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Redovisning till försäkringskassan för
assistansersättning
Riksförsäkringsverket har, fr.o.m. den 1 januari 1998, ändrat sina föreskrifter
avseende bland andra kommunernas tidsredovisning till försäkringskassorna
(RFFS 1993:24, 13 §) för assistiansersättning. Ändringen har införts främst på
grund av det administrativa merarbete som uppstod i och med regeländringen den 1 september 1997.

Förenklad tidsredovisning
Försäkringskassorna ges, genom regeländringen, återigen möjlighet att
medge undantag för en kommun, ett kooperativ eller liknande från kravet på
att för varje ersättningsberättigad lämna tidsredovisning per assistent och
månad.
En förutsättning för att ett sådant undantag skall medges är att försäkringskassan har möjlighet att ta del av motsvarande uppgifter på annat sätt och att
redovisningen är ordnad på ett betryggande sätt.
Möjligheten till förenklad tidsredovisning gäller inte för perioden 1 september - 31 december 1997.

Kommunens uppläggning
Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter skall tidsredovisning lämnas på
den fastställda blanketten ”Tidsredovisningen (FKF 3059)”. Försäkringskassan får numera medge att uppgifterna lämnas på annat formulär. Kommunen skall vända sig till den lokala försäkringskassan med sin begäran om
att få tillämpa den förenklade tidsredovisningen.
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Kommunen skall i sin dokumentation kunna visa tidsredovisningen per assistent och månad för varje ersättningsberättigad. För att undvika onödigt
dubbelarbete är det bra om dokumentationen kan sammanställas så att den
dels fyller kommunens behov i handläggningen och löneadministrationen
dels försäkringskassans krav. Kommunen och försäkringskassan får komma
överens om vilka uppgifter som kassan behöver och hur de skall redovisas
för att undantag skall medges från den specifierade tidsredovisningen.
Frågor som rör undantag från tidsredovisning kommer att behandlas utförligare i det kommande, reviderade allmänna rådet om assistansersättning.
Riksförsäkringsverket överväger att där rekommendera bland annat att begäran om undantag skall bifallas om assistansanordnaren är etablerad sedan
någon tid tillbaka. Dessutom krävs att denne kan visa att han har tillfredsställande rutiner för tidsredovisning samt förklarar sig villig att visa tidsredovisningen när försäkringskassan begär det.

Nytt timbelopp
Regeringen har fastställt timbeloppet för 1998 till 168 kronor.
Riksförsäkringsverket ändrar timbeloppet från och med utbetalningen i
januari enligt följande:
För ärenden som före utbetalningen i januari haft ett lägre timbelopp än det
fastställda ändras beloppet till 168 kronor.
För övriga ärenden, som av särskilda skäl haft högre timbelopp än 168 kronor, grundas utbetalningen på timbelopp enligt tidigare beslut. För dessa sker
ingen automatisk uppräkning. En höjning av ett sådant timbelopp kan endast
ske efter prövning i varje enskilt ärende.
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