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Rådmannens innstilling: 
 

Lebesby kommune vedtar vedlagte betalingsregulativ innenfor helse- og omsorg, gjeldende 

fra og med 01.05.19 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

- Forslag til nye egenbetalinger satser innenfor helse- og omsorg 

- Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  

 

 

Faktaopplysning: 

Egenandel innenfor pleie- og omsorg er ikke blitt regulert siden 2015. 

 

Praktisk bistand som kommer inn under denne betalingsordningen er tjenester som for 

eksempel rengjøring, klesvask, hjelp til innkjøp og lignende daglige gjøremål. Det kan ikke 

kreves egenbetaling for hjemmesykepleie, eller for praktisk bistand og opplæring til personlig 

stell og egenomsorg. 

For hjemmetjenester til husstander med inntekt under 2 G betales det til enhver tid en 

maksimalsats per måned, fastsatt av staten, som pr i dag er kr 210,-.  

Satsene regnes ut på grunnlag av husstandens nettoinntekt før særfradrag. Dette betyr at selv 

om det bare er én person i husstanden som mottar hjelp, så vil inntekten til en eventuell 

ektefelle eller samboer bli lagt til brukerens inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også 

regnes med, dersom det er barnet som mottar hjelpen. Hjelpestønad til hjelp i huset legges til 

inntekten. Hjelpestønad til tilsyn og pleie skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget. 

 

Pleie- og omsorg har nå over 2 år vært i prosjekt vedrørende velferdsteknologi. Dette har 

medført og vil medføre innkjøp av teknologiske hjelpemidler, som vil være til hjelp for at 

eldre skal kunne bo lengre i sine egne hjem. Det er ikke kommet en forskrift i forhold til 

hvordan kommunene skal ta egenbetalinger på ulike tekniske hjelpemidler. Det som 

fremkommer er om hjelpemidlet erstatter personlig oppmøte (f.eks. nattlig tilsyn), vil vi ikke 

kunne ta egenandel på hjelpemidlet. Dersom teknologiske hjelpemidler utover 

trygghetsalarmer innvilges som et servicetilbud og ikke en helsetjeneste må søker betale dette 

selv etter selvkost. 

Videre så har det tilkommet flere og flere lavterskel tilbud ved Frisklivssentralen. Dette gis 

gjennom gruppebaserte aktiviteter og individuelle samtaler. Disse tilbudene har vært helt 

gratis for de som har benyttet seg av det, men etter innføringsfasen bør vi innføre 

egenbetaling. Det er tatt et søk på flere andre kommuner som har Frisklivssentral og alle har 

egenandeler på de ulike tilbudene.  

Ved Dagsenteret så har de som har spist frokost betalt kr 40,- pr dag, og for kaffe kr 20,- pr 

dag. Det serveres også felles kveldsmat til beboerne ved Fjæratunet, som det ikke er tatt 



betaling for. Etter et søk på sammenlignbare kommuner, så har alle en egenbetaling ved 

deltakelse ved Dagsenter. Inntil nå så har transport til og fra Dagsenteret vært gratis for 

deltakerne. Det er valgt å lage en pakkeløsning med frokost, kaffe og transport, og en uten 

transport.  

 

Det er som sagt tatt søk til andre sammenliknbare og større kommuner og deres satser, hvor 

vi har valgt å legge oss i mellomsjiktet, samt satt et øvre tak på betalingen. 

 

Vurdering: 

Det vurderes at Lebesby kommune har for lave takster i forhold til våre selvkostutgifter i 

forbindelse med disse tjenestene. Egenbetalingen har ikke vært endret på 4 år og det anses at 

den nå bør korrigeres, da utgiftene i forbindelse med å utføre disse tjenesten har økt på disse 

årene. Samt at vi har fått tilført ulike aktiviteter og tjenester som det ikke er krevd 

egenbetaling for. Det valgt å sette en øvre betalingsgrense på praktisk bistand og 

trygghetsalarmer, som er ut fra at man ser en økende tendens til at husstander søker om 

betydelig timeantall innenfor tjenester, som det er knyttet egenandel til. 

Det vurderes at det ikke bør være tilbakevirkende kraft, men at de nye betalingsregulativet 

trår i kraft fra og med 1. mai 2019. Det er fakturert i henhold til gjeldende satser før denne 

dato, og det vil dermed medføre svært mye arbeid med å beregne nytt grunnlag for de det 

gjelder. 

Det vurderes også at prisene bør øke i takt med konsumprisindeksen hvert år, og at det blir 

årlig vedtatt i budsjettmøte til Kommunestyret i desember møtene, for så å ha virkning fra 

01.01. året etter.  

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Muna Larsen 

  Helse- og omsorgssjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


