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Møtedato

Rådmannens innstilling
Følgende egenbetalingssatser for kommunale tjenester innen omsorgsetaten vedtas gjeldende fra
1.1.2013:
1. Egenbetaling for hjemmetjenester (hjemmehjelp, husmorvikar og annen praktisk
bistand).
Grunnbeløp
Inntekt
Sats for inntil
Sats for over 2 t/mnd
2 t/mnd
(Pt. Fastsatt til:)*
0-2 G
0 – 164 244
36,155,Grunnbeløp
2-3 G
3-4 G
4-5 G
Over 5 G

Inntekt

Innt.15t/mnd

Abb.pris 1545t./mnd
164 244– 246 366
65,- pr time
908,- pr. mnd.
246 366 – 328 488
89,- pr time 1 215,- pr. mnd.
328 488 – 410 610
119,- pr time 1 728,- pr. mnd.
410 610
141,- pr time 1 943,- pr. mnd.
1 G = Folketrygdens grunnbeløp pr 1.5.2012 kroner 82 122,-.

Abb.pris over 45
t./mnd
1 726,- pr. mnd.
2 417,- pr. mnd.
3 456,- pr. mnd.
4 491,- pr. mnd.

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

2. Egenbetaling for trygghetsalarm
For leie av trygghetsalarm fastsettes pt en månedlig leie på kr 150,-.
3. Egenbetaling for mat
Frokost/aftens
kr 36,Middag
kr 70,Helpensjon
kr 2 747,Salg til annet f. eks mat til møter økes med 3 % på dagens priser. Kokk på kjøkkenet fastsetter
prisene på det enkelte produkt.

4. Husleiesatser
Stor omsorgsbolig kr 6 699,- pr måned.
Liten omsorgsbolig kr 5 329,- pr måned.
Trygdebolig; 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 skyss
Skyss av bruker av omsorgsetatens tjenester faktureres bruker med:
Kr 3,90 pr km v/bruke av leasingbil eller privat bil
Kr 1,00 pr passasjer.
Kjøring i forbindelse med ærend for bruker kr 3,90 pr km.
6. Egenbetaling for leie av rom/hybel bruker av pleie- og omsorgstjenesten.
Det fastsettes en månedlig leie på kr 4 429,- for leie av rom/hybel ved Flatanger pleie- og
omsorgstun. Dette omfatter helpensjon.
7. Egenandel for leie av Nordgårdstua til lag/foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 412,- for utleie til lag og foreninger.
Det fastsettes en egenandel på kr 515,- for utleie til private.
8. Egenandel for utleie av hår-/fotrom.
Det fastsettes en egenandel på kr 103,- for leie av hår-/fotrom ved Flatanger pleie- og
omsorgstun.
9. 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.
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Saksopplysninger
Det er kommunestyret som skal fastsette 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 Norgårdstua, 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 inntenk under 2 G, samt
egenbetaling i forhold til trygghetsalarmer.
Det er i budsjettpremissene forutsatt en økning på 3 % ut fra de satser vi har i 2012.
De inntektsmuligheter som området har er videreført fra 2012.
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 satsen skal for tiden
ikke overstige kr. 155,- pr måned. Endringer har tidligere år kommet i januar og
egenbetalingssatsene tilpasses ut fra dette. Øvrige satser er økt med 3 %.
Pkt. 2.
Trygghetsalarm ikke mulighet for å ta mer enn pt 150,- kr pr mnd. Sentralt bestemt. Justeres i
tråd med evt. sentrale justeringer.
Pkt. 3.
Prisene her økt med 3 %.
Pkt. 4.
Husleiesatsene er økt med 3 %. På de ”gamle ”trygdeboligene blir husleien beregnet på en
annen måte enn det som er fastsatt på omsorgsboligene. Standarden i trygdeboligene er noe
lavere en 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. Husleiene i ferdigrenovert leiligheter i
Trygdheim er fastsatt som liten omsorgsbolig. I husleie inngår strøm og kommunale avgifter.
Pkt. 5.
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.6.
Hyblene har vært utleid i hele 2012. Omgjøringer av bygningsmasse i løpet av året gjør av vi vil
få flere slike omsorgshybler. Stort press på Flatanger pleie- og omsorgstun har ført til
overbelegg. Isteden for å leie ut hybler til ansatte er disse rommene også i 2012 prioritert eldre

som har behov for et slikt tjenestetilbud i nærhet av hjelpeapparatet, men som samtidig ikke har
behov for en sykehjemsplass. Mat inkludert i prisen.
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.
Pkt. 8.
Flatanger pleie- og omsorgstun har et rom i nærheten av Nordgårdstua hvor det er
tilrettelagt for tilbud om hår- og fotpleie. Det er private aktører som gir dette tjenestetilbudet
både til beboere ved Flatanger pleie- og omsorgtun og innbyggerne for øvrig. En finner det ikke
urimelig at det i forbindelse med utleie kan kreves en viss egenandel for leie av rom med utstyr.
Pkt. 9.
Egenbetaling for opphold i institusjon betales etter gjeldende forskrifter/regler som er fastsatt av
staten.
Lauvsnes 19.11.2012
Rune Strøm
Rådmann
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