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Melding om vedtak 
  

Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
2015/2918-6 Arne Bangstad 16.11.2018 

Egenbetaling og vederlag for helse- og velferdstjenester gjeldende fra 1.1.2019 

I kommunestyrets møte 08.11.18, sak 87/18, ble det fattet følgende vedtak: 
 
Egenbetaling og vederlag er fastsatt etter de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. 
 

 
  Egenbetaling / vederlag 
1 Praktisk bistand og opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2 
 Gruppe 1 Inntekt inntil 2G, maksimal egenbetaling blir 

fastsatt i egen forskrift i januar 2019.                              
 
 

 Gruppe 2 Inntekt mellom 2-3G kr   752,- pr mnd. 
 Gruppe 3 Inntekt mellom 3-4G kr 1 255,- pr mnd. 
 Gruppe 4 Inntekt over 4G kr 2 192,- pr mnd. 
 Bruk av kommunalt vaskeutstyr kr      37,- pr mnd. 
 Egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring til 

funksjonshemmede barn skal følge kommunens 
betalingssatser for SFO 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved 
meldt fravær på over en kalendermåned. 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 2, 3, og 4 får halvert egenbetaling 
ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende pr 
kalendermåned. 

 

 G =grunnbeløpet i folketrygden, kr 96 883,-. 
Maksimal timesats er kr 324,-. +2,4% 

 
2 Opphold i institusjon 
 Vederlag for opphold i institusjon, dag- og nattopphold, samt fribeløp for beregning av 

vederlag reguleres i forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet i januar 2019. 
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 Maksimalt vederlag  kr 2 026,- pr døgn 
 
3 Dagtilbud  
 Transport til og fra dagtilbud Kr  26,- pr dag 
 Abonnement kr 153,- pr mnd. 
 Tjenestemottakere gis fritak for egenbetaling ved meldt 

fravær på over en kalendermåned. 
 

 
4 Leie av trygde- eller omsorgsbolig 
 Oppsigelse av trygde- eller omsorgsbolig er en måned fra den 1. i påfølgende måned. 
 
5 Trygghetsalarmer 
 Montering av trygghetsalarm kr 510,-  
 Leie av kommunal alarm kr 200,- pr mnd. 
 
6 Abonnement på mat  
 Full kost kr 4 351,- pr mnd. 
 Middag 1/1 porsjon kr      78,- 
 
7 Abonnement / salg av vaskeritjenester 
 Vask av privat tøy for hjemmeboende kr 333,- pr mnd. 
 Salg av vaskeritjenester til andre + 3,5 % 

 
8 Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for legekontoret 
 Følger legekontoret sine takster. 
 
9 Legekontoret 
 Takst etter godkjent takstplakat. 
  
Ved oppsigelse av praktisk bistand, opplæring og vaskeritjeneste løper egenbetalingen ut 
kalendermåneden. 
Tjenestemottakere som har praktisk bistand til vask av bolig må leie kommunalt vaskeutstyr. 
Tjenestemottakere som abonnerer på middag har tre dagers oppsigelsesfrist. 
Tjenestemottakere som abonnerer på full kost har sju dagers oppsigelsesfrist. 
 
Klage 
Vedtak om egenbetaling og vederlag kan påklages 
 
Sak 87/18 følger vedlagt. 
 
  
Med hilsen 
 
 
Astri Helen Busch 
utvalgssekretær 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
87/18 Bindal kommunestyre 08.11.2018 

 

Egenbetaling og vederlag for helse- og velferdstjenester gjeldende fra 1.1.2019 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
Egenbetaling og vederlag er fastsatt etter de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. 
 

 
  Egenbetaling / vederlag 
1 Praktisk bistand og opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2 
 Gruppe 1 Inntekt inntil 2G, maksimal egenbetaling blir 

fastsatt i egen forskrift i januar 2019.                              
 
 

 Gruppe 2 Inntekt mellom 2-3G kr   752,- pr mnd. 
 Gruppe 3 Inntekt mellom 3-4G kr 1 255,- pr mnd. 
 Gruppe 4 Inntekt over 4G kr 2 192,- pr mnd. 
 Bruk av kommunalt vaskeutstyr kr      37,- pr mnd. 
 Egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring til 

funksjonshemmede barn skal følge kommunens 
betalingssatser for SFO 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved 
meldt fravær på over en kalendermåned. 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 2, 3, og 4 får halvert egenbetaling 
ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende pr 
kalendermåned. 

