
 

 

  
 

HOL KOMMUNE 

 

 

HVORDAN BETALES VEDERLAGET 
Vederlaget kan trekkes direkte fra konto ved å oppgi ditt KID-nr. fra 

kommunen i banken. Dersom avtalegiro ikke ønskes, vil kommunen 

sende faktura på månedsbeløpet. Beløpet betales innen den 20.hver 

måned for inneværende måned.  

 
KORTTIDSOPPHOLD 
Ved korttidsopphold regnes det døgnpris jfr.§4 i Forskrift om vederlag 

for opphold i institusjon m.v. for de 60 første dagene i kalenderåret. 

Fra og med den 61 dagen regnes det vederlag som for langtidsopphold 

resten av inneværende år. Friperioden faller her bort. Ved nytt år blir 

det ved korttidsopphold igjen regnet døgnpris for de første 60 dagene i 

kalenderåret. De 60 dagene trenger ikke å ha vært i sammenheng, men 

må være i inneværende år.  

 

 
SATSER  

1G pr 01.05.22.: kr 111 477,-pr.år 

Fribeløpet pr 01.01.23: kr 9 400,-pr.år 

Korttidsopphold pr. 01.01.23.: kr. 185,-pr.døgn 

(Beløpene justeres årlig) 

 

 

 

 
Ved henvendelser kontakt: 

Hol Kommune 

Helse- og omsorgsadministrasjonen 

Ålmannvegen 8 

3576 HOL 

Telefon 32 09 21 00 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                    
 

 
Betaling for 
opphold i 

institusjon  
 

 
 

Utdrag fra Retningslinjer for oppholdsbetaling i institusjon 
vedtatt i Hol kommunestyre 17.12.2014, sak nr. 93/14 

    
 
 

 
 



BETALING FOR OPPHOLD I INSTITUSJON 
I h.h.t. Helse- og omsorgsdepartementets forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011, med hjemmel i 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. av 24.06.11. 

§11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjenester. 

 

 

SØKNAD OM LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON              

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om 

langtidsopphold på et av våre bo- og behandlingssenter, eller du kan 

be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.  

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. 

Søknader behandles fortløpende. 

FRIPERIODE                                                                            
En søker som blir gitt tilbud om langtidsopphold har krav på 

friperiode i én kalendermåned etter innleggelse. Unntak fra 

hovedregelen er dersom beboer går over fra korttidsopphold som 

sammenlagt har hatt 60 døgn eller mer i kalenderåret til 

langtidsopphold. Kommunen kan da ta betaling fra første dag av 

langtidsoppholdet.  

 

HVA BEREGNES DET VEDERLAG AV 
Det beregnes vederlag av skattbar inntekt som pensjon fra inn- og 

utland, renteinntekter/aksjeutbytte, leieinntekter og liknende. 

Det skal ikke beregnes vederlag av formue. Det er netto inntekt som er 

grunnlag for beregningen.  

 

FRADRAG 
Det kan gjøres fradrag i beregningen for følgende poster: 

Utlignet skatt, gjeldsrenter, forsørgerfradrag og boutgifter.  

 

 

 

Beboere med egen bolig får automatisk fradrag for bo utgifter med   

kr. 2000,- i inntil 6 måneder og halvparten for beboere med hjemme 

boende ektefelle. I de tilfeller der beboer har oppsigelsestid på 

husleiekontrakt, vil fradraget bli gitt for de månedene oppsigelsestiden 

varer – i maks seks måneder. Vilkåret er at boligen ikke blir disponert 

av andre.  

Fradraget gis ikke til de som bor på kår.  

 

BEREGNING AV VEDERLAG 
Kommunen krever inntil 75 % av folketrygdens grunnbeløp (1G) etter 

at fribeløpet er trukket i fra, samt 85 % av inntekter utover 

grunnbeløpet. Skatter og andre fradrag skal trekkes fra før beregning 

av vederlag. 

Grunnlag for beregningene er siste tilgjengelige likning og siste 

utbetaling fra Nav Pensjon hvis ikke beboer selv har gitt informasjon 

om inntekt.  

 

ETTEROPPGJØR 
Når skatteoppgjøret foreligger vil det bli foretatt et endelig vedtak om 

vederlag for dette året på grunnlag av faktiske inntekter og skatt. 

Herunder renter, aksjeutbytte og eventuelle inntekter som det tidligere 

ikke er beregnet vederlag av. 

Etteroppgjøret vil bli foretatt påfølgende høst, når likningen er 

tilgjengelig for kommunen.  

 

NB! Beboer må returnere utfylt inntektsopplysningsskjema som følger 

med vedtaket om langtidsplass, slik at kommunen får de opplysninger 

som er nødvendig for å beregne vederlaget. 

 

Dersom det skjer endringer i beboers økonomi i løpet av året, plikter 

beboer å gi kommunen informasjon om dette.  


