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Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med 

de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System 

on Social Protection). Du finner mer informasjon om MISSOC-nettverket på følgende 

adresse: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=815 

 

Denne veiledningen gir en generell beskrivelse av trygdeordningene i de respektive 

landene. Nærmere informasjon er tilgjengelig via andre MISSOC-publikasjoner, som 

alle er tilgjengelige på den ovennevnte nettadressen. Du kan også kontakte de 

relevante myndighetene og institusjonene som står oppført i vedlegg til denne 

veiledningen. 

 

Verken Europakommisjonen eller noen person som handler på vegne av Kommisjonen, 

kan holdes ansvarlig for bruken av informasjonen i denne publikasjonen. 
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Kapittel I: Innledning, organisering og finansiering 

Innledning 

Ytelsene under den irske sosialomsorgen (social welfare benefits) består av tre 

hovedtyper:  
 

 avgiftsbaserte ytelser (sosialtrygd), som er basert på antall PRSI-avgifter (Pay-

Related Social Insurance – inntektsrelatert sosialtrygd) som er innbetalt i en gitt 

periode  

 ikke-avgiftsbaserte ytelser (sosialhjelp), som er basert på behovsprøving og 

innvilges til personer som ikke er berettiget til å motta trygdeytelser  

 generelle ytelser som barnetrygd og gratis transport (Free Travel), som i visse 

tilfeller utbetales uavhengig av mottakers formue og inntekt eller innbetalte 

trygdeavgifter (det finnes bare et lite antall generelle ytelser)  

 
For å ha rett til ytelser må du oppfylle vilkårene for den aktuelle ordningen. I tillegg til 

vilkår som innbetalt trygdeavgift og behovsprøving kan enkelte ytelser også kreve at 

andre vilkår er oppfylt. Hvis du for eksempel søker om arbeidsløshetsytelser, må du 

være tilgjengelig på arbeidsmarkedet og aktivt jobbsøkende.  
 

Hvis du ikke har rett til ytelser fra en trygdeordning, kan du ha rett til ytelser fra de 

ikke-avgiftsbaserte ordningene som eksisterer parallelt med praktisk talt alle de 

tilgjengelige trygdeordningene.  
 

Det er ingen særskilte trygdeordninger som er rettet mot bestemte yrkesgrupper 

under irsk lovgivning. Både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende er 

medlemmer i den generelle trygdeordningen.  
 

Generelt er alle arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende over 16 år som ikke har 

nådd pensjonsalder (66 år), medlemmer. Arbeidstakere som tjener mindre enn EUR 

38 i uken (fra alt lønnet arbeid), eller som er over 66 år, har bare rett til 

yrkesskadeytelser. Alle som har vanlig opphold i Irland er berettiget til visse 

helsetjenester. 

Slik blir du medlem i trygdeordningen 

Første gang du får jobb i Irland, bør du straks søke det lokale trygdekontoret (Social 

Welfare Local Office) om et personnummer (Personal Public Service Number). Dette er 

et referansenummer som benyttes ved alle henvendelser som gjelder offentlige 

tjenester, herunder inntektsskatt og rettigheter knyttet til sosialtrygd og 

helsetjenester. Når du har fått tildelt et personnummer, bør du kontakte det lokale 

skattekontoret for å ordne med skatteforhold. 
 

Du bør forsikre deg om at du er innmeldt i trygdeordningen, og at arbeidsgiveren 

kjenner personnummeret ditt. I motsatt fall kan det hende at PRSI-avgiftene dine ikke 

registreres korrekt. 
 

Personnummeret skal alltid oppgis når man søker om ytelser og i all korrespondanse 

med Sosialomsorgsdepartementet (Department of Social Protection). På den måten 

kan opplysningene dine hentes raskt frem og utbetalingene skje uten forsinkelser. 
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Organisering av sosialomsorgen 

Sosialomsorgsdepartementets hovedkontorer ligger i Buncrana, Carrick-on-Shannon, 

Dublin, Dundalk, Letterkenny, Longford, Roscommon, Sligo og Waterford. Lokalt 

leveres ytelsene gjennom et nettverk av nesten 125 lokale kontorer fordelt på tre 

regioner og 13 avdelinger. 
 

Social Welfare Appeals Office er et uavhengig kontor underlagt departementet som 

avgjør klager på beslutninger om sosiale rettigheter og trygdespørsmål knyttet til 

arbeid. 

 

Helsedepartementet er ansvarlig for utarbeiding og evaluering av en strategisk 

helsepolitikk, ressursspørsmål, resultatmåling og forvaltning av systemet som helhet. 

Departementet deltar for tiden i et program for å endre organiseringen av og 

reformere landets helsetjenester. HSE har i henhold til helseloven av 2004 (Health 

Act) ansvar for forvaltningen og leveringen av helsetjenestene. 
 

HSE, den største statlige organisasjonen i Irland, leverer tusenvis av ulike tjenester på 

sykehus og i lokalsamfunn i hele landet. Da HSE ble etablert, representerte den 

begynnelsen på den største endringen som noen sinne har vært gjennomført i offentlig 

forvaltning i Irland. HSE-tjenestene leveres gjennom fire forvaltningsregioner – Dublin 

Mid-Leinster, Dublin North-East, West og South. De lokale tjenestene omfatter 

primære helsetjenester, lokale helsetjenester og personlige sosialtjenester samt 

sykehusopphold og pleietjenester. Disse tjenestene leveres primært via 32 lokale 

helsekontorer. 

Finansiering 

Arbeidstakeres og arbeidsgiveres trygdeavgifter innbetales til syketrygdkassen (Social 

Insurance Fond), som også får tilskudd av staten. Trygdeordningene finansieres av 

denne kassen, som forvaltes av Sosialomsorgsdepartementet. Ikke-avgiftsbaserte 

ytelser og barnetrygd finansieres derimot over skatteseddelen.  
 

Naturalytelser finansieres hovedsakelig over skatteseddelen. De forvaltes av HSE via 

de regionale kontorene og er underlagt tilsyn av Helsedepartementet.  
 

Arbeidsgiveren din har det juridiske ansvaret for å innbetale hele PRSI-avgiften. 

Vedkommende er imidlertid pålagt å trekke din andel av avgiften fra lønnen din. 

Avgiftssatsene avhenger av yrkestypen. Disse er kjent som “avgiftsklasser”.  
 

Arbeidstakere betaler normalt også inn den allmenne sosialavgiften (Universal Social 

Charge), som betales inn sammen med PRSI-avgiften, men som er atskilt fra den. Det 

skal ikke betales noen allmenn sosialavgift når:  
 

 årsinntekten er under EUR 10036, eller 

 du mottar trygdeytelser. 

 
Generelle trygdesatser (ekskludert egenandel for naturalytelser ved sykdom og 

svangerskap/fødsel/adopsjon): 
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 Arbeidstaker: 4,0 %. De første EUR 127 av den ukentlige inntekten inngår ikke i 

beregningsgrunnlaget. Arbeidstakere som tjener inntil EUR 352 per uke, er ikke 

avgiftspliktige. Årlig tak: EUR 75 036. 

 Arbeidsgiver: 8,5 % (inkludert en avgift på 0,7 % til det nasjonale 

utdanningsfondet) på inntekter opp til EUR 356 per uke. 10,75 % (inkludert en 

avgift på 0,7 % til det nasjonale utdanningsfondet) på alle inntekter hvor den 

ukentlige inntekten overstiger EUR 356. Det er ikke noe tak. 
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Kapittel II: Helsetjenester 

Når har du rett til helsetjenester? 