 

 G =grunnbeløpet i folketrygden, kr 96 883,-. 
Maksimal timesats er kr 324,-. +2,4% 

 
2 Opphold i institusjon 
 Vederlag for opphold i institusjon, dag- og nattopphold, samt fribeløp for beregning av 

vederlag reguleres i forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet i januar 2019. 
 

 Maksimalt vederlag  kr 2 026,- pr døgn 
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3 Dagtilbud  
 Transport til og fra dagtilbud Kr  26,- pr dag 
 Abonnement kr 153,- pr mnd. 
 Tjenestemottakere gis fritak for egenbetaling ved meldt 

fravær på over en kalendermåned. 
 

 
4 Leie av trygde- eller omsorgsbolig 
 Oppsigelse av trygde- eller omsorgsbolig er en måned fra den 1. i påfølgende måned. 
 
5 Trygghetsalarmer 
 Montering av trygghetsalarm kr 510,-  
 Leie av kommunal alarm kr 200,- pr mnd. 
 
6 Abonnement på mat  
 Full kost kr 4 351,- pr mnd. 
 Middag 1/1 porsjon kr      78,- 
 
7 Abonnement / salg av vaskeritjenester 
 Vask av privat tøy for hjemmeboende kr 333,- pr mnd. 
 Salg av vaskeritjenester til andre + 3,5 % 

 
8 Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for legekontoret 
 Følger legekontoret sine takster. 
 
9 Legekontoret 
 Takst etter godkjent takstplakat. 
  
Ved oppsigelse av praktisk bistand, opplæring og vaskeritjeneste løper egenbetalingen ut 
kalendermåneden. 
Tjenestemottakere som har praktisk bistand til vask av bolig må leie kommunalt vaskeutstyr. 
Tjenestemottakere som abonnerer på middag har tre dagers oppsigelsesfrist. 
Tjenestemottakere som abonnerer på full kost har sju dagers oppsigelsesfrist. 
 
Klage 
Vedtak om egenbetaling og vederlag kan påklages 
 
 
 
Saksprotokoll i Bindal kommunestyre - 08.11.2018  
 
Behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Egenbetaling og vederlag er fastsatt etter de til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. 
 

 
  Egenbetaling / vederlag 
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1 Praktisk bistand og opplæring, lov om sosiale tjenester § 4-2 
 Gruppe 1 Inntekt inntil 2G, maksimal egenbetaling blir 

fastsatt i egen forskrift i januar 2019.                              
 
 

 Gruppe 2 Inntekt mellom 2-3G kr   752,- pr mnd. 
 Gruppe 3 Inntekt mellom 3-4G kr 1 255,- pr mnd. 
 Gruppe 4 Inntekt over 4G kr 2 192,- pr mnd. 
 Bruk av kommunalt vaskeutstyr kr      37,- pr mnd. 
 Egenbetaling for praktisk hjelp og opplæring til 

funksjonshemmede barn skal følge kommunens 
betalingssatser for SFO 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 1 gis fritak for egenbetaling ved 
meldt fravær på over en kalendermåned. 

 

 Tjenestemottakere i gruppe 2, 3, og 4 får halvert egenbetaling 
ved meldt fravær i 14 dager sammenhengende pr 
kalendermåned. 

 

 G =grunnbeløpet i folketrygden, kr 96 883,-. 
Maksimal timesats er kr 324,-. +2,4% 

 
2 Opphold i institusjon 
 Vederlag for opphold i institusjon, dag- og nattopphold, samt fribeløp for beregning av 

vederlag reguleres i forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet i januar 2019. 
 

 Maksimalt vederlag  kr 2 026,- pr døgn 
 
3 Dagtilbud  
 Transport til og fra dagtilbud Kr  26,- pr dag 
 Abonnement kr 153,- pr mnd. 
 Tjenestemottakere gis fritak for egenbetaling ved meldt 

fravær på over en kalendermåned. 
 

