Nullstill

Hjelpeskjema

Ekstrautgifter til slitasje på klær og sengetøy
Etternavn, fornavn

Fødselsnummer (11 siffer)

Diagnose

Som hovedregel skal du dokumentere slike ekstrautgifter ved hjelp av kvitteringer og sammen med
en spesifikasjon av utgiftene. En slik spesifikasjon bør være i form av en oversikt over behovet for
gjenanskaffelser og vaskehyppighet. Ved behov kan du gi ytterligere spesifikasjon på eget ark.
Hvorfor sliter du tøy/sko ekstra (sammenlignet med friske personer)?

Antall per år:

Hvilke typer klær har du ekstrautgifter til:

Har du uvanlig ofte vask og rens av klær og sengetøy?

Ja

Kostnad per år:

Nei

Hvis ja: Hvor mange ganger per uke benyttes vaskemaskin/tørketrommel ekstra?
Er det noen andre i husstanden som har ekstra slitasje av klær, sko og sengetøy? I så fall hvem og hvorfor
(sykdom må dokumenteres med legeerklæring)?

Sted og dato
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Underskrift

Grunnstønad kan ytes dersom ekstrautgiftene er forårsaket av
varig sykdom eller skade.
Det dreier seg om utgifter til ekstraordinær slitasje på klær eller sengetøy enten som følge
av uvanlig ofte vasking eller at selve bruken medfører ekstra slitasje.
Du kan få grunnstønad hvis du har ekstrautgifter ved slitasje og ødeleggelse av klær og sko,
samt drift av vaskemaskin og tørketrommel (strøm) og utgifter til vaskemiddel.
Enøk tlf. 800 49 003 kan eventuelt gi opplysninger om strømforbruk. Utgifter til en ekstra
vask/tørk antas ikke å overstige fem kroner.
* Sengetøy omfatter dynetrekk, putevar og laken, men omfatter ikke dyner, puter og		
madrasser.

Du må kunne dokumentere ekstrautgifter

Som hovedregel bør du dokumentere slike ekstrautgifter ved hjelp av kvitteringer i en lengre
periode. Dersom dette er vanskelig, er det tilstrekkelig med sannsynliggjøring av ekstrautgiftene.
Da må du ha en oversikt over behovet for gjenanskaffelse og vaskehyppighet. I tillegg bør legeerklæringen kunne bekrefte opplysningene.
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