
Betalingssatser 2014 - Pleie og omsorgstjenester - Vedtatt i kommunestyret sak 84/2013    

Deanu gielda/Tana kommune      

 

 

Betalingssatser 2014 - Hjemmetjenester   

(Vedtatt i kommunestyret i sak 84/2013) 

 

1. Hjemmetjenester   

1.1.   

Alternativ Inntektsgrunnlag 

G = kr. 85 122,- pr 1.5.13 

Abonn.grense Abonn.pris  

pr mnd 
Timepris 

1 Inntil 2,0 G  180,- statens sats 

2014 
 

2 2,0 G - 3,0 G 10 timer 2250,- 225,- 

3 3,0 G - 4,0 G 15 timer 4500,- 300,- 

4 4,0 G - 5,0 G 15 timer 5625,- 375,- 

5 Over 5 G 15 timer 6750,- 450,- 
 

Det beregnes ikke merverdiavgift på satsene. 

(Eksempel: De som er i alternativ betaler minstesats kr 175,- pr. kalendermåned og blir fakturert etter abonnementssystemet som blir kr. 

175,00. > 2 G betaler kr 225 pr time, fra 10 timer betaler etter abonnementspris pr md. ) 

Betalingssatser er med bakgrunn i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og 

omsorgstjenester, kapittel 2 § 10. 

1.2.  Fastsetting av inntektsgruppe er i henhold til siste tilgjengelige likningsopplysninger for 

offentlig sektor pkt. 3.4 Alminnelig inntekt.  

1.3. Det skal betales for alle tjenester fra første dag. 

 

 

     

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20111216-1349.html
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-20111216-1349.html
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2.0. Korttidsopphold i institusjon (Statens satser 2014 endres hvert år) 

2.1. For korttidsopphold i institusjon 

betales det kr. 142,- pr. døgn.(Ut over 60 døgn betales etter pkt. 3.) jf Vederlagsforskrift § 4. 

  

2.2. For dag- eller nattopphold i institusjon (Statens satser 2014, endres hvert år) 

 betales kr 74,- pr. dag/natt.  

 

Døgnsatsene for korttidsopphold gjelder for opphold som ikke varer mer enn 60 døgn i 

kalenderåret.  

 

3. Langtidsopphold i institusjon 

 3.1. For langtidsopphold i institusjon  

betales etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, jf. 

Rundskriv I-47/98 om vederlag for opphold i institusjon mv. jf Vederlagsforskrift § 3.  
 

Langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn  

Vederlaget for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet i hht. inntekt og 

personlige økonomiske forhold.  

Egenbetalingen blir fastsatt på grunnlag av all inntekt.  

Det skal betales 75 prosent i årlig vederlag av alle inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra 

grunnbeløpet trekkes fribeløp på kr 7 250,- (2014). For alle andre inntekter utover folketrygdens 

grunnbeløp skal det betales 85 prosent etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra. 

(Fribeløp og grunnbeløp endres årlig). 

Fradrag i grunnlaget for beregning  
Forsørgerfradrag  

Som hovedregel gjøres det fradrag i egenbetalingen dersom vedk. har ektefelle/samboer eller 

mindreårig barn som bor hjemme. Kommunen kan også gjøre fradrag hvis du helt eller delvis 

forsørger barn over 18 år. Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelsene som ektefelle 

eller barn hadde fått fra folketrygden, dersom beboer var død.  

Fradraget blir redusert dersom ektefelle eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra 

folketrygden.  

Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til ordinær 

folketrygd. Eksempel på dette er tjenestepensjon eller andre private pensjonsordninger.  

 

Fradrag for utgifter til bolig  

Kommunen kan gi deg fradrag for faste og dokumenterte utgifter til bolig. Dette er utgifter som 

husleie, kommunale avgifter, strøm, hus- og innboforsikring.  

 

 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/rundskriv/1998/i-4798.html?id=445627
http://www.lovdata.no/for/sf/ho/to-19950426-0392-0.html#3
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Beboer uten hjemmeboende ektefelle  
langtidsopphold kan fradrag gis hvis likvid formue (bankinnskudd, kontanter, aksjer o.l.) 

er under 120.000 kroner. Dette er et tidsavgrenset fradrag inntil tidligere bolig blir avsluttet. 

Fradraget gis i inntil fire måneder hvis kommer direkte fra sykehus. Det gis kun fradrag for 

husleie, kommunale avgifter og strøm (standardfradrag).  

korttidsopphold over 60 døgn kan fradrag gis hvis likvid formue er under 240.000 kroner.  