Retten til helsetjenester i Irland er primært basert på opphold og inntekt. Alle 

personer, uavhengig av nasjonalitet, som HSE anser at har vanlig opphold i Irland, har 

enten full rett til helsetjenester (kategori 1, dvs. personer som har helsekort) eller 

begrenset rett til helsetjenester (kategori 2).  
 

Retten til helsekort (medical card) fastsettes hovedsakelig på grunnlag av inntekt og 

formue. Det kan også utstedes et kort i tilfeller av urimelig store vanskeligheter, selv 

om inntektsgrensen overskrides. Det er egne inntektsgrenser for helsekortsøkere over 

70 år. 
 

Alle andre personer som har vanlig opphold i Irland, har begrensede rettigheter.  
 

Informasjon om helsekort finner du her: http://www.hse.ie. 

Hva dekkes? 

Alle som har vanlig opphold i Irland, har rett til følgende tjenester gratis: 

 

 sykehusbehandling av barn som lider av visse langvarige sykdommer  

 legemidler til personer med bestemte former for funksjonshemming  

 sykehusbehandling, diagnostisering og forebyggende pleie ved smittsomme 

sykdommer 

Kategori 1– full rett til ytelser: innehavere av helsekort  

Kategori 1 består personer som i henhold til HSE ikke har råd til å betale for 

behandling hos allmennpraktiserende lege for seg selv og familiemedlemmer som de 

forsørger. De som inngår i denne kategorien, kalles ofte “innehavere av helsekort”, da 

helsekort utstedes til dem for å vise at de har rett til helsetjenester. Fastsatte 

inntektsgrenser avgjør om en person har rett til helsekort. 
 
Følgende tjenester er tilgjengelige for innehavere av helsekort:  
 

 behandling hos allmennpraktiserende lege, all behandling på offentlige sykehus  

 spesialisttjenester på poliklinikker  

 visse former for tannpleie, syns- og hørselstjenester og -innretninger  

 reseptbelagte legemidler og medisinske og kirurgiske proteser  

 fødsels- og spedbarnsomsorg 

 kontantytelse for hvert nyfødte barn (maternity cash grant)  

 gratis akuttbehandling  

 

Innehavere av helsekort har rett til en rekke viktige sekundære ytelser/fordeler, f.eks. 

fritak for betaling av egenandel for helsetjenester, fritak for betaling av 



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Irland 

Juli 2011  8 

eksamensgebyrer på videregående skoler, tilskudd til skolebøker og gratis skoleskyss 

for enkelte barn. 

Kategori 2 – begrenset rett til ytelser:  

De som ikke har full rett til helsetjenester, har imidlertid følgende begrensede 

rettigheter:  
 

 behandling på offentlige sykehus mot en lovfestet avgift  

 spesialisttjenester (med unntak av tannpleie og det meste innenfor rutinemessig 

syns- og hørselstjenester) på poliklinikker  

 svangerskaps- og spedbarnsomsorg, herunder legebehandling under svangerskapet 

og legebehandling til mor og barn i inntil seks uker etter fødselen 

 tilbakebetaling av utgifter til legemidler utover en fastsatt grense (EUR 132 per 

måned i 2012)  

 legemidler til behandling av visse sykdommer som hører inn under ordningen for 

langvarige sykdommer (Long-Term Illness Scheme) 

 

Personer som har en inntekt som ligger over inntektsgrensen for å oppnå full rett til 

ytelser, kan avhengig av inntekt få tildelt et legekonsultasjonskort (General 

Practitioner Visit Card) som gir dem rett til gratis tjenester hos en 

allmennpraktiserende lege. 

 

Tannpleie og rutinemessig syns- og hørselstjenester er unntatt, men barn som 

henvises fra en barneklinikk eller etter en helseundersøkelse på skolen, har rett til 

disse tjenestene. Svangerskaps- og spedbarnsomsorg tilbys under graviditeten og i 

inntil seks uker etter fødselen. Pasienten betaler en avgift for akuttbehandling, med 

mindre vedkommende har en legehenvisning. 

Hvordan får du tilgang til helsetjenester? 

Personer som har full rett til ytelser, velger lege fra en liste over lokale 

allmennpraktiserende leger som har inngått avtale med HSE om å yte tjenester under 

ordningen for generelle medisinske tjenester (General Medical Services Scheme). 

 

Personer med begrensede rettigheter som benytter en privatpraktiserende lege, velger 

sin egen allmennpraktiserende lege. Personer med begrensede rettigheter som 

innehar et legekonsultasjonskort, velger en allmennpraktiserende lege fra en liste over 

leger som har inngått avtale med HSE om å yte tjenester under ordningen for 

generelle medisinske tjenester. 
 

Allmennpraktiserende lege henviser til spesialisttjenester. 
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Kapittel III: Kontantytelser ved sykdom 

Når har du rett til kontantytelser ved sykdom? 

Sykepenger (Illness Benefit) utbetales ukentlig til trygdemedlemmer i de periodene de 

er arbeidsuføre. Hvis arbeidsuførheten skyldes en arbeidsulykke eller yrkessykdom, 

kan sykepengene bli erstattet av yrkesskadeytelser. 
 

For å være berettiget til sykepenger må du:  
 

 være arbeidsufør  

 oppfylle avgiftsvilkårene: 

 ha betalt inn avgifter i 104 uker siden du begynte å arbeide, og 

 ha betalt inn eller fått kreditert avgifter i 39 uker i det relevante avgiftsåret, og 

ha betalt inn avgifter i minst 13 uker i det aktuelle året eller i et annet 

avgiftsår, eller 

 ha betalt inn avgifter i 26 uker i hvert av de to relevante avgiftsårene som går 

forut for det året hvor ytelsene utbetales 

Hva dekkes? 

Sykepenger utgjør EUR 188 i uken. Et forsørgertillegg på henholdsvis EUR 124,80 og 

EUR 29,80 per uke utbetales for berettigede voksne og barn. 
 

Sykepenger utbetales normalt fra den fjerde sykedagen. Du har rett til å motta 

sykepenger i inntil to år så lenge du er arbeidsufør, forutsatt at du har betalt inn PRSI-

avgifter i minst 260 uker. Hvis du har betalt inn avgifter i mindre enn 260 uker, faller 

sykepengene bort etter 52 ukers arbeidsuførhet.  

Hvordan får du tilgang til kontantytelser ved sykdom? 

Du må søke om sykepenger senest sju dager etter at du er blitt arbeidsufør. Du må 

sende inn en legeerklæring på arbeidsuførheten til Sosialomsorgsdepartementet. 

Vanligvis må du sende inn en slik erklæring hver uke så lenge du er arbeidsufør.  
 

Sykepenger samt forsørgertillegg for voksne og barn utbetales hver uke, enten direkte 

til en bankkonto eller per sjekk, som sendes i posten. 
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Kapittel IV: Ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon 

Når har du rett til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Naturalytelser 

Alle kvinner bosatt i Irland har rett til naturalytelser i forbindelse med svangerskap og 

fødsel. 

