Enligt militärskadelagen

Ändringsarbeten
i bostad
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Förord
Denna broschyr innehåller basuppgifter om de ändringsarbeten i bostad som
ersätts med stöd av militärskadelagen. Det gäller om en allmän broschyr som
inte täcker alla detaljer av ersättningsbara ändringsarbeten i bostaden. Broschyren ersätter den broschyr som kommit ut tidigare. I broschyren redogörs den nuvarande ersättningspraktiken och de nuvarande ersättningsbeloppen.
Reparationsrådgivarna inom Centralförbundet för de gamlas väl rf bistår invaliderna vid planeringen av ändringsarbeten och uppgörandet av ansökan. Reparationsrådgivarnas tjänster är gratis för invaliderna.
Vi hoppas att denna broschyr tillgodoser krigsinvalider som bor hemma samt
deras anhöriga och medhjälpare.
STATSKONTORET
Medborgartjänster
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ÄNDRINGSARBETEN I BOSTAD
Krigsinvalidens möjligheter att bo kvar
hemma stöds genom ändringsarbeten i bostaden.
Förutsättningen för att ändringsarbetena skall ersättas är att den sökande är
minst 10 % arbetsoförmögen enligt militärskadelagen ådragen i militärtjänst.
Dessutom skall den sökande ha en sådan skada eller sjukdom som nedsätter personens funktions- och rörelseförmåga så att ändringsarbetet därför är nödvändigt och ändamålsenligt. Vid behovsprövningen beaktas även s.k. civila skador eller
sjukdomar. Den sökandes inkomster eller förmögenhet påverkar inte ersättningsbeslutet.
Ifall den sökande behöver permanent anstaltsvård innan ändringsarbeten börjar, skall Statskontoret omedelbart underrättas om detta.

Före
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Efter

VILKA ÄNDRINGSARBETEN ERSÄTTS?
Vid ersättningen av ändringsarbetena följer man till tillämpliga delar principerna i
lagen om service och stöd på grund av handikapp*. Exempel på ändringsarbetena
som ersätts:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Byggnads-, reparations- och ändringsarbeten i wc och tvättrum samt 		
vatten- och avloppsarbeten.
Ändring av vedeldning till olje- eller elvärme som är enklare att använda
eller anslutning till fjärrvärmesystem.
Vid ändrings- och reparationsarbeten av olje-, el- eller fjärrvärmesystem
kan beviljas ersättning för varmvattensandel som motsvarar 			
anskaffningspriset för varmvattenberedare. Ersättningen är högst 1 650
euro.
Nödvändiga reparations- och ändringsarbeten i bastun som utgör en del
av tvättutrymmen
Ändring av placeringen för strömavbrytare och stickkontakter
Breddning av dörrar, avlägsning av trösklar
Byggandet av ramper
Installation av nödvändiga räcken, led- och stödstänger
Hissen för svårt rörelsehindrade.

Då en ny bostad byggs kan endast sådana ändrings- och reparationsarbeten ersättas som avviker från normalt byggnadssätt och utrustningsnivå samt förorsakar
extra kostnader och som är nödvändiga på grund av den sökandes skada eller sjukdom.
Ersättning kan även beviljas för sådana renoverings- och ändringsarbeten i en
hyreslägenhet som görs med skriftligt samtycke av lägenhetens ägare.

* Lag om service och stöd på grund av handikapp, L 1987/380, förordning 1987/759.
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ERSÄTTNINGSBARA
GRUNDRENOVERINGSARBETEN
Avsikten med saneringen av bostaden är att stöda den åldrande krigsinvalidens möjligheter att klara sig hemma och
skjuta upp behovet av anstaltsvård.
Förutsättningarna för ersättningen av grundrenoveringsarbeten är:
• Förverkligandet av grundrenoveringen främjar krigsinvalidens
möjligheter att klara sig hemma och skjuter upp behovet av anstalts-			
vård.
• Saneringen är absolut nödvändig med tanke på boendet eller den 			
sökandes hälsa.
• Saneringen är ändamålsenlig.
För utredningen av den sökandes hälsotillstånd och funktionsförmåga ber Statskontoret vid behov ett läkarutlåtande. Om ändringsarbeten är ändamålsenliga
eller inte, kan detta vid behov utredas med hjälp av reparationsrådgivarens eller
byggnadsinspektörs utlåtande.

