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Spørsmål om frikort for vanskeligstilte

Rødt, ved Bjørn A. Larsen viser til Oslo kommunes ordning for frikort og har stilt rådmannen
spørsmål om hvordan dette vurderes i Bærum kommune:
https://www.oslo.kommune.no/bolig-og-sosiale-tjenester/sosiale-tjenester/kommunaltfrikort/?fbclid=IwAR34Yhrvima2wLfBVQZ9M8NCq36yHCck9lQYO-UEfPm1CeGNMeTW9DgMrfw

En beskrivelse av Oslos tilbud:
Utgifter til offentlig godkjent lege og psykolog, poliklinikk sykehus, røntgeninstitutt,
egenandel på blå resept og pasientreiser over kr 2369,- (for 2019) gir rett til Frikort 1.
Dette organiseres gjennom Helfo og gjelder alle norske borgere.
I tillegg til denne statlige ordningen har Oslo kommune i flere år utstedes et kommunalt
frikort til personer med svært lav inntekt. Dette kortet gir fritak for egenandelen på kr
2369,- for Frikort 1.
Ordningen i Oslo gjelder ikke egenandelen for Frikort 2. Egenandelstaket her er kr 2085,(for 2019), og gjelder undersøkelse og behandling hos fysioterapeut, enkel form for
tannbehandling og opphold ved godkjent rehabiliterings-institusjon.
For å få utstedt frikortet er det krav til botid i kommunen, og det er krav til
inntektsgrunnlaget. Søker må ha en av følgende ytelser fra folketrygden; uføretrygd,
alderspensjon, pensjon til gjenlevende ektefelle, pensjon til tidligere familiepleier og, eller
annen offentlig tjenestepensjon. Inntekt må være tilsvarende, eller mindre enn,
folketrygdens minsteytelser for pensjonister og trygdede. Med inntekt menes all inntekt

det beregnes trygdeavgift av, samt kontantstøtte. Som inntekt regnes også 5 prosent av
netto ligningsformue som overstiger kr 250 000.
Vurdering i Bærum
Gruppen som er nevnt overfor, er en gruppe med svak økonomi, og utgiftene til legehjelp
kan for enkelte være en utfordring i perioden frem til de får frikort fra Helfo. NAV har
imidlertid anledning til å kompensere for dette med sine virkemidler i tråd med
livsoppholdssatsene og grunnlag for beregning av sosialhjelp.
Tall fra Bærum kommune
Tall fra NAV viser at det i desember 2018 var 4 008 uføretrygdede i Bærum kommune,
herav 821 personer med minsteytelse. Til samme tid var det 1 705 minstepensjonister i
kommunen. Flere av disse vil kunne bo i felles husholdning med ektefelle. Hvor mange av
disse som dermed ville fylt alle vilkår Oslo kommune setter, er ikke kjent.
Det er ikke tatt ut tall for personer som mottar pensjon til gjenlevende ektefelle, pensjon
til tidligere familiepleier og/eller annen offentlig tjenesteppen da dette er grupper som
ofte også har annen inntekt.