 

Beboer med hjemmeboende ektefelle  
langtidsopphold blir det blir ikke gitt fradrag for boutgifter.  

korttidsopphold over 60 døgn blir det ikke gitt fradrag for boutgifter dersom beboer og 

ektefelle har en felles likvid formue (bankinnskudd, kontanter, aksjer o.l.) på over kr. 300.000. 

Fradrag for halvparten av dokumenterte boutgifter kan gis som et alternativ til tenkt etterlatte-

pensjon.  

 

Fradrag generelt.  

I «forskrift om vederlag for opphold i institusjon» § 5, fjerde avsnitt er det tatt med: «Fradrag kan 

også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdende for 

øvrig».  

Fradrag utover forsørgerfradrag og eventuelle boutgifter kan vurderes i forhold til beboers inntekt 

og forholdende for øvrig.  

 

4. Andre betalingssatser/egenandeler 

4.1. Trygghetsalarm 
Trygghetsalarm betales med kr 130,- pr. mnd. Ved installering er etableringskostnad som 

engangskostnad.  

Vederlaget kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.  

 (Prisen er ikke regulert av egen forskrift men baserer seg på selvkostprinsippet hvor arbeid, materiell og reiseutgifter inngår) 

 

4.2 Kost – Omsorgsboliger 

 

 

4.2.1 Kost - tjenestemottakere i egne boliger 

Priser for måltider som kjøpes er:  2014 

Middag m/ dessert pr porsjon                            Vanlig 65,- 

Stor  70,- 

Halv 50,- 

Middag u/ dessert pr porsjon                           Vanlig                             55,- 

Stor 65,- 

Halv 45,- 

Dessert 5,- 

Utkjøring av middag  9,-  
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Priser middag fastsettes til enhver tid i henhold til priser fra DPS kjøkken Tana helsesenter  

4.2 Kost - Omsorgsboliger 

 

Priser for måltider som kjøpes er:  2014 

       Kost abonnement, alle måltider med drikke/utkjøring pr md 3 970,- 

 

4.2.1 Kost - tjenestemottakere i egne boliger 

Priser for måltider som kjøpes er:  2014 

Middag m/ dessert pr porsjon                            Vanlig 65,- 

Stor  70,- 

Halv 50,- 

Middag u/ dessert pr porsjon                           Vanlig                             55,- 

Stor 65,- 

Halv 45,- 

Dessert 5,- 

Utkjøring av middag  9,-  

Priser middag fastsettes til enhver tid i henhold til priser fra DPS kjøkken Tana helsesenter  

 

4.3.   Forbruks- og husholdningsprodukter Beboere i omsorgsboliger kan tegne et 

abonnement på forbruks- og husholdningsprodukter med kr 375,- pr mnd. 

 

4.4   Vask av tøy priser: (Bruk av kommunens vaskemaskin)                                          

Leie av håndkler/sengetøy     

Benevnelse Priser 

Vask av privat tøy – pr md Kr 350,- 

Leie av håndkler og sengetøy – pr md Kr 150,- 

Vask av privat tøy inkl. sengetøy – pr md Kr 550,- 

Enkeltoppdrag, kun vask Kr 30,- 

 

4.5. Dagsenter/Dagaktivitetstilbud – brukere utenfor omsorgsboligen                                                                                                                          

 2014 

Dagopphold  72,- 

Kost pr dag (inkl. tørrmat kr 30, middag kr 55, transport kr 50 tur/retur 135, 

Abonnement pr dag for opphold/kost/transport 207,- 
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4.6. Dagsenter– brukere fra omsorgsboligen  

                        2014 

Dagopphold ved dagsenteret 72,- 

Kost inngår i ab.ordning ved oms.boligen  

 

4.7.  Brukere som mottar tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven                              

og sitter på med kommunens biler, eller som sitter på med ansatte i deres biler, betaler vanlig 

kilometergodtgjørelse, for tiden kr. 4,05 pr. km (kr.1,- pr.km passasjertillegg). 

Brukeren må være orientert på forhånd.  

 

4.8. Betalingssatsene, 1G skal justeres etter pris- og lønnsvekst for 2014 for 

kommunesektoren, som fastsettes av departementet.  Den pleier å være ca 3 %. Unntak er 

langtidsopphold, korttidsopphold, dag-/nattopphold i institusjon og laveste sats for 

hjemmetjenester. Disse er fastsatt av departementet.  

  

De nye satsene gjelder fra 01.01.2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