Exempel på grundrenoveringsarbeten:
•
•
•
•

förnyandet av fönster
saneringen av yttertak
tilläggsisoleringen av bostad
saneringen av mögel- och fuktskador.

Ändringsarbeten som inte ersätts:
Följande arbeten är exempel på sådana ändringsarbeten som inte anses vara nödvändiga på grund av skada eller sjukdom:
• inredningsarbeten i bostad
• byggandet av ny bastu
• byggandet av ny bostad
• arbeten på ekonomibyggnader
• arbeten på s.k. andra bostad eller sommarstuga
• kostnader för anslutning till vattenlednings- och avloppsnät, om 			
fastigheten ansluts till vattenförsörjningsverkets vattenledning 			
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och avlopp på grundval av lagen om vattentjänster*.
Saneringen av wc eller tvättrum i bostadsbyggnadens källarvåning eller övervåning ersätts i allmänhet inte.
*Lagen om vattentjänster 119/2001

Hur ansöker man om ersättning?
Innan ändringsarbetena inleds skall man lämna in en skriftlig ansökan om betalningsförbindelsen till Statskontoret. Betalningsförbindelsen skall ansökas på en
blankett som Statskontoret fastställt. Blanketten kan beställas på Statskontorets
Militärskade- och veteranärenden per telefon, per post och per e-post. Blanketten
finns också på Statskontorets hemsida på webbadressen www.statskontoret.fi >
Blanketter
En ersättningsansökan gällande redan utförda ändringsarbeten i bostaden
utan betalningsförbindelsen skall lämnas in till Statskontoret senast under det
kalenderår som följer på det år då räkningarna för kostnaderna har betalts. Originalkvitton för kostnaderna skall bifogas till ansökan.
Reparationsrådgivarna inom Centralförbundet för de gamlas väl rf bistår krigsinvaliderna vid behov vid uppgörandet av ansökan. Deras tjänster är gratis för invaliderna. En länk till reparationsrådgivarnas kontaktuppgifter finns på sidan 10.

Ersättningsbelopp
Statskontoret ersätter de skäliga kostnader som ändringsarbetena i bostaden förorsakar till det högsta belopp som nämns i betalningsförbindelsen. Maximiersättningsbeloppet för ändringsarbeten i bostaden är högst 13 580 euro.
Det ovannämnda maximibeloppet kan överskridas med högst 4 000 euro, om ändringsarbetet på grund av skada eller sjukdom är absolut nödvändigt för att invaliden skall klara sig att bo hemma och det inte kan genomföras utan att maximibeloppet överskrids.
Maximiersättningen tillsammans med grundrenoveringen är sammanlagt
25 010 euro.
Vid beräkningen av maximibeloppet beaktas de under de tre senaste åren
utbetalda ersättningar som ändringsarbetena i bostaden förorsakat.
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Utbetalning av ersättning
Betalningsförbindelsen gäller i allmänhet i ett år fr.o.m. den dag då den är utfärdad. Giltighetstiden för förbindelsen kan av motiverade skäl förlängas.
Kostnader på högst 5 000 euro utbetalas mot ursprungliga kvitton. Också kvitton
på löner, förskottsinnehållning- och försäkringspremier skall bifogas i original till
ansökan.
Kostnader som överskrider 5 000 euro utbetalas i två rater: 50 % av ersättningen utbetalas då hälften av arbetet är utfört och resten då arbetet är slutfört
enligt det arbetsskedeintyg som kommunens byggnadsinspektör eller reparationsrådgivare gett.
Som arbetsskedeintyg skall användas Statskontorets blankett som finns
på webbsidan webbadressen www.statskontoret.fi: (Startsida > Om Stats		
kontoret > Blanketter > Blanketter för medborgare och samfund > Militär
skade- och veteranärendens ansökningsblanketter).
Statskontoret kan för påseende begära de kvitton som gäller kostnader för ändringsarbeten. Därför skall kvittona förvaras ända till slutet av det år som följer slutförandet av arbetet.
Hushållsavdrag som beviljas vid beskattningen får man inte för ersättningar
som utbetalts som ändringsarbeten i bostaden. Eget arbete och talko¬arbete
ersätts inte.
I undantagsfall kan ersättningen även utbetalas direkt till entreprenör eller
affär. Detta förfarande skall dock avtalas om med Statskontoret på förhand.
Huvudregeln är, att man utbetalar ersättningen till det bankkonto, som
används för utbetalning av Statskontorets andra ersättningar.

