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Flatanger Kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra 

1.1.2019: 

 

1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk 

bistand). 

Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil  

2 t/mnd. 

Sats for over 2 t/mnd. 

(Pt. Fastsatt til:)* 

0-2 G 0 – 193 766 42,- Fastsettes gjennomrundskriv 

 

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15- 

45 t./mnd. 

Abb.pris over 45 

t./mnd. 

2-3 G 193 766 – 290 649 77,- pr time 1 063,- pr. mnd.  2 019,- pr. mnd. 

3-4 G 290 649 – 387 532  102,- pr time 1 421,- pr. mnd. 2 830,- pr. mnd. 

4-5 G 387 532 – 484 415  138,- pr time 2 012,- pr. mnd. 4 045,- pr. mnd. 

Over 5 G 484 415  165,- pr time 2 275,- pr. mnd. 4 812,- pr. mnd. 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2018 kroner 96 883 -. 
 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 

 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 

For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 162,-.  

Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 

 

3. Egenbetaling for mat 

Frokost/aftens  kr 42,- 

Middag   kr 82,- 

Helpensjon   kr 3 214,- 

 

Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,4 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 

prisene på det enkelte produkt. 



 

4. Husleiesatser 

Stor omsorgsbolig    kr 7 080,- pr måned.   

Liten omsorgsbolig    kr 6 727,- pr måned.  

«Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned  

Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. 

Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra 

dette. 

 

5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 

• 2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 621,- pr måned 

• 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 

• 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 

 

6. Egenbetaling for skyss 

Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres. Satsene her følger statens satser for 

kjøregodtgjørelse. 

 

7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. 

Det fastsettes en egenandel på kr 469,- for utleie til lag og foreninger. 

Det fastsettes en egenandel på kr 588,- for utleie til private. 

Forespørsel om leie av Nordgårdstua vurderes i hvert enkelt tilfelle på grunn av pågående ut- og 

ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 

 

8. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 

Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av 

den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 

 

9. Diverse helsetjenester 

Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker 

å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr 

og tjenester. 

Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 116,- kr 

Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 146,- kr 

Suturfjerning med/uten skiftesett: 146,-/116,- kr 

Injeksjon:    116,- kr  

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

 

Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra 

1.1.2019: 

 



1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk 

bistand). 

Grunnbeløp Inntekt Sats for inntil  

2 t/mnd. 

Sats for over 2 t/mnd. 

(Pt. Fastsatt til:)* 

0-2 G 0 – 193 766 42,- Fastsettes gjennomrundskriv 

 

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15- 

45 t./mnd. 

Abb.pris over 45 

t./mnd. 

2-3 G 193 766 – 290 649 77,- pr time 1 063,- pr. mnd.  2 019,- pr. mnd. 

3-4 G 290 649 – 387 532  102,- pr time 1 421,- pr. mnd. 2 830,- pr. mnd. 

4-5 G 387 532 – 484 415  138,- pr time 2 012,- pr. mnd. 4 045,- pr. mnd. 

Over 5 G 484 415  165,- pr time 2 275,- pr. mnd. 4 812,- pr. mnd. 

1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2018 kroner 96 883 -. 
 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 

 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 

For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 162,-.  

Evt. kostnader til ekstra sim-kort må dekkes av bruker selv. 

 

3. Egenbetaling for mat 

Frokost/aftens  kr 42,- 

Middag   kr 82,- 

Helpensjon   kr 3 214,- 

 

Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,4 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 

prisene på det enkelte produkt. 

 

4. Husleiesatser 

Stor omsorgsbolig    kr 7 080,- pr måned.   

Liten omsorgsbolig    kr 6 727,- pr måned.  

«Oppusset» leilighet i Trygdheim kr 6 063,- pr måned  

Øvrige trygdeboliger; husleien i trygdeboligene blir beregnet ut fra inntekt. 

Rådmannen gis fullmakt til å vurdere differensiering av husleien etter boligens standard ut fra 

dette. 

 

5. Egenbetaling for leie av rom/hybel brukere av pleie- og omsorgstjenesten. 

• 2 nye hybler med fellesrom 2.etg. 4 621,- pr måned 

• 1 «stor» hybel 2.etg 5 135,- pr måned 

• 1 ny hybel sokkel 4 621,- pr måned 

 

6. Egenbetaling for skyss 

Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres. Satsene her følger statens satser for 

kjøregodtgjørelse. 

 

7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger. 

Det fastsettes en egenandel på kr 469,- for utleie til lag og foreninger. 

Det fastsettes en egenandel på kr 588,- for utleie til private. 

Forespørsel om leie av Nordgårdstua vurderes i hvert enkelt tilfelle på grunn av pågående ut- og 

ombygging ved Flatanger pleie- og omsorgstun. 

