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Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 2021 pleie- og omsorgstjenesten 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Formannskap 93/20 01.12.2020 

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse 13/20 03.12.2020 

Kommunestyret   

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen pleie og omsorgstjenesten vedtas 

gjeldende fra 1.1.2021: 

 

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 – 202 702  44,- Fastsettes gjennom rundskriv 

 

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15-45 

t./mnd. 

Abb.pris over 

45 t./mnd. 

2-3 G 202 702 – 304 053 81,- pr time 1 124,- pr. mnd. 2 137,- pr. mnd. 

3-4 G 304 053 – 405 404  107,- pr time 1 504,- pr. mnd. 2 996,- pr. mnd. 

4-5 G 405 404 – 506 755  146,- pr time 2 130,- pr. mnd. 4 282,- pr. mnd. 

Over 5 G 506 755  174,- pr time 2 408,- pr. mnd. 5 094,- pr. mnd. 
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2020 kroner 101 351,-. 

 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 

 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 

For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 171,-. 

 

3. Egenbetaling for mat 

Frokost kr 44,- 

Lunsj   kr 54,- 

Middag  kr 86,- 

Aftens  kr 44,- 

Helpensjon  kr 4 365,- (Kun for beboere i omsorgsbolig] 

 

Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,7 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 

prisene på det enkelte produkt. 



 

4. Egenbetaling for skyss 

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

kjøregodtgjørelse. 

 

5. 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: 122,- kr 

Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 154,- kr 

Suturfjerning med/uten skiftesett: 154,-/122,- kr 

Injeksjon:    122,- kr  

 

Formannskaps behandling av sak 93/2020 i møte den 01.12.2020: 

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen pleie og omsorgstjenesten vedtas 

gjeldende fra 1.1.2021: 

 

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 – 202 702  44,- Fastsettes gjennom rundskriv 

 

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15-45 

t./mnd. 

Abb.pris over 

45 t./mnd. 

2-3 G 202 702 – 304 053 81,- pr time 1 124,- pr. mnd. 2 137,- pr. mnd. 

3-4 G 304 053 – 405 404  107,- pr time 1 504,- pr. mnd. 2 996,- pr. mnd. 

4-5 G 405 404 – 506 755  146,- pr time 2 130,- pr. mnd. 4 282,- pr. mnd. 

Over 5 G 506 755  174,- pr time 2 408,- pr. mnd. 5 094,- pr. mnd. 
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2020 kroner 101 351,-. 

 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 

 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 

For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 171,-. 

 

3. Egenbetaling for mat 

Frokost kr 44,- 

Lunsj   kr 54,- 

Middag  kr 86,- 

Aftens  kr 44,- 

Helpensjon  kr 4 365,- (Kun for beboere i omsorgsbolig] 

 

Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,7 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 

prisene på det enkelte produkt. 

 

4. Egenbetaling for skyss 

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

kjøregodtgjørelse. 

 



5. 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: 122,- kr 

Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 154,- kr 

Suturfjerning med/uten skiftesett: 154,-/122,- kr 

Injeksjon:    122,- kr  

 
 
Behandling: 
Repr. Turid Kjendlie foreslo følgende endring i forhold til rådmannens innstilling: 

Pkt. 2 tas ut fra reglementet, dvs. det skal ikke kreves gebyr for leie av trygghetsalarm. 

 

Ingen flere forslag ble fremmet: 

 

Ved alternativ votering ble rådmannens innstilling ble vedtatt, som formannskapets innstilling til 

kommunestyret, med 4 stemmer for, mot en stemme fra repr. Turid Kjendlie som stemte for sitt 

endringsforslag.  

 
 
Innstilling: 
 
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen pleie og omsorgstjenesten vedtas 

gjeldende fra 1.1.2021: 

 

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 – 202 702  44,- Fastsettes gjennom rundskriv 

 

Grunnbeløp Inntekt Innt.15t/mnd. Abb.pris 15-45 

t./mnd. 

Abb.pris over 

45 t./mnd. 

2-3 G 202 702 – 304 053 81,- pr time 1 124,- pr. mnd. 2 137,- pr. mnd. 

3-4 G 304 053 – 405 404  107,- pr time 1 504,- pr. mnd. 2 996,- pr. mnd. 

4-5 G 405 404 – 506 755  146,- pr time 2 130,- pr. mnd. 4 282,- pr. mnd. 

Over 5 G 506 755  174,- pr time 2 408,- pr. mnd. 5 094,- pr. mnd. 
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2020 kroner 101 351,-. 

 * Gjeldende sats justeres/reguleres gjennom rundskriv fastsatt av sentrale myndigheter. 

 

2. Egenbetaling for trygghetsalarm 

For leie av trygghetsalarm fastsettes en månedlig leie på kr 171,-. 

 

3. Egenbetaling for mat 

Frokost kr 44,- 

Lunsj   kr 54,- 

Middag  kr 86,- 

Aftens  kr 44,- 

Helpensjon  kr 4 365,- (Kun for beboere i omsorgsbolig] 

 



Salg til annet f. eks mat til møter økes med 2,7 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter 

prisene på det enkelte produkt. 

 

4. Egenbetaling for skyss 

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

kjøregodtgjørelse. 

 

5. 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: 122,- kr 

Pr sårskift ved bruk av skiftesett: 154,- kr 

Suturfjerning med/uten skiftesett: 154,-/122,- kr 

Injeksjon:    122,- kr  

 
 
 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 19.11.2020 Fastsettelse av gebyrer og betalingssatser 
2021 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 2020 en generell økning  

på 2,7 %. 

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, egenbetaling av skyss for bruker 

 

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

Vurdering 

I og med at forslag til innstilling er omfattende 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 2 G, som pr 1.mai 2020 

er kr 202 702,-). Dette gjelder de fleste av kommunens brukere. Øvrige satser er økt med 2,7 %. 

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.  

Pleie og omsorgs har kjøper inn nye trygghetsalarmer gjennom HEPRO som er samme 

varslingssystem som på sykehjemmet. Ansatte kan logge seg inn å få oversikt over varsel når 

alarmer utløses. Dette er etablering av velferdsteknologiske løsninger som kan bygges ut med 

ulike varslingssystemer. 

Det foreslås at prisen økes med 2,7 % for budsjettåret 2021(dette betyr i realiteten en 

kostnadsøkning pr mnd. på 4,- kr.).  

 

 

 



Pkt. 3. 

Prisene her økt med 2,7 %. Svært få benytter tilbudet. Men det skal være ett tilbud 

 

Pkt. 4 

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.5. 

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 imidlertid ikke brukere av hjemmetjenesten, da de har rett på 

gratis behandling. 

 

 

 

 

Lauvsnes 20.11.2020 

 

 

Rune Strøm 

Rådmann        Liv Ingeborg Brønstad 

         Helse- og omsorgssjef 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