Ytelser ved svangerskap og fødsel  

Ytelser ved svangerskap og fødsel (Maternity Benefit) kan utbetales til kvinner som 

har en jobb som omfattes av loven om beskyttelse av arbeidstakere i forbindelse med 

svangerskap og fødsel (Maternity Protection of Employees Act, 1994). Ytelsen ubetales 

rett før den første dagen av fødselspermisjonen. For å være berettiget til ytelsen må 

du:  
 

 ha betalt inn PRSI-avgifter i minst 39 uker i løpet av de 12 månedene som går forut 

for den første dagen av fødselspermisjonen, eller  

 ha betalt inn PRSI-avgifter i minst 39 uker siden du begynte å arbeide og ha betalt 

inn eller fått kreditert PRSI-avgifter i minst 39 uker i det aktuelle skatteåret eller i 

løpet av året etter det aktuelle skatteåret, eller  

 ha betalt inn PRSI-avgifter i minst 26 uker i det aktuelle skatteåret og i minst 26 

uker i løpet av skatteåret som går forut for det aktuelle skatteåret  

 

Selvstendig næringsdrivende kvinner må ha betalt inn avgifter i minst 52 uker i løpet 

av det siste eller nest siste hele skatteåret forut for året hvor det søkes om ytelser. 

Ytelser ved adopsjon  

Ytelser ved adopsjon (Adoptive Benefit) kan utbetales til en person som adopterer et 

barn. Vilkår, beløp og utbetalingsformer tilsvarer dem som gjelder ved svangerskap og 

fødsel. 

Hva dekkes? 

Naturalytelser 

Tjenester før og etter fødselen og sykehusbehandling for spedbarn under 6 uker er 

gratis. Se også kapittel II. 

Ytelser ved svangerskap og fødsel 

Ytelser ved svangerskap og fødsel utbetales i en periode på 26 uker, og minst to av 

ukene må tas ut før og fire etter termindato. 

 

Ytelsesbeløpet utgjør 80 % av inntekten i det aktuelle skatteåret, men med en nedre 

og øvre beløpsgrense per uke, eller sykepengebeløpet inklusive tillegg for berettigede 

voksne og barn som personen ville hatt rett til ved sykefravær, hvis dette beløpet er 

høyere. 
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Det aktuelle skatteåret fastsettes ut fra fødselspermisjonens startdato. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved svangerskap/fødsel/adopsjon? 

Ytelser ved svangerskap og fødsel 

Du må søke om ytelser ved svangerskap og fødsel seks uker (12 uker for selvstendig 

næringsdrivende) før du planlegger å starte fødselspermisjonen. Søknadsskjema er 

tilgjengelig på det lokale trygdekontoret. Skjemaet fylles ut av lege og arbeidsgiver og 

sendes til Sosialomsorgsdepartementet. 

 
Ytelsen utbetales hver uke til en bankkonto eller per sjekk, som sendes i posten.  
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Kapittel V: Ytelser ved uførhet 

Når har du rett til ytelser ved uførhet? 

Uførepensjon (Invalidity Pension) utbetales hver uke i stedet for sykepenger til 

trygdemedlemmer som har fått konstatert varig arbeidsuførhet og som oppfyller PRSI-

avgiftsvilkårene.  
 

For å være berettiget til uførepensjon må du:  
 

 ha betalt inn PRSI-avgifter med riktig sats i minst 260 uker siden du ble 

trygdemedlem, og  

 ha betalt inn eller fått kreditert PRSI-avgifter i minst 48 uker i det aktuelle 

avgiftsåret  

 

Generelt gjelder at du må ha mottatt sykepenger i minst 12 måneder for å ha rett til 

uførepensjon. Under visse omstendigheter kan det imidlertid være mulig å få utbetalt 

denne ytelsen tidligere. 

Hva dekkes? 

Uførepensjon utbetales med en fast sats som avhenger av alder. Pensjonen er på EUR 

193,50 per uke for personer under 65 år og EUR 230,30 per uke for personer som har 

fylt 65 år. 
 

Tillegg betales til berettigede voksne og barn.  
 

På visse vilkår kan mottakere også ha rett til støtte til drivstoff, elektrisitet, 

fjernsynslisens og telefonregning samt gratis transport. Pensjonister som bor alene, 

får et tilskudd til enslige på EUR 7,70 per uke. 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved uførhet? 

Uførepensjon, inklusive forsørgertillegg for ektefelle og barn, utbetales direkte til en 

bankkonto via elektronisk betalingsoverføring hvis du er bosatt i Irland. Hvis du bor 

andre steder, utbetales den vanligvis månedlig i den lokale valutaen via elektronisk 

betalingsoverføring. 
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Kapittel VI: Alderspensjon og -ytelser 

Når har du rett til aldersytelser? 

Alle arbeidstakere og lærlinger som har fylt 16 år har, med noen få unntak, 

obligatorisk medlemskap i trygdeordningen. Tilsvarende bestemmelser gjelder 

selvstendig næringsdrivende. 

Midlertidig statspensjon 

Midlertidig statspensjon (State Pension (Transition)) kan utbetales til personer som 

har fylt 65 eller 66 år, som er pensjonert etter å ha arbeidet heltid, og som oppfyller 

PRSI-avgiftsvilkårene. 

 

Generelt anses trygdemedlemmer mellom 65 og 66 år som pensjonister så lenge de 

ikke har en inntekt på EUR 38 eller mer per uke som lønnsmottaker, eller en inntekt 

på EUR 3 174,35 eller mer per år som selvstendig næringsdrivende. 

 

I henhold til PRSI-avgiftsvilkårene må du:  
 

 ha begynt å betale inn trygdeavgifter før du fyller 55 år  

 ha betalt inn avgifter med riktig sats i minst 520 perioder 

 ha betalt inn eller fått kreditert avgifter i gjennomsnitt 24 uker per år fra 1953 eller 

fra det tidspunktet da du fikk en jobb som medførte medlemskap i trygdeordningen  

 

Fra 1. januar 2014 vil midlertidig statspensjon vil ikke lenger utbetales. 

Avgiftsbasert statspensjon 

Avgiftsbasert statspensjon (State Pension (Contributory)) utbetales fra pensjonsalder 

(66 år) til alle trygdemedlemmer som oppfyller visse PRSI-avgiftsvilkår. Denne 

alderen vil øke til 67 år i 2012 og 68 i 2028. Du kan få utbetalt pensjonen selv om du 

fortsetter å arbeide. Den kan ikke utbetales i tillegg til midlertidig statspensjon. 
 

Det skal søkes om avgiftsbasert pensjon senest tre måneder før pensjonsalder på et 

skjema som er tilgjengelig på lokale trygdekontorer og postkontorer. 

 

Ifølge PRSI-avgiftsvilkårene må du: 

 

 ha begynt å betale inn trygdeavgifter før du fyller 56 år 

 ha betalt inn avgifter med påkrevd sats i minst 520 perioder  

 ha betalt inn og/eller eller fått kreditert avgifter i minst 10 uker per år i 

gjennomsnitt fra 1953 (eller fra det tidspunktet da du fikk en jobb som medførte 

medlemskap i trygdeordningen) og frem til utgangen av skatteåret som går forut for 

det året hvor du fyller 66 år. Et årlig gjennomsnitt på 10 ukers avgifter med full sats 

gir deg rett til minste avgiftsbaserte statspensjon. 

 

Alle som mottar uførepensjon, vil automatisk få utbetalt avgiftsbasert statspensjon når 

de fyller 66 år. 
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Alle som tar en pause fra betalt arbeid for å ta seg av et barn under 12 år eller en ufør 

person, kan ta inntil 20 år av denne omsorgsperioden med i beregningen av det årlige 

gjennomsnittet av innbetalte PRSI-avgifter. 

