Ofte stilte spørsmål om egenbetaling på sykehjem
Egenbetaling for langtidsopphold i institusjon
‐ Informasjon per januar 2022

Spørsmål ‐ Hvor mye kan kommunen kreve betalt av en beboer på institusjon?
Svar: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 9 100 pr.
år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp
betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk
minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer
som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på
kroner 44 100 pr. år.
Spørsmål ‐ Hvilke inntekter kan kommunen kreve vederlag av?
Svar: Pensjonsinntekter, andre løpende trygdeytelser, leieinntekter, næringsinntekter,
arbeidsinntekter, aksjeutbytte, renter og annen avkastning av formue.
Spørsmål ‐ Kan kommunen kreve noe av formue eller eiendom/bolig?
Svar: Nei. Kommunen kan kreve 85 % av renteinntekter, dvs. dersom en beboer f.eks. har
penger i banken, kan kommunen kun kreve 85 % av rentene, og ikke noe av det som står
inne på konto.
Spørsmål ‐ Hvilke fradrag har beboer krav på?
Svar: Skatt og gjeldsrenter. Dersom beboer har hjemmeboende ektefelle/samboer, har
beboer krav på fradrag for forsørgelse. Dersom begge ektefeller er på institusjon, har de ikke
krav på forsørgelse for hverandre. Dersom beboer har hjemmeboende barn under 18 år, har
beboer krav på fradrag for forsørgelse for disse (gjelder også barn over 18 år dersom disse
helt eller delvis forsørges).
Spørsmål ‐ Hvordan regnes forsørgelse ut?
Svar: Forsørgelse regnes ut fra beboers/ektefelles/barns grunnpensjon og tilleggspensjon på
denne måten (eksempel):
Beboers grunnpensjon pr. mnd.
6.742,‐
+ 55% av beboers tilleggspensjon
3.746,‐
+ 55% av ektefelle/barns tilleggspensjon

3.746,‐

Minus ektefelle/barns bruttoinntekt

‐ 13.552,‐

+ 50% av beboers andre pensjoner

+ 663,‐

= Forsørgelse fratrukket pr. mnd.
= 1.345,‐
Eksempelet er satt opp ut fra at begge har minstepensjon fra NAV, og at beboer har en
annen pensjon på kr 1.362,‐ pr. mnd. i tillegg til NAV‐pensjonen.