 

8. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 



Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold, dag- og nattopphold i institusjon reguleres av 

den til enhver tid gjeldende sats fastsatt gjennom lov og forskrift. 

 

9. Diverse helsetjenester 

Dette er gjeldende priser for innbyggere som ikke er hjemmesykepleiebrukere, men som ønsker 

å få utføret enkelte tjenester på sykeheimen i stedet for på legekontor. Betaler da for både utstyr 

og tjenester. 

Pr sårskift uten bruk av skiftesett: 116,- kr 

Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 146,- kr 

Suturfjerning med/uten skiftesett: 146,-/116,- kr 

Injeksjon:    116,- kr  

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 24.11.2018 Fastsettelse av gebyrer og 

betalingssatser 2019, pleie- og 

omsorgstjenesten 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med budsjettarbeidet gjøres det hvert år en vurdering av betalingssatsene av de 

tjenestene kommunen har rett til å kreve betaling for, i og med at disse utgjør en del av 

inntekstgrunnlaget i budsjettet. Grunnlaget for prisfastsettelsen er for 2019 en generell økning på 

2,4 %. 

For de tjenester som er hjemlet i lov, fattes vederlagene i medhold av § 11-2 Lov om helse- og 

omsorgstjenester, eller medhold i Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. Dette 

gjelder henholdsvis tjenester som praktisk bistand/hjemmehjelp og ulike typer 

institusjonsopphold, samt fribeløp. 

 

I tillegg tilbyr kommunen betalingstjenester som ikke er hjemlet i lov. Dette gjelder tjenester 

som eksempelvis matombringing, kjøp av diverse kost, leie av trygghetsalarm. 

 

Det er kommunestyret som skal fastsette gebyrer og egenbetalingssatser for kommunale 

tjenester. For omsorgsetaten gjelder dette hjemmehjelp, boveiledning/ praktisk bistand, 

husmorvikar, trygghetsalarm, matsalg, leie av hybler for ansatte/pårørende, egenbetaling av 

skyss for bruker, utleie av Nordgårdstua, hår- og fotpleierom. 

Institusjonsplass/opphold betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av staten. 

 

Det er også staten som fastsetter egenbetaling for tjenester for de med inntekt under 2 G.  

 

I tillegg til tjenester forvalter også område boformer av ulike karakter som det skal fastsettes leie 

på. 

Vurdering 

I og med at forslag til innstilling er så vidt lang kommenteres punktene i forslag til innstilling: 

 

Pkt. 1. 

Hjemmetjenester for husstander med inntekt under 2 G brukes den til enhver tid gjeldende 

maksimalsats fastsatt av Sosial- og helsedepartementet. Denne egenandelen blir fastsatt i sentralt 

rundskriv 1.januar hvert år, og kan ikke justeres lokalt. I innstillingen til vedtak tas det høyde for 

å ta i bruk denne nye satsen uten fornyet politisk behandling. Som minstepensjonist faller man 

inn under det laveste nivået på egenbetalingsordningen (Pensjon inntil 2G, som pr 1.mai 2018 er 

kr 96 883,-). Dette gjelder de fleste av våre brukere. Øvrige satser er økt med 2,4%. Brukere 

som kommer opp i høyere årlig pensjon enn dette, vil få en dyrere ordning beregnet ut fra sin 

inntekt. Antall innvilgede timer vil likevel være retningsgivende for hva som betales, da det 

alltid velges billigste alternativ for brukeren (timebetaling eller abonnement). 

 

Pkt. 2. 

Det har ikke kommet noen statlige føringer på hva kommunen kan ta i leie for trygghetsalarm. 

Ordningen er ikke lovpålagt, men de aller fleste kommuner har ett slikt tilbud. Flatanger 

kommune bærer kostnadene med innkjøp av alarmer, samt reparasjoner og vedlikehold. 

Alarmene går nå inn til 110-setralen som igjen kontakter kommunen eller kontaktperson.  

 

 



I Namdalseid kommune betalte innbyggerne i 2018 en leiesats på kr ca. 200,- pr måned, i 

Overhalla ca. 160,-. Det foreslås at prisen økes med 2,4 % for budsjettåret 2019(dette betyr i 

realiteten en kostnadsøkning pr mnd. på 4,- kr.). Kommunen bør ved innkjøp av nye alarmer gå 

over til digital plattform og vil være avhengig av sim-kort. Det foreslås at kostnader til ekstra 

sim-kort må dekkes av bruker selv. 

 

Pkt. 3. 

Prisene her økt med 2,4 %. 

 

Pkt. 4. 