Ikke-avgiftsbasert statspensjon 

Personer som har fylt 66 år, og som ikke har rett til avgiftsbasert statspensjon, kan ha 

rett til ikke-avgiftsbasert statspensjon (State Pension (Non-Contributory), forutsatt at 

de oppfyller kravene til vanlig bosted1 og på grunnlag av en behovsprøving. 

Hva dekkes? 

Den midlertidige statspensjonen utgjør EUR 230,30 per uke (høyeste pensjon). Hvis 

det gjennomsnittlige antallet registrerte avgiftsuker per år er høyere enn 24, men 

lavere enn 48, utbetales en redusert pensjon.  
 

Den avgiftsbaserte statspensjonen utgjør også EUR 230,30 per uke (høyeste pensjon). 

Hvis det gjennomsnittlige antallet registrerte avgiftsuker per år er høyere enn 10, men 

lavere enn 48, utbetales en redusert pensjon. 
 

Det utbetales tillegg til berettigede voksne og barn.  
 

Pensjonister som bor alene, kan få utbetalt et tillegg på EUR 7,70 per uke. 

Hvordan får du tilgang til aldersytelser? 

Midlertidig statspensjon 

Du må søke om midlertidig statspensjon tre måneder før du fyller 65 år, eller senest 

tre måneder etter at du har sluttet i en jobb som medførte medlemskap i 

trygdeordningen, hvis dette skjer etter at du har fylt 65 år. Søknadsskjemaet er 

tilgjengelig på alle lokale trygdekontorer og postkontorer. 

 

Pensjonen, inklusive eventuelle tillegg for berettigede voksne og barn, utbetales via 

elektronisk betalingsoverføring til en bankkonto eller via elektronisk 

informasjonsoverføring (EIT). Sistnevnte utbetaling skjer ved hjelp av et magnetkort 

på et angitt postkontor. 

Avgiftsbasert statspensjon 

Det skal søkes om avgiftsbasert statspensjon senest tre måneder før pensjonsalder på 

et skjema som er tilgjengelig på lokale trygdekontorer og postkontorer. 

 

Pensjonen, inklusive eventuell tillegg for berettigede voksne og barn, utbetales via 

elektronisk betalingsoverføring til en bankkonto eller via elektronisk 

informasjonsoverføring (EIT). Sistnevnte utbetaling skjer ved hjelp av et magnetkort 

på et angitt postkontor. 

                                           
1
 Betingelsen knyttet til vanlig bosted innebærer at du må godtgjøre at du har vært jevnlig bosatt i Irland eller 

det felles reiseområdet Storbritannia, Kanaløyene og Isle of Man i en lengre, sammenhengende periode. 
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Kapittel VII: Etterlatteytelser 

Når har du rett til etterlatteytelser? 

Avgiftsbasert etterlattepensjon til enker, enkemenn og gjenlevende 

registrerte partnere 

Alle arbeidstakere og lærlinger som har fylt 16 år, og selvstendig næringsdrivende er 

med noen få unntak obligatorisk forsikret med hensyn til disse ytelsene. 

 

Gjenlevende eller fraskilt ektefelle som ikke har giftet seg på nytt eller lever i et 

ekteskapslignende forhold, har rett til ytelser. Gjenlevende partnere eller samboere 

har ikke rett til ytelser. 
 

Avgiftsbasert etterlattepensjon til enker, enkemenn og gjenlevende registrerte 

partnere (Widow's, Widower's or Surviving Civil Partner's (Contributory) Pension) 

utbetales til en gjenlevende ektefelle eller registrert partner uavhengig av alder, hvis 

denne eller avdøde oppfyller avgiftsvilkårene. I henhold til PRSI-avgiftsvilkårene må:  
 

 PRSI-avgifter være betalt inn i minst 156 uker før tidspunktet da 

ektefellen/partneren døde eller nådde pensjonsalder, og  

 PRSI-avgifter være betalt inn eller kreditert i gjennomsnitt minst 39 uker i løpet av 

de tre eller fem skatteårene (avhengig av hva som gir det mest fordelaktige 

årsgjennomsnittet) forut for ektefellens død eller før han/hun nådde pensjonsalder  

 PRSI-avgifter være betalt inn eller kreditert i minst 24 uker siden du eller ektefellen 

begynte å arbeide til utgangen av skatteåret forut for året da ektefellen døde eller 

nådde pensjonsalder (gjelder minstepensjon). For høyeste pensjon må PRSI-avgifter 

være betalt inn eller kreditert i gjennomsnitt minst 48 uker per år  

Ytelser ved dødsfall 

Gravferdshjelp 

Gravferdshjelp (Bereavement Grants) utbetales når følgende personer dør: 

 

 et trygdemedlem 

 ektefellen til et trygdemedlem 

 gjenlevende ektefelle eller registrert partner etter et trygdemedlem 

 barnet (under 18 år) til et trygdemedlem 

 en berettiget voksen som forsørges av en person som mottar avgiftsbasert pensjon, 

herunder dem som oppfyller vilkårene, men som mottar andre trygdeytelser, 

f.eks. omsorgslønn 

 et berettiget barn 

 et etterlatt barn eller en person som har rett til avgiftsbasert vergetilskudd 

(guardian’s payment (contributory)) 

 

Når en voksen dør, kan gravferdshjelp utbetales på grunnlag av den avdødes eller 

avdødes ektefelles innbetalte PRSI-avgifter. Når et barn dør, utbetales gravferdshjelp 
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hvis foreldrene eller personen som barnet normalt bodde hos, oppfyller PRSI-

avgiftsvilkårene. 

 

Gravferdshjelpen er på EUR 850. 

Ubetalinger av ytelser og pensjoner etter et dødsfall 

Hvis en person som mottar ukentlige utbetalinger, dør, kan utbetalingene på visse 

vilkår fortsette i en periode på seks uker etter dødsfallet. Denne ordningen gjelder 

også når en person som mottok forsørgertillegg for en voksen eller et barn, dør. Hvis 

en ukentlig utbetaling i tillegg ville ha inkludert et forsørgertillegg for en voksen som 

ikke utbetales fordi den avdødes ektefelle selv mottok en av utbetalingene, fortsetter 

utbetalingene til ektefellen i en periode på seks uker etter dødsfallet. 
Ordningen med seks ukers utbetaling gjelder også: 

 

 ytelse til eneforsørgere (One Parent Family Payment) for et barn som forsørges 

 ytelse til omsorgsperson (Carer’s Benefit) og omsorgslønn (Carer’s Allowance) hvor 

personen som ble pleiet, ikke var omsorgspersonens ektefelle 

Hva dekkes? 

Avgiftsbasert etterlattepensjon til enker, enkemenn og gjenlevende 

registrerte partnere 

Avgiftsbasert etterlattepensjon til enker, enkemenn og gjenlevende registrerte 

partnere utbetales så lenge mottakeren forblir enke/enkemann eller ikke lever 

sammen med en ny partner. 
 

Pensjonens størrelse avhenger av den gjenlevende ektefelles eller fraskilte ektefelles 

alder: 

 

 under 66 år: EUR 193,50 per uke 

 over 66 år:  EUR 230,30 per uke 

 

Etterlatte som bor alene, kan få utbetalt et tillegg på EUR 7,70 per uke. 

