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Det vises til:
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
FOR-2011-12-16-1349


Saksfremlegg: 2006/915 datert 20.06.07 og vedtak i saken
Tjenesteutvalget 05.09.07

Kort om lovverket og Søgne kommunes praksis
Lovverket skiller mellom korttidsopphold og langtidsopphold.
Betaling etter § 4 i Forskriften er beregnet for beboere som er på Korttidsopphold/
døgnopphold (dag/natt). Egenbetalingen er for tiden kr 150,- pr døgn. Egenbetaling
bestemmes årlig av HOD. Egenbetalingen inkluderer kost, losji, medisiner samt helse- og
omsorgstjenester som kommunen organiserer etter helse – og omsorgstjenesteloven.
Egenbetalingen etter § 4 gjelder inntil 60 døgn pr. kalenderår. Etter 60 døgn i korttidsopphold
beregner kommunen betalingen etter reglene for langtidsopphold, jfr § 3.
Det vil si at betalingsutregningen går over fra § 4 korttidsopphold til § 3 langtidsopphold, men
beboeren er fortsatt å regne som korttidsbeboer.
Fradrag i forbindelse med korttidsopphold etter 60 døgn, § 3:
Det gis ikke fradrag i oppholdsbetalingen de første 60 døgn. Etter 60 døgn kan beboer søke
om fradrag for faste utgifter til egen bolig, f eks strøm, kommunale avgifter og forsikring.
Andre fradrag slik som forsørger fradrag fremkommer av Forskriftens § 3. Behovet for
fradrag skal dokumenteres. Kommunen kan også skjønnsmessig vurdere fradrag i forhold til
den enkelte beboers økonomiske situasjon.
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Andre kommuners praktisering av egenbetaling ved korttidsopphold
Telefonsamtaler til nabokommuner 22.04.16:
Beregner kr 150,- pr døgn uavhengig av hvor lenge korttidsoppholdet varer:
 Kristiansand
 Songdalen
 Mandal
 Birkenes
Beregner vederlag etter Forskriftens § 3 etter passert 60 døgn:
 Lillesand
 Vennesla
 Iveland
 Søgne
Oppsummering:
I henhold til saksfremlegg av 20.06.07 og saksprotokoll i Tjenesteutvalget 05.09.07 ble det
besluttet at Søgne kommune skal benytte de inntekts muligheter det gis rom for i § 3 i
Forskriften.

Med hilsen
Anne Christin Høyem
enhetsleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og gyldig uten underskrift
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