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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune følger statens fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned for praktisk
bistand og dagopphold i tillegg til egenandel for korttidsopphold.
Satsene vil bli justert årlig i tråd med statens føringer.

SAMMENDRAG
Viser til Rundskriv I – 1/2016 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse-og
omsorgstjenester.
Med bakgrunn i Prop. 1 S( 2015 – 2016) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets
vedtak ble det gjort endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester. (FOR 2011 -12-16-1349)
Rundskrivet viser bl.a. til maksimal egenandel kommunene kan ta for korttidsopphold i
institusjon, dag – eller nattopphold. Det viser også til maksimal samlet egenandel pr. måned for
praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdninger med samlet skattbar
nettoinntekt før særfradrag under 2G endres fra kr. 186 i 2015 til kr. 190 i 2016.
Rundskrivet ble sendt ut til kommunene 15.12.15. Det medførte at det ikke ble tatt høyde for at
maksimal egenandel for praktisk bistand under 2G var endret i gebyrregulativet knyttet til
budsjettet for 2016. Det samme gjelder dagopphold hvor minstesats er kr. 80, - pr dag.
Når det gjelder egenandel for korttidsopphold i institusjon og dagopphold i Askøy kommune,
vises det til egenandel fastsatt årlig fra Helse – og omsorgsdepartementet. Det foreslås at
kommunen følger departementets fastsettelse av maksimal egenandel pr. måned også for
praktisk bistand.

Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: Eldrerådet, UFL

Videre saksgang:

Saksopplysninger:
Helse – og omsorgsdepartementet sender årlig ut Rundskriv om endring av fribeløp og
egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester. ( FOR 2011 – 12 – 16 – 1349)
Rundskrivet er laget med bakgrunn i Prop. 1 S (2015 – 2016) og
Kommunen har tidligere fulgt statens maksimale egenandel for korttidsopphold, men ikke fulgt
statens føring på dagopphold og praktisk bistand.
Rundskrivet kommer vanligvis i midten av desember, altså etter budsjettbehandlingen.
Vurdering:
Det vurderes å være hensiktsmessig at kommunen følger statens føringer på når det gjelder
maksimal egenandel for korttidsopphold i institusjon, dagopphold og praktisk bistand årlig. I
og med rundskrivet om egenandeler for kommunale helse – og omsorgstjenester kommer etter
budsjettbehandlingene, kan det være hensiktsmessig at en i Gebyrhefte har en merknad om at
egenandel for nevnte tjenester, «følger sats fastsatt av staten hvert år og vil bli justert når ny
sats foreligger»
Folkehelseperspektiv:
Økonomi:
Med endring i egenandel for praktisk bistand og dagopphold, vil en økning i inntekt for
kommunen utgjøre ca. 40000 pr. år.
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