 

Det ytes et tillegg på EUR 29,80 per uke for hvert berettigede barn under 18 år (under 

22 år hvis barnet er heltidsstudent). Tillegget kan kombineres med familieytelser. 
 

Personer som har mistet ektefellen og som ikke har rett til avgiftsbasert 

etterlattepensjon, kan ha rett til ikke-avgiftsbasert etterlattepensjon, forutsatt at de 

har vanlig opphold i Irland og oppfyller vilkårene ved behovsprøving. 

Vergetilskudd 

Etterlatte barn som har mistet begge foreldrene, har rett til et avgiftsbasert 

vergetilskudd på EUR 161,00 per uke hvis det etterlatte barnet er under 18 år (eller 

under 22 år og heltidsstudent) og en forelder eller steforelder har betalt inn avgifter 

for arbeid som medfører medlemskap i trygdeordningen, i 26 uker. Etterlatte barn 

som ikke har rett til avgiftsbasert vergetilskudd, kan motta et ikke-avgiftsbasert 

vergetilskudd, forutsatt at de har vanlig opphold i Irland og oppfyller vilkårene ved 

behovsprøving. 
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Andre ytelser 

Andre ytelser omfatter en engangsytelse til gjenlevende ektefelle eller registrerte 

partner (Widowed or Surviving Civil Partner Grant) på EUR 6 000 hvis den gjenlevende 

har minst ett barn som forsørges. 

Hvordan får du tilgang til etterlatteytelser? 

Det må søkes om etterlatteytelser senest tre måneder etter en ektefelles død på et 

skjema som er tilgjengelig på lokale trygdekontorer og postkontorer. 

 

Pensjonen, inklusive eventuelle forsørgertillegg for berettigede barn, utbetales via 

elektronisk betalingsoverføring til en bankkonto eller via elektronisk 

informasjonsoverføring (EIT). Sistnevnte utbetaling skjer ved hjelp av et magnetkort 

på et angitt postkontor. 
 

Du kan søke om gravferdshjelp senest 12 måneder etter dødsfallet på et 

søknadsskjema som er tilgjengelig på lokale trygdekontorer. Kontakt 

Sosialomsorgsdepartementet hvis du vil ha mer informasjon. 
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Kapittel VIII: Ytelser ved arbeidsulykker og 
yrkessykdommer 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsulykker og yrkessykdommer? 

Arbeidstakere og enkelte lærlinger har obligatorisk trygdemedlemskap. Det er ikke 

mulig å inngå frivillig medlemskap. 

 

Yrkesskadeytelser (Occupational Injuries Benefits) utbetales til trygdemedlemmer som 

skades på jobb eller rammes av visse yrkessykdommer. Ulykker som skjer på reisen 

mellom hjem og arbeidssted, dekkes også. 56 yrkessykdommer omfattes av 

ordningen. 

 

Det er ingen spesifikke vilkår som må oppfylles for å oppnå ytelser i forbindelse med 

arbeidsulykker. Ved bestemte yrkessykdommer (døvhet, tuberkulose og 

pneumokoniose) må man ha vært utsatt for risikoen i en viss periode. 

 

Ytelsene omfatter yrkesskadeytelser (Injury Benefit), uførhetsstønad (Disablement 

Benefit), tillegg ved arbeidsuførhet (Incapacity Supplement), legebehandling (Medical 

Care) og ytelser ved dødsfall (Death Benefits). 

Hva dekkes? 

Yrkesskadeytelse  

Yrkesskadeytelse (Injury Benefit) utbetales så lenge du ikke er i stand til å arbeide. 

Ytelsen utbetales fra den fjerde dagen du er arbeidsufør, og i høyst 26 uker, regnet fra 

datoen da ulykken inntraff, eller da yrkessykdommen inntrådte. Hvis arbeidsuførheten 

varer lenger enn 26 uker, kan du ha rett til sykepenger.  

Uførhetsstønad  

Uførhetsstønad (Disablement Benefit) utbetales hvis du som følge av en arbeidsulykke 

eller yrkessykdom har nedsatt fysisk eller mental funksjonsevne, selv når du ikke er 

blitt arbeidsufør. 

 

Tillegg ved arbeidsuførhet (Incapacity Supplement) utbetales til personer som mottar 

uførhetsstønad, hvis de anses som varig arbeidsuføre som følge av en arbeidsulykke 

eller yrkessykdom og ikke har rett til sykepenger.  

Legebehandling 

Yrkesskadeordningen dekker utgiftene til visse former for legehjelp utover utgiftene 

som allerede betales av HSE eller gjennom behandlingstilskuddet (Treatment Benefit). 

Ytelser ved dødsfall  

Ytelser ved dødsfall (Death Benefits) kan utbetales når et trygdemedlem dør som følge 

av en arbeidsulykke eller yrkessykdom. Ytelsen kan også utbetales til den/dem som 
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forsørges av en person som ved sin død mottok uførepensjon fordi han/hun var minst 

50 % ufør, uavhengig av dødsårsaken. Ytelser ved dødsfall omfatter: 
 

 etterlattepensjon til enke/enkemann eller gjenlevende registrerte partner 

(Widow’s/Widower’s or Surviving Civil Partner’s Pension) 

 pensjon til etterlatte barn (Orphan's Pension) 

 pensjon til foreldre som ble forsørget av avdøde (Dependant Parent’s Pensions) 

 gravferdstilskudd (Funeral Grant) 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved en arbeidsulykke eller 

yrkessykdom? 

Hvis du utsettes for en arbeidsulykke, må arbeidsgiver informeres. Du må sende 

dokumentasjon på arbeidsuførhet til Sosialomsorgsdepartementet på et eget skjema 

som er tilgjengelig hos de fleste leger. Dokumentasjonen må sendes inn hver uke så 

lenge du er arbeidsufør.  
 

Yrkesskadeytelser, inklusive eventuelle tillegg for berettigede voksne og barn, 

utbetales vanligvis fra den fjerde dagen du er arbeidsufør. De utbetales hver uke per 

sjekk som sendes i posten, eller via elektronisk betalingsoverføring. 
 

Hvis du ikke søker om uførhetsstønad innen tre måneder, risikerer du å miste en del 

av den. 

 

Hvis du mottar legebehandling som følge av en arbeidsulykke eller yrkessykdom, må 

Sosialomsorgsdepartementet underrettes senest seks uker etter behandlingsstart. 

 

Du må søke om ytelser ved dødsfall senest tre måneder etter dødsfallet på et skjema 

som er tilgjengelig hos Sosialomsorgsdepartementet. Ellers kan du miste retten til 

ytelser. 
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Kapittel IX: Familieytelser 

Når har du rett til familieytelser? 

Familieytelser omfatter:  
 

 barnetrygd (Child Benefit)  

 tilskudd til familieinntekt (Family Income Supplement)  

 ytelse til eneforsørgere (One-Parent Family Payment) 

 

Det kan være nødvendig å oppfylle visse vilkår for å oppnå disse ytelsene. Se “Hva 

dekkes?” nedenfor. 
 

For avgiftsbasert og ikke-avgiftsbasert vergetilskudd (Guardian’s Payment 

(Contributory) og Guardian’s Payment (Non-Contributory)), se delen om etterlatte. For 

stønad ved pleie i hjemmet (Domiciliary Care Allowance), se delen om langtidspleie.  

Hva dekkes? 

