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Påvirkbare egeninntekter 2021 - Helse og omsorg
Sammendrag
Staten yter årlig rammetilskudd til delvis dekning av kommunens utgifter. Kommunen skal sørge for
bevilgninger som er nødvendige for å yte tjenester og sette i verk tiltak kommunen har ansvaret for etter
loven. I tillegg har kommunen mulighet til å fatte vedtak om egenbetaling for tjenester.
Saksframlegget her omhandler egenbetaling for helse og omsorgstjenester, i tillegg til leieinntekter og
annet salg av tjenester.
Vedtak i formannskap – 19.11.2020
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for
kommunale helse og omsorgstjenester.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon
Korttidsopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Dagopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Nattopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Avlastning/KAD, sykestue
Kr
0 pr. døgn
Langtidsopphold
Reguleres etter inntekt
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Praktisk bistand Timelønn kr 375.
Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.20 kr 101 351.
Husstandens netto inntekt:
Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)
Kr 911
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)
Kr 1 744
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)
Kr 2 582
Over 5 G (> 499 290)
Kr 3 497

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling

Sensitivity: Internal

Egenandel ved helsestasjonstjenester:
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:
Konsultasjon og
Barn og
annet
Voksne
studenter
Familie
Førstegangs
konsultasjoner
Kr 148
Kr 110
Kr 220
Enkel
konsultasjon
Kr 88
Kr 66
Tuberkulintest
(som ikke er
pålagt etter lov)
Kr 110
BCG
Kr 110
Reisevaksiner
barn
Kr 110
Nytt internasjonalt
vaksinasjonskort
Kr 165
Utskrift av
vaksinasjonskort
Kr 34
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer
det en administrasjonskostnad.
De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for
1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.
Hørselstest audiometri Kr 121.
Egenandel for andre tjenester
Husleie pr. døgn
Pårørenderom sykehjem
Gjesterom Nerstranda
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap
Helsehuset Sandland
Lokaler tannhelsetjenesten
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut

Kr 245
Kr 245
Kr 352
Kr 607
Indeksreguleres jamfør avtale
Indeksreguleres jamfør avtale

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag
Trygghetsalarm
Kr 300
Dagsenter pakke 1
Kr 175
Dagsenter pakke 2
Kr 155
Middag halv porsjon
Middag hel porsjon
Stell av døde og syning pr. gang
Stell av døde
Syning dag
Syning kveld
Syning helg

Kr 86
Kr 108
Kr 2 647
Kr 607
Kr 883
Kr 1 078

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand
Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 347
Kr 127
Kjøp av utstyr (tilleggspris)
Selvkost + kr 132

Sensitivity: Internal

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for
kommunale helse og omsorgstjenester.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon
Korttidsopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Dagopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Nattopphold
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
Avlastning/KAD, sykestue
Kr
0 pr. døgn
Langtidsopphold
Reguleres etter inntekt
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Praktisk bistand Timelønn kr 375.
Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.20 kr 101 351.
Husstandens netto inntekt:
Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)
Gjeldende sats pr. døgn fra 01.01.21
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)
Kr 911
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)
Kr 1 744
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)
Kr 2 582
Over 5 G (> 499 290)
Kr 3 497

Egenandel for kommunal legehjelp og fysikalsk behandling
Egenandel ved helsestasjonstjenester:
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:
Konsultasjon og
Barn og
annet
Voksne
studenter
Familie
Førstegangs
konsultasjoner
Kr 148
Kr 110
Kr 220
Enkel
konsultasjon
Kr 88
Kr 66
Tuberkulintest
(som ikke er
pålagt etter lov)
Kr 110
BCG
Kr 110
Reisevaksiner
barn
Kr 110
Nytt internasjonalt
vaksinasjonskort
Kr 165
Utskrift av
vaksinasjonskort
Kr 34
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer
det en administrasjonskostnad.
De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for
1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.
Hørselstest audiometri Kr 121.
Egenandel for andre tjenester
Husleie pr. døgn

Sensitivity: Internal

Pårørenderom sykehjem
Gjesterom Nerstranda
Beredskapsleilighet Parkveien bofellesskap
Helsehuset Sandland
Lokaler tannhelsetjenesten
Lokaler privatpraktiserende fysioterapeut

Kr 245
Kr 245
Kr 352
Kr 607
Indeksreguleres jamfør avtale
Indeksreguleres jamfør avtale

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag
Trygghetsalarm
Kr 300
Dagsenter pakke 1
Kr 175
Dagsenter pakke 2
Kr 155
Middag halv porsjon
Middag hel porsjon
Stell av døde og syning pr. gang
Stell av døde
Syning dag
Syning kveld
Syning helg

Kr 86
Kr 108
Kr 2 647
Kr 607
Kr 883
Kr 1 078

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand
Leie av kommunalt utstyr – maksbeløp Kr 347
Kr 127
Kjøp av utstyr (tilleggspris)
Selvkost + kr 132