Kommunen har forholdsvis høy husleie på sine utleieboliger.  På de” gamle” trygdeboligene blir 

husleien beregnet på en annen måte enn det som er fastsatt på omsorgsboligene. Standarden i 

noen av trygdeboligene er noe lavere enn i omsorgsboligene. Husleien i trygdeboligene blir 

beregnet ut fra inntekt. Ut fra at det fortsatt er til dels dårlig på trygdeboligene foreslås at 

rådmannen gis fullmakt til å vurdere en differensiering av husleien ut fra boligens standard. I 

husleie inngår strøm og kommunale avgifter.  

Området har etter hvert får tilført ulike boalternativer som tildeles ut fra brukers individuelle 

behov og helsemessige situasjon. Det ble ikke foretatt noen justering av husleie satser for 2018. 

I og med at det nå har startet på/pågår ett arbeide med om- og utbygging fortsatt foreslås det 

ikke å justere noe på prisene på boligene heller for 2019.  

 

Pkt.5. 

Hyblene har dusj og toalett i tilknytning til rommene, samt mulighet for enkel tilberedning av 

mat. I forbindelse med at det er påstartet en storstilt ombygging og renovering av bygget 

foreslås det ikke å øke leien på denne type boform for 2019. Her må den som leier enten besørge 

mat selv eller det gis mulighet for frokost, middag eller fullpensjon som kommer i tillegg til 

husleien.  

 

Pkt. 6. 

Gjelder når brukere f.eks ber om skyss i forbindelse med ærender, butikkturer etc. Varierende 

bruk, men finner det riktig å ha tilbudet og reglene klare. Satsene her følger statens satser for 

kjøregodtgjørelse. 

 

Pkt. 7. 

Nordgårdstua har ofte forespørsel om å bli utlånt. Dette fra lag/foreninger, menigheten, private. 

Trivelige lokaler hvor det er mulighet for matlaging, tilgang på kopper og kar. Tjenesten finner 

det ikke urimelig å kunne ta en utleiepris for et utlån her. Dette gjelder ikke for arrangementer 

hvor målgruppen i forbindelse med arrangementer er beboere ved Flatanger pleie- og 

omsorgstun og Kvitveistunet/Utetjenesten. I forbindelse med om- og utbygging ved Flatanger 

pleie- og omsorgstun vil utleiemuligheten begrenses til ett absolutt minimum. Dette da beboere 

vil innta sine måltider og ha felles oppholdsrom her i byggeperioden. Det vil heller ikke være 

tilgang på kjøkkenfasiliteter. Spørsmål om å få leie lokalene må vurderes kontinuerlig og da 

vurdert ut fra virksomhetens behov. 

 

Pkt. 8. 

Egenbetaling for opphold i institusjon betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av 

staten. 

 

Pkt.9. 

Institusjonen kan selge diverse helsetjenester til innbyggere som ellers ikke er brukere av 

hjemmetjenesten. Dette gjelder tjenester som kunne vært utført på legekontoret, men behovet for 

å få utført tjenesten faller kanskje utenfor åpningstiden. Her benyttes samme priser som 



legekontoret benytter. Disse takstene styres etter fastlegetariffer. Her legges det også inn et 

honorar for utførelsen av oppgavene i tråd med praksis og gjeldende tariff på legekontoret. Dette 

betyr at det blir samme kostnad enten oppgaven utføres på legekontoret eller den utføres av 

sykepleier på institusjon. 

Denne betalingsordningen gjelder i midlertid ikke brukere av hjemmetjenesten, da de har rett på 

gratis behandling. 

 

Det har tidligere vært vedtatt egenandel fra frisør og fotpleier i forbindelse med bruk av hår- og 

fotrom. Disse funksjonene vil i byggeperioden bli løst utenfor huset eller på pasientens rom. Det 

er private aktører som gir dette tjenestetilbudet både til beboere ved Flatanger pleie- og 

omsorgstun og innbyggerne for øvrig. I og med at det ikke finnes noe egnet rom for dette i 

byggeperioden tas dette ut fra egenbetalingssatsene for 2019. I forbindelse med nytt bygg vil 

disse funksjonene få tilgang på tilrettelagte rom for denne type service. Det vil da være naturlig 

å behandle nye leiesatser når bygget er ferdig. 

 

Det gjøres også oppmerksom på at virksomheten ikke vil ha mulighet for å kunne beregne fullt 

utleie av alle sine boenheter på grunn av ut- og ombyggingen. Leiligheter og pasientrom kan bli 

berørt slik at de ikke kan leies ut og derav medføre inntektstap for området. 

 

 

 

Lauvsnes 26.11.2018 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann        Liv Ingeborg Brønstad 

         Helse- og omsorgssjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


