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Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2
Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag om å slå sammen
egenandelstak 1 og 2. Formålet med endringene er å bidra til å forenkle skjermingsordningen for brukerne og forenkle Helfos administrasjon av ordningen.
Det foreslås endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-3 for å
legge til rette for én ordning med egenandelstak. Dagens to forskrifter, forskrift om egenandelstak 1 og forskrift om egenandelstak 2, foreslås slått sammen til én forskrift. Innholdet i
disse forskriftene videreføres i hovedsak uendret med enkelte mindre justeringer. Det forslås
også mindre endringer i andre forskrifter. Disse er i hovedsak av teknisk karakter. Foreslåtte
endringer i høringsnotat om forslag til endringer i folketrygdloven og forslag til forskrift om
direkte oppgjør m.m., som også berører forslaget om å slå sammen frikort egenandelstak 1
og 2, er innarbeidet i endringsforslagene i det foreliggende høringsnotatet.
Høringsuttalelsene sendes fortrinnsvis digitalt gjennom departementets side for høringer:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---sammenslaing-av-frikort-egenandelstak1-og-2/id2696923/

Det er mulig å registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Det er også
anledning til å sende høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelser.
Høringsinstansene bes om å vurdere om høringsnotatet bør sendes undlerliggende etater
eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
postmottak@hod.dep.no

Kontoradresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
983 887 406

Avdeling
Primærhelsetjenesteavdelingen

Saksbehandler
Sissel Nordheim
Skjæveland
22 24 87 27

Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert.

Eventuelle spørsmål i anledning høringen kan rettes til seniorrådgiver Sissel Nordheim
Skjæveland
Tlf. 22 24 87 27 eller e-post sns@hod.dep.no.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om merknader til forslaget innen 22. mai 2020.

Med hilsen

Petter Øgar (e.f.)
ekspedisjonssjef
Sissel Nordheim Skjæveland
seniorrådgiver
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