8

Ändringsarbeten som kräver byggnadstillstånd
Ersättningen utbetalas i tre rater enligt följande:
•
•
•

30 % av ersättningen, då arbetet har inletts
40 % av ersättningen, då hälften av arbetet är utfört
30 % av ersättningen, då arbetet har slutförts

Den sökande skall lämna in ett arbetsskedeintyg från den kommunala byggnadsinspektören innan Statskontoret kan betala ut raterna ovan..

Ersättingar som utbetalas till dödsboet
Då Statskontoret har beviljat en betalningsförbindelse för ändringsarbeten i bostaden, kan det inledda arbetet slutföras även om den som får ersättningen avlider
innan arbetet är slutfört. I detta fall utbetalas ersättningen till dödsboet.
Om den sökande har beviljats en betalningsförbindelse utan att ändringsarbeten har påbörjats med när invaliden ännu lever, dras betalningsförbindelsen in och
ersättningen utbetalas ej.
Det är rekommendabelt att upprätthålla den sökandes bankkonto som ersättningarna enligt militärskadelagen utbetalas på ända till alla ersättningar som gäller ändringsarbeten i bostaden har utbetalats. I detta fall utbetalas ersättningarna
på den sökandes bankkonto utan dödsbodelägarnas fullmakt.

Besvär
Den sökande är berättigad till att överklaga avgörandet gällande ändringsarbeten
i bostaden till försäkringsdomstolen. Statskontoret skall skilt ansökas om ett överklagbart beslut om avgörandet, eftersom betalningsförbindelsen inte direkt kan
överklagas till försäkringsdomstolen.
Med beslutet får den sökande besvärundervisningen. Besvärstiden är 30 dagar
fr.o.m. avsändningsdatumet.
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Viktiga kontaktuppgifter
CENTRALFÖRBUNDET FÖR GAMLAS VÄL
Chef för reparationrådgivning
Jukka Laakso
Tfn 040 502 3807
jukka.laakso (at) vtkl.fi
En länk till reparationsrådgivarnas kontaktuppgifter är nedan, kontaktuppgifrerna är
på finska:
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/
KRIGSINVALIDERNAS
BRÖDRAFÖRBUND
Postadress:
Banmästaregatan 9 c
00520 HELSINGFORS
Tfn (09) 478 500
FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN
PB 1005
00521 Helsingfors
Tfn 029 564 3200
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Tämä esite on päivitetty 8.2.2018

> Statskontoret, Medborjartjänster/Rehabiliterings- och boendetjänster:
Ersättningsexpert Isto Uimonen,
puh. 0295 50 3258, isto.uimonen(at)valtiokonttori.fi

> Kundtjänst, tfn 0295 50 3070, fax 0295 50 3065
www.statskontoret.ﬁ
Postadress: PB 60, 00054 Statskontoret
Besöksadress: Sörnäs Strandväg 13, HELSINGFORS