Barnetrygd 

Barnetrygd (Child Benefit), som ikke avhenger av trygdemedlemskap eller inntekt og 

formue, utbetales for hvert barn under 16 år. Aldersgrensen heves til 17 år når barnet 

er heltidsstudent eller arbeidsufør. Vilkåret om vanlig opphold gjelder for 

barnetrygden. 
 

Barnetrygden utbetales til barnets mor eller stemor. Den kan imidlertid utbetales til 

faren eller stefaren hvis barnet bor med og forsørges av ham. 

 

Barnetrygd er en månedlig utbetaling, og beløpet avhenger av hvilken plass barnet 

har i søskenflokken. 

Tilskudd til familieinntekt 

Tilskudd til familieinntekt (Family Income Supplement) er en regelmessig skattefri 

ytelse som utbetales hver uke til familier, herunder eneforsørgere, med 

lavtlønnsarbeid. For å være berettiget til ytelsen må du:  
 

 være arbeidstaker i heltidsarbeid og arbeide minst 19 timer per uke eller minst 38 

timer per 2-ukersperiode, og  

 ha minst ett barn som kvalifiserer til ytelsen, og som normalt bor hos deg og 

forsørges av deg, og  

 ha en nettoinntekt under en fastsatt grense.  

 

Med heltidsarbeid menes at ansettelsesforholdet forventes å vare i minst tre måneder. 

Sporadisk arbeid, som sesongarbeid og arbeidsmarkedstiltak, anses ikke som 

heltidsarbeid.  
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Tilskuddets størrelse utgjør 60 % av differansen mellom familieinntekten (netto etter 

PRSI-avgifter og inntektsskatt) og inntektsgrensen som gjelder størrelsen på den 

berørte familien. 

Ytelse til eneforsørgere 

Ytelsen til eneforsørgere (One-Parent Family Payment) utbetales til menn eller kvinner 

som forsørger ett eller flere barn uten støtte fra en partner. Du kan søke om denne 

ytelsen hvis:  

 

 ditt yngste barn er 12 år eller yngre 

 du er ugift, enke/enkemann, ektefelle til en fengselsinnsatt, fraskilt eller 

separert, eller 

 ekteskapet ditt er annullert, og du ikke lenger bor sammen med din tidligere 

ektefelle 

 

Du er berettiget til denne ytelsen hvis du er hovedforsørger for minst ett barn og dette 

barnet bor sammen med deg, du ikke bor sammen med noen (ikke lever i et 

ekteskapslignende forhold), har lønnsinntekt på høyst EUR 425 i uken, oppfyller 

vilkårene ved behovsprøving, og oppfyller vilkåret om vanlig opphold.  

Hvordan får du tilgang til familieytelser? 

Det skal generelt søkes om familieytelser gjennom det lokale trygdekontoret. 

Barnetrygd utbetales månedlig fra den første dagen i måneden etter den måneden da 

barnet ble født eller bosatte seg i Irland. Søknader skal normalt sendes inn av en av 

barnets foreldre senest tre måneder etter denne dagen, på et søknadsskjema som er 

tilgjengelig på det lokale trygdekontoret.  
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Kapittel X: Arbeidsløshet 

Når har du rett til ytelser ved arbeidsløshet? 

Ytelsen til jobbsøkere (Jobseeker's Benefit) utbetales hver uke til arbeidsløse 

trygdemedlemmer. For å være berettiget til ytelsen til jobbsøkere må du:  
 

 oppfylle PRSI-avgiftsvilkårene  

 være arbeidsfør og tilgjengelig på arbeidsmarkedet  

 være aktivt jobbsøkende  

 være over 16 og under 66 år  

 

Selvstendig næringsdrivende, tjenestemenn og offentlig ansatte som ble ansatt før 

april 1995, og personer som tjener mindre enn EUR 38 per uke, betaler ikke inn PRSI-

avgifter som gir rett til ytelser. 

 

Stønaden til jobbsøkere (Jobseeker's Allowance) utbetales i hovedsak på samme 

vilkår. Den er imidlertid underlagt behovsprøving og bostedskrav. Det er heller ikke 

noe krav om minste opptjeningstid. Laveste aldersgrense er 18 år.  
 

Under enkelte omstendigheter kan du miste retten til ytelsen til jobbsøkere og 

stønaden til jobbsøkere i enkelte perioder, f.eks. hvis du mister jobben på grunn av 

upassende oppførsel eller avslår et tilbud om egnet arbeid.  
 

Straffesatser skal oppmuntre jobbsøkere til å delta i den nasjonale planen for 

arbeidsmarkedstiltak (National Employment Action Plan) og andre aktiviseringstiltak.  

Ytelser ved overtallighet 

De fleste trygdemedlemmer dekkes av ordningen for ytelser ved overtallighet 

(Redundancy Payments Scheme) som forvaltes av Sosialomsorgsdepartementet. Et 

trygdemedlem som mister jobben som følge av overtallighet, mottar en 

engangsutbetaling forutsatt at visse krav er oppfylt. Beløpet avhenger av hvor lenge 

den berørte har vært ansatt hos arbeidsgiveren som erklærte ham/henne overtallig, 

arbeidstakerens alder og hans/hennes lønn da hun/han ble avskjediget.  
 

Med overtallig menes i denne forbindelse en person som er avskjediget på grunn av 

hel eller delvis nedstenging av vedkommendes arbeidsplass, eller på grunn av at 

arbeidsgiveren ikke lenger har behov for arbeidstakere med hans/hennes 

kvalifikasjoner.  
 

Det gjøres imidlertid oppmerksom på at retten til ytelser under denne ordningen 

avhenger av hvor lenge den berørte har vært ansatt hos en arbeidsgiver i Irland, og 

ikke av avgifter. EU-bestemmelsene om samordning av trygdeperioder gjelder ikke for 

utbetalinger ved overtallighet.  
 

Hvis en person får utbetalt et engangsbeløp som overstiger EUR 50 000, kan 

vedkommende miste retten til å motta ytelsen til jobbsøkere i inntil 9 uker. Dette 

tapet av rettigheter gjelder ikke når søkeren har fylt 55 år.  



 
Sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering 

 Dine trygderettigheter i Irland 

Juli 2011  23 

Hva dekkes? 

Ytelsen og stønaden til jobbsøkere utbetales vanligvis fra den fjerde dagen du er 

arbeidsløs. Hvis du har søkt om sykepenger eller ytelse til jobbsøkere i de 13 

foregående ukene, kan imidlertid utbetalingene skje fra første dagen du er arbeidsløs. 

Hvis du allerede mottar ytelsen til jobbsøkere når du søker om stønaden til 

jobbsøkere, er det ingen karenstid. 
 

Ytelsen til jobbsøkere ubetales vanligvis i 312 dager, men er begrenset til 234 dager 

hvis du har betalt inn avgifter i mindre enn 260 uker siden du ble trygdemedlem. 

Ytelsen kan imidlertid utbetales til du når pensjonsalder hvis du oppfyller vilkårene for 

å motta den. Stønaden til jobbsøkere utbetales i en ubegrenset periode til du fyller 66 

år. 
 

Ytelsen og stønaden til jobbsøkere utgjør et fast beløp på EUR 188 per uke. Stønaden 

er lavere for stønadsmottakere under 24 år. 

 

Det utbetales tillegg for berettigede voksne og barn. Du kan også ha rett til andre 

tillegg, f.eks. tilskudd under ordningen for supplerende velferdsytelser (Supplementary 

Welfare Allowance Scheme), som tilskudd til husleie og boliglånsrenter (Rent and 

Mortgage Interest Supplements), tilskudd ved særskilte og akutte behov (Exceptional 

and Urgent Needs Payments), og for dem som mottar stønad til jobbsøkere, tilskudd 

til brensel (Fuel Allowance). 