 
4 Leie av trygde- eller omsorgsbolig 
 Oppsigelse av trygde- eller omsorgsbolig er en måned fra den 1. i påfølgende måned. 
 
5 Trygghetsalarmer 
 Montering av trygghetsalarm kr 510,-  
 Leie av kommunal alarm kr 200,- pr mnd. 
 
6 Abonnement på mat  
 Full kost kr 4 351,- pr mnd. 
 Middag 1/1 porsjon kr      78,- 
 
7 Abonnement / salg av vaskeritjenester 
 Vask av privat tøy for hjemmeboende kr 333,- pr mnd. 
 Salg av vaskeritjenester til andre + 3,5 % 

 
8 Oppgaver hjemmesykepleien gjør i stedet for legekontoret 
 Følger legekontoret sine takster. 
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9 Legekontoret 
 Takst etter godkjent takstplakat. 
  
Ved oppsigelse av praktisk bistand, opplæring og vaskeritjeneste løper egenbetalingen ut 
kalendermåneden. 
Tjenestemottakere som har praktisk bistand til vask av bolig må leie kommunalt vaskeutstyr. 
Tjenestemottakere som abonnerer på middag har tre dagers oppsigelsesfrist. 
Tjenestemottakere som abonnerer på full kost har sju dagers oppsigelsesfrist. 
 
Klage 
Vedtak om egenbetaling og vederlag kan påklages 
 
 
 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Satsene har ikke vært regulert på 2 år. Den foreslåtte reguleringen følger utvikling i 
konsumprisindeksen med unntak av tjenester hvor lønn er eneste kostnad.  
 
Egenbetaling og vederlag omfatter tjenester fra legekontoret, hjemmetjenesten og 
institusjonstjenesten. Egenbetalingen er regulert i en sentral takstplakat for legetjenesten og en 
forskrift for helse- og omsorgstjenesten.  
I saken er det bare de tjenestene hvor kommunen står fritt til å fastsette egenbetaling som er 
omtalt og satsene regulert. 
 
Staten gir i forskrift bestemmelser for egenbetaling for brukere som har inntekt under 2G og 
vederlag for opphold på institusjon. Denne forskriften blir vedtatt i slutten av desember, som en 
del av statsbudsjettet for 2019. 
 
Dagtilbud til hjemmeboende demente drives som et prosjekt hvor kommunen hvert år søker om 
tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilbud som gis i institusjon eller som alternativ til praktisk bistand 
og opplæring, kan kommunen ta egenandel på, jf forskrift om egenandel for kommunale helse- 
og omsorgstjenester.  
 
Det er mange aktiviteter ved sykehjemmet og ved bofellesskapene på både Terråk og 
Bindalseidet som drives av frivillige sammen med kommunalt ansatte hvor vi ikke kan ta 
egenandel. 
 
Alle helse- og omsorgstjenester tildeles etter søknad, individuell vurdering og vedtak på 
tjenesten. Vedtaket beskriver omfanget av tjenesten, egenbetalingen og klageadgangen. 
Kommunen gir tjenester som er lovpålagt og tjenester som ikke er hjemlet i lov. 

Vurdering 
Lønnsvekst og vekst i KPI legges til grunn. 
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Egenbetaling for praktisk hjelp, vaskeritjenester, abonnement på middag eller full kost økes med 
2,0 %, som er i tråd med gjennomsnittlig vekst konsumprisindeksen de siste to år. 
 
Tjenester/satser hvor lønn er justert er lønnsutviklingen siden 1.1. 2017 lagt til grunn. 
Gjennomsnittlig årlig endring i prosent er 2,8 %. 
 
Maksimalt vederlag i institusjon er redusert fra kr 2 116,- til kr 2026,- Dette er basert på regnskap 
for 2017 som viser reduserte driftskostnader for sykehjemmet.  
 
Egenandel på dagtilbudet er ikke økt, ut fra at vi hvert år har fått tilskudd fra staten til driften. 
 
Rådmannen vil anmode om at kommunestyret vedtar satsene for egenbetaling og vederlag i 
2019. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 18.10.2018 
 

Knut Toresen  Arne Bangstad 
Rådmann  helse- og velferdssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 
 


