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Fastsettelse av leie ulike boformer og annet utleie. 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Flatanger Formannskap 66/19 03.12.2019 

Flatanger Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse   

Flatanger Kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 

1. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 

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

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

 

2. Husleiesatser 

Type bolig Husleie 2020 pr. mnd. 

Stor omsorgsbolig 7 300,- 

Liten omsorgsbolig 6 935,- 

Trygdheim 6 250,- 

Kvitveistunet Husleie beregnes i forhold til inntekt 

Omsorgshybel 5 294,- 

 

3. Leie av hår- og fotrom 

Hår/frisør:   Dagsleie kr 600,- 

Fotrom: Dagsleie kr 600,-  

 

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

Det fastsettes en egenandel på kr 500,- for utleie til lag og foreninger.  

Det fastsettes en egenandel på kr 600,- for utleie til private.  

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 



Innstilling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

 

1. Egenbetaling for korttidsopphold/døgnopphold mv. 

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

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

 

2. Husleiesatser 

Type bolig Husleie 2020 pr. mnd. 

Stor omsorgsbolig 7 300,- 

Liten omsorgsbolig 6 935,- 

Trygdheim 6 250,- 

Kvitveistunet Husleie beregnes i forhold til inntekt 

Omsorgshybel 5 294,- 

 

3. Leie av hår- og fotrom 

Hår/frisør:   Dagsleie kr 600,- 

Fotrom: Dagsleie kr 600,-  

 

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

Det fastsettes en egenandel på kr 500,- for utleie til lag og foreninger.  

Det fastsettes en egenandel på kr 600,- for utleie til private.  

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 25.11.2019 Fastsettelse av leie ulike boformer 

og annet utleie. 

 

Saksopplysninger 

Det er kommunestyret som skal fastsette gebyrer og egenbetalingssatser/utleie for kommunale 

tjenester. 

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

på. Hva botilbudet omfatter, og kriterier for tildeling fremgår av tjenestebeskrivelser. 

 

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 2020 en generell økning på 

3,1 %. For de tjenester som er hjemlet i lov, fattes vederlagene i medhold av § 11-2 Lov om 

helse- og omsorgstjenester, dette gjelder henholdsvis tjenester som praktisk bistand/ 

hjemmehjelp og ulike typer institusjonsopphold, samt fribeløp. 

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

i medhold av Forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. 

 

Vurdering 

  

I og med at forslag til innstilling er litt omfattende så kommenteres punktene i forslag til 

innstilling: 

 

Pkt. 1. 

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

staten. 

 

Pkt. 2. 

Etter ombygging så foreslås det å operer med følgende utleie benevnelser og utleiepriser: 

Type bolig Husleie 2020 Antall Merknader 

Stor omsorgsbolig 7 300,- 2 Ligger i bygningsmassen til Flatanger 

pleie og omsorgstun 

Liten omsorgsbolig 6 935,- 8 Ligger i bygningsmassen til Flatanger 

pleie og omsorgstun 

Omsorgshybel 5 294,- 2 +2 til, som pr i dag benyttes til andre 

formål. 

Trygdheim - leiligheter 6 250,- 4 Frittstående leilighetskompleks 

Kvitveistunet Husleie beregnes 

iforhold til inntekt 

4 Bolig med heldøgns pleie og omsorg 

 

Satsene har over år vært uforandret, og en ser nå at en ligger under sammenlignet med andre 

kommuner. Derfor økes husleiesatsene for 2020 med 3,1 % sett i forhold til 2019. 

 

Området har ulike boalternativer som tildeles ut fra brukers individuelle behov og helsemessige 

situasjon. Det ble ikke foretatt noen justering av husleie satser for hverken 2018 eller 2019. En 

finner det derfor rimelig at husleiesatsene økes for 2020.  

 

 

 



Pkt. 3: 

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

fotrom. Disse funksjonene er 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. Det vil fra 1.1.2020 stå to helt nye rom klar for disse 

funksjonene ved hovedinngangen ved Flatanger pleie- og omsorgstun. Det er naturlig at det 

fastsettes en leiesats for disserommene med tanke på utlån.  Det er pr. i dag ingen private aktører 

som har meldt sin interesse for langtidsleie, og det er heller ikke kunngjort om muligheten. Det 

foreslås kun en sats for dagsleie her, så må langtidsleie bli fastsatt som en del av leiekontrakt 

som inngås i forbindelse med evt. langtidsleie. Det foreslås en dagsleie på kr 600,- for hvert av 

rommene. Da inngår strøm og vannforbruk, toaletter, ventearealer og renhold.  

 

Pkt. 4. 

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 og nå også med 

ett godt oppgradert kjøkken. 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. 

Spørsmål om å få leie lokalene må vurderes kontinuerlig og da vurdert ut fra virksomhetens 

behov. 

 

 

Lauvsnes 

26.11.2019 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann       Liv Ingeborg Brønstad 

        Helse- og omsorgssjef 