Hvordan får du tilgang til ytelser ved arbeidsløshet? 

Du må søke om ytelsen til jobbsøkere den første dagen du er arbeidsløs. Du søker på 

det lokale trygdekontoret. Søknaden kan sendes i posten hvis du bor mer enn ti 

kilometer fra kontoret. Et inntektsskatteskjema, f.eks. P 60, kan være påkrevd for å 

vurdere om du er berettiget til ytelsen.  
 

Ytelsen til jobbsøkere utbetales etterskuddsvis hver uke og sendes per sjekk eller 

postanvisning som kan heves på alle postkontor.  
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Kapittel XI: Garantert minsteinntekt 

Når har du rett til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Hvis du er bosatt i Irland og ikke har betalt inn nok avgifter til å ha rett til sosialtrygd, 

eller hvis rettighetene har falt bort, kan du ha rett til en ikke-avgiftsbasert utbetaling i 

stedet. 

 

I tillegg er en rekke behovsbestemte ikke-avgiftsbaserte ordninger tilgjengelige for 

personer med begrensede midler. Disse ordningene gir også differensierte 

kontantytelser og har større utstrekning i Irland enn ordningen med generelle ikke-

avgiftsbaserte minsteytelser. Disse ordningene er: 
 

 stønad til jobbsøkere (Jobseeker's Allowance) 

 uførhetsstønad (Disability Allowance), til funksjonshemmede mellom 16 og 66 

 blindepensjon (Blind Pension), til blinde og svaksynte mellom 18 og 66 år 

 ytelse til eneforsørgere (One-Parent Family Payment), til enslige foreldre 

 gårdbrukerstøtte (Farm Assist), til gårdbrukere med lav inntekt mellom 18 og 66 år 

 ikke-avgiftsbasert etterlattepensjon til enker, enkemenn og gjenlevende registrerte 

partnere (Widow’s, Widower’s Surviving Civil Partner’s (Non-Contributory) Pension) 

 ikke-avgiftsbasert statspensjon (State Pension (Non-Contributory)) 

 
Generelt har du rett til disse ytelsene hvis inntekten din (og inntekten til ektefelle eller 

partner) ligger under en viss grense. Visse former for inntekt og eiendom inngår ikke i 

behovsprøvingen. 
 

Videre må du anses å ha vanlig opphold i Irland. Vilkåret om vanlig opphold betyr at 

du, for å kunne motta noen av disse ytelsene, må dokumentere at du har hatt vanlig 

opphold i Irland eller i det felles reiseområdet (Common Travel Area) i Storbritannia, 

på Kanaløyene og Isle of Man i en lengre, sammenhengende periode.  
 

Departementet tar hensyn til følgende når det avgjør om du har vanlig opphold i 

Irland:  
 

 hvilket land du har størst tilknytning til 

 hvor lenge og kontinuerlig du har vært bosatt i Irland og andre deler av det felles 

reiseområdet 

  hvor lenge du har vært borte fra Irland og hvorfor 

 hvis du arbeider, arbeidets karakter og mønster 

 dine planer om å bo i Republikken Irland i fremtiden slik det fremgår av 

dokumentasjonen som foreligger 

 
Ordningen for supplerende velferdsytelser (Supplementary Welfare Allowance 

Scheme) gir en generell ikke-avgiftsbasert minsteytelse i form av differensierte faste 

kontantytelser til personer som ikke har tilstrekkelig inntekt til å dekke behovene sine. 
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Hva dekkes? 

Den høyeste satsen for alle ikke-avgiftsbaserte ytelser, herunder tillegg for 

ektefelle/partner og barn som forsørges, utbetales når en person ikke har 

formue/inntekt. Når en person har formue/inntekt, reduseres satsen i forhold til disse. 
 

Det finnes tillegg til uførhetsstønaden, statspensjonen og blindepensjonen, dvs. 

tilskudd til enslige, gratis transport, elektrisitetsstøtte, støtte til fjernsynslisens og 

telefonregning. 

Alle ordningene gjelder på ubestemt tid, så lenge vilkårene er oppfylt. 

 

Det ytes også bostøtte og støtte til oppvarming av bolig: 

 

 Ordningen for husleietilskudd (Rent Supplement Scheme) gir kortvarig støtte til 

berettigede personer som bor i privat utleiebolig, hvis midler ikke er tilstrekkelige til 

å dekke boligutgiftene og som ikke har mulighet til å få noe annet sted å bo. 

Størrelsen på støtten er avhengig av utleieboligens beliggenhet og hvor stor familien 

er. 

 Ordningen for tilskudd til betaling av boliglånsrenter (Mortgage Interest Supplement 

Scheme) gir kortvarig støtte til berettigede som bor i en bolig som eies av søkeren. 

Støtten avhenger av rentebeløpet. 

 Brenselstøtte (Fuel Allowance). 

 

Personer som er helt avhengig av ikke-avgiftsbaserte minsteytelser, har full rett til 

helsetjenester. 

Hvordan får du tilgang til ytelser knyttet til garantert minsteinntekt? 

Alle ytelser innvilges på grunnlag av en formell søknad. Behovsprøvingen er basert på 

opplysningene i søknaden. I de fleste tilfeller omfatter vurderingen også et intervju 

med en sosialarbeider ansatt i Sosialomsorgsdepartementet. 
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Kapittel XII: Langtidspleie 

Når har du rett til langtidspleie? 

I Irland finnes det ingen egen ordning for langtidspleie, men en rekke andre ordninger 

gir ytelser til personer med slikt behov. 

 

Gjennom ordningen for pleiehjemsomsorg gis det økonomisk støtte for kostnader 

knyttet til langtidsomsorg på pleiehjem. Søkere i ordningen må få sine behov og sin 

økonomiske situasjon vurdert slik at det kan avgjøres a) hvorvidt langtidsomsorg på 

pleiehjem er den best egnede løsningen og b) hvor mye de selv kan bidra med i 

finansieringen av slik omsorg. Alle som vurderes med et slikt behov, kan benytte seg 

av ordningen, uansett alder. Langtidsomsorg på pleiehjem må imidlertid være 

hensiktsmessig med tanke på å oppfylle den enkeltes omsorgsbehov. 

 

Ordningen for hjemmebasert pleie er rettet mot dem som har behov for moderat til 

omfattende hjelp. De er særlig tiltenkt eldre som må legges inn på sykehus akutt, og 

som står i fare for å trenge langsiktig omsorg på institusjon. 
 

Ytelse til omsorgsperson 

Ytelsen til omsorgsperson (Carer's Benefit) ubetales til trygdemedlemmer som nylig 

har forlatt arbeidsmarkedet for å ta seg av personer som har behov for heltidspleie. 

Ytelsen kan utbetales til trygdeberettigede arbeidstakere som pleier en person i minst 

seks uker og høyst to år. Ytelsen er ikke behovsprøvd. Du er bare berettiget hvis du, 

og personen(e) du pleier, oppfyller følgende vilkår. 
 

