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Beregning av egenandel for korttidsopphold i institusjon 
 
Stavanger kommune har nå beregnet egenandelen for korttidsopphold over 60 dager på [navn 
på sykehjem], [avdeling] for [navn på bruker]. 
 
Kommunens vedtak 
Egenandelen blir kr [sum] per måned.  
 
Slik har vi beregnet egenandelen 
Vi har beregnet egenandelen på grunnlag av utbetalinger fra Nav og eventuelle andre inntekter dere 
har oppgitt. Betalingen skal utgjøre 75 % av årsinntekten mellom kr 6600 og folketrygdens 
grunnbeløp (79 216 per år), og 85 % av inntekten over dette. Selve utregningen finner dere sist i 
brevet.  
 
Meld fra hvis utregningen ikke er riktig 
Vi ber om at dere kontrollerer opplysningene i dette brevet og melder fra dersom det er noe som 
ikke stemmer i utregningen på siste side.   
 
Dere kan klage på vedtaket 
Dere har rett til å klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er 3 uker fra 
dere mottar dette brevet. Hvis dere ønsker å klage, sender dere en skriftlig klage til Oppvekst- og 
levekårservice, Stavanger kommune, Pb. 8001, 4068 Stavanger eller på 
postmottak.oppvekst@stavanger.kommune.no. 
 
Lurer dere på noe? 
Ta gjerne kontakt med saksbehandler [navn på saksbehandler] på tlf. [telefonnummer] hvis dere 
har spørsmål, eller hvis dere trenger mer informasjon om utregningen av egenandelen. 
 
 
Med hilsen 
 
[navn] [navn]   
leder saksbehandler 
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Utregning av egenandel for [navn på bruker] for korttidsopphold ved [navn på 
institusjon] per måned: 
 
Grunnlag: 
 

bruttopensjon fra Nav kr [sum] 
andre pensjoner kr [sum] 
renteinntekter (kr [sum] / 2 - fribeløp kr 200) kr [sum] 
= samlet inntekt kr [sum] 
skattetrekk kr [sum] 
boutgifter kr [sum] 
= sum fradrag kr [sum] 
grunnlag for beregning av egenandel kr [sum] 
  

Beregning: 
 
75 % av kr [sum] - kr 6600 kr [sum] 
85 % av kr [sum] - kr [sum] kr [sum] 

 
Egenandel: 

 
årlig egenandel kr [sum] 
egenandel per måned kr [sum] 
 
      