Du, omsorgspersonen, må: 

 

 være minst 18 år 

 ha arbeidet i åtte uker i løpet av de 26 foregående ukene 

 oppfylle PRSI-avgiftsvilkårene 

 forlate arbeidet (som omfattet minst 16 timer per uke eller 32 timer per 

toukersperiode) for å pleie en person på heltid 

 ikke være ansatt eller selvstendig næringsdrivende utenfor hjemmet mer enn 15 

timer i uken 

 ikke være innlagt på sykehus eller oppholde deg på et rekonvalesenthjem eller 

lignende institusjon 

 

Personen(e) du pleier må: 

 

 ha så stor grad av uførhet at de har behov for heltidspleie (legeerklæring påkrevd), 

og 

 ikke vanligvis være innlagt på sykehus, bo på et hjem eller lignende institusjon 
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Tilskudd til konstant pleie 

Tilskudd til konstant pleie (Constant Attendance Allowance) utbetales til personer som 

mottar uførhetsstønad, og som har en så stor grad av uførhet at de har behov for 

pleie av andre i minst 6 måneder. 

 

Det er ikke noe krav om minste opptjeningstid. Ytelsen er ikke behovsprøvd. 

Stønad ved pleie i hjemmet 

Stønad ved pleie i hjemmet (Domiciliary Care Allowance) utbetales for barn opp til 16 

år som bor hjemme og har behov for vesentlig mer pleie enn det som normalt kreves 

for barn på samme alder. 

 

Det er ikke noe krav om minste opptjeningstid. Stønaden er behovsprøvd (basert på 

barnets egne midler). 

Omsorgslønn 

Omsorgslønn (Carer’s allowance) utbetales til omsorgspersoner som bor i Irland, er 

fylt 18 år og som pleier syke/arbeidsuføre personer over 16 år og barn som har rett til 

stønad ved pleie i hjemmet. 

 

Det er ikke noe krav om minste opptjeningstid. Omsorgslønn er behovsprøvd (basert 

på omsorgspersonens egne midler). 

Omsorgstillegg 

Omsorgstillegget (Respite Care Grant) er en årlig utbetaling som utbetales til 

omsorgspersoner som er fylt 16 år, og som tar seg av personer som har behov for 

heltidspleie.  

 

Det er ikke noe krav om minste opptjeningstid. 

Hva dekkes? 

Ordningene for hjemmebasert pleie utgjør et supplement til de alminnelige 

kommunale tjenestene. Ytelsenes varighet har ingen øvre grense. 
 

Pleiehjemsordningen gir økonomisk støtte for å dekke utgiftene til utvalgte offentlige 

og frivillige pleiehjem og godkjente private pleiehjem. Egenandelen avhenger av 

resultatet av en økonomisk vurdering. Støtten er tilgjengelig så lenge du bor på 

pleiehjem og oppfyller vilkårene mht. den økonomiske vurderingen. 
 

Ytelsen til omsorgsperson består av en personlig godtgjørelse og tillegg for hvert barn 

som kvalifiserer til ytelsen. Den utbetales i inntil to år. Du kan søke om denne ytelsen 

i en sammenhengende periode eller i avgrensede perioder som til sammen utgjør den 

perioden du er berettiget til. Hvis du har omsorg for flere enn én person, kan den 

personlige godtgjørelsen økes med 50 %. Ytelsen overføres hver uke direkte til en 

bankkonto eller sparekassekonto (ikke en boliglånskonto). 
 

Ytelse til omsorgsperson, omsorgslønn, tilskudd til konstant pleie, stønad ved pleie i 

hjemmet og omsorgstillegg utbetales direkte til omsorgspersonen, og beløpene 
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differensieres ikke på grunnlag av pleiebehovet. Informasjon om ytelsenes faktiske 

størrelse står oppført i MISSOC-tabellene, tabell XII “Long-term Care”, “Cash benefit, 

Amount”. 

Hvordan får du tilgang til langtidspleie? 

På bakgrunn av en uavhengig evaluering av ordningen for hjemmebasert pleie utgitt 

av Departementet for helse og barn i desember 2009, arbeider HSE nå med en rekke 

tiltak som skal gjennomføres i løpet av 2011. Disse fokuserer på å standardisere 

tilgangen til og leveringen av hjemmebaserte pleietjenester for å imøtekomme 

behovene til eldre og utnytte ressursene best mulig. 

 

Under pleiehjemsordningen vurderes omsorgsbehovet av en person eller personer som 

etter HSEs oppfatning er tilstrekkelig kvalifisert til å foreta denne vurderingen og 

utarbeide en rapport. 

 

For å få tilgang til ytelsen til omsorgsperson, omsorgslønn, tilskudd til konstant pleie 

og omsorgstillegg må søkeren sende inn informasjon fra omsorgsmottakers lege med 

hensyn til pleiebehovet. Disse opplysningene gjennomgås av en medisinske ekspert i 

Sosialomsorgsdepartementet. 

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables
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Vedlegg : Nyttige adresser og nettsteder 

 

Når det gjelder trygdesaker som vedrører mer enn ett EU-land, kan du søke etter de 

relevante europeiske institusjonene i institusjonsoversikten til Europakommisjonen, 

som finnes på følgende adresse: http://ec.europa.eu/social-security-directory 

 

Department of Social Protection  
Social Welfare Services Office 

College Rd, 

Sligo. 

Tlf.: (+353-71) 915 7100 
E-post: info@www.welfare.ie 

 

En rekke offentlige organer er underlagt departementet:  
 

 Citizens Information Board gir informasjon, råd og advokattjenester i forbindelse 

med samfunns- og sosialtjenester (nettadresse: 

http://www.citizensinformationboard.ie).  

 Pensions Board har ansvar for å overvåke gjennomføringen av pensjonsloven, som 

regulerer tjenestepensjoner og private pensjonssparekontoer. Styret gir også råd til 

ministeren om pensjonspolitiske spørsmål (nettadresse: 

http://www.pensionsboard.ie). 

 Office of the Pensions Ombudsman utreder klager om økonomiske tap som følge av 

feil saksgang, tvister om fakta eller rettslige spørsmål i forbindelse med 

yrkespensjonsordninger og private pensjonssparekontoer. Pensions Ombudsman er 

uavhengig i utøvelsen av sitt verv (nettadresse: 

http://www.pensionsombudsman.ie).  

 Her finner du mer informasjon om departementet: http://www.welfare.ie  

 
 

Department of Enterprise, Jobs and Innovation  

Davitt House 

65A Adelaide Road 

Dublin 2 

For ytterligere informasjon om ytelse til omsorgsperson kontakt: Employment Rights 

Information Unit at the Department of Enterprise, Trade and Employment på telefon 

(+ 353-1) 631 3131.  
For ytterligere informasjon om loven om omsorgspermisjon, se nettstedet til Handels- 

og arbeidsdepartementet (Department of Enterprise, Trade and Employment): 

http://www.entemp.ie, eller send en e-post til info@entemp.ie  
 

Department of Health  

Hawkins House  
Hawkins Street  
Dublin 2  
Tlf.: (+353-1) 635 4000 
E-post: direkte via nettstedet http://www.doh.ie  
 

http://ec.europa.eu/social-security-directory
mailto:info@www.welfare.ie
http://www.pensionsboard.ie/
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Health Service Executive 

Dr Steevens Hospital 

Dublin 8 

Tlf.: (+353-1) 635 4000 
Nettsted http://www.hse.ie 

 

De lokale helsekontorene, som hører inn under HSE, er ansvarlige for helsetjenestene 

i et bestemt geografisk område. Kontorene står oppført på følgende nettsted: 

http://www.hse.ie/eng/services/maps/map.html?s 

 

 