Vedlegg:
Ingen
Saksutredning:
Administrasjonen utarbeider årlig forslag til budsjett for kommende år. Forslaget omhandler både
utgifter og inntekter for å legge fram et budsjett i balanse. Forslag til egeninntekter som kan påvirkes,
legges fram for kommunestyret til politisk behandling. Vedtak her legges til grunn for budsjett 2021.
Lovregulering:
Helse og omsorgstjenestelovens kap.11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og
omsorgstjenester (§§ 11-1 – 11-6). Det følger av § 11-2 første ledd at egenbetaling for helsetjenester
kan kreves av pasient eller bruker, dersom dette følger av lov eller forskrift.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon:
I forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv., kap.1, kan
kommunen kreve vederlag av pasienten for opphold i institusjon som nevnt i helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. sykehjem.
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon:
I samme forskrift under kap.2, kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og
betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd
nr. 6. bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og
egenomsorg.
Unntak:
Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal den samlede
egenandelen for tjenester som nevnt i § 8 ikke overstige den til enhver tid gjeldende sats som Helse- og
omsorgsdepartementet fastsetter pr. måned pr. år.
Til grunn for fastsetting av utgiftstaket legges G pr. 1. januar i det aktuelle året.

Sensitivity: Internal

Ut over dette fastsettes egenbetaling av kommunestyret.

Egenandelstakster og priser 2021:
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon
Korttidsopphold
Dagopphold
Nattopphold
Avlastning/KAD, sykestue
Langtidsopphold

Kr 170 pr. døgn pr.
01.01.20
Kr 90 pr. døgn pr.
01.01.20
Kr 90 pr. døgn pr.
01.01.20
Kr 0 pr. døgn
Inntekts reguleres

Økning 2021
Gjeldende sats pr.
døgn fra 01.01.21
Gjeldende sats pr.
døgn fra 01.01.21
Gjeldende sats pr.
døgn fra 01.01.21

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon
Praktisk bistand:
Timelønn kr 375.
Grunnbeløpet i folketrygden (G) pr 01.05.20 kr 101 351.
Husstandens netto inntekt:
Maksimal månedspris:
Under 2 G (0 – 199 716)
Gjeldende sats pr. døgn fra
01.01.21
2 G – 3 G (199 717 – 299 574)
Kr 911
3 G – 4 G (299 575 – 399 432)
Kr 1 744
4 G – 5 G (399 433 – 499 290)
Kr 2 582
Over 5 G (> 499 290)
Kr 3 497
Timelønn økning kr +11
Egenandel ved helsestasjonstjenester
Vaksinasjon utenom barnevaksinasjonsprogrammet:
Konsultasjon og
Barn > 7 år og
annet
Voksne
studenter
Førstegangs
konsultasjoner
Kr 148
Kr 110
Enkel
konsultasjon
Kr 88 +
Kr 66
vaksinen
Tuberkulintest
(som ikke er
pålagt etter lov)
Kr 110
BCG
Kr 110
Reisevaksiner
barn
Kr 110
Nytt internasjonalt
vaksinasjonskort
Kr 165

Sensitivity: Internal

Økning 2021
Kr
Kr
Kr
Kr

+ 27
+ 51
+ 75
+102

Familie

Økning 2021

Kr 220

Kr +4 / +3 / +6
Kr +3/ +2

Kr +3
Kr +3
Kr +3
Kr +5

Utskrift av
vaksinasjonskort
Kr 34
Kr +1
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer
det en administrasjonskostnad. De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed, vil bli belastet for
konsultasjonshonorar som for 1. gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.
Hørselstest audiometri
Kr 121, økning 2021 kr + 3.
Egenandel for andre tjenester
Husleie pr. døgn
Pårørenderom sykehjem
Gjesterom Nerstranda
Beredskapsleilighet Parkveien
bofellesskap
Helsehuset Sandland
Lokaler tannhelsetjenesten
Lokaler privatpraktiserende
fysioterapeut

Kr 245
Kr 245
Kr 352
Kr 607
Indeksreguleres jamfør avtale
Kr 140.456/ 11.704,66 kr
pr. 01.01.20.
Indeksreguleres jamfør avtale
Kr 109.140/kr 9.095
Pr. 01.01.20.

Økning 2021
Kr + 7
Kr + 7
Kr +10
Kr +17

Dette tar Rådmann og drift ansvar for.

Trygghetsalarm pr. måned, dagsenter og middag pr. dag
Trygghetsalarm
Dagsenter pakke 1
Dagsenter pakke 2

Kr 300
Kr 175
Kr 155

Økning 2021
Kr +10
Kr + 5
Kr + 5

Middag halv porsjon
Middag hel porsjon

Kr 86
Kr 108

Kr + 3
Kr + 3

Stell av døde og syning pr. gang
Stell av døde
Syning dag
Syning kveld
Syning helg

Kr 2 647
Kr 607
Kr 883
Kr 1 078

Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand
Leie av kommunalt utstyr –
maksbeløp Kr 347
Kjøp av utstyr (tilleggspris)

Økning 2021
Kr + 77
Kr + 18
Kr + 26
Kr + 31

Kr 127

Økning 2021
Kr + 4 / maksbeløp kr + 10

Selvkost + kr 132

Kr + 4

Vurdering:
Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i og utenfor institusjon

Sensitivity: Internal

Forskrift (FOR 2011-12-16-1349) om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i og utenfor
institusjon regulerer egenandelstakstene kommunen kan ta for disse tjenestene. I rundskriv I-1 endres
fribeløp og egenandeler hvert år i desember, gjeldende fra 01.01. året etter.
Egenbetaling praktisk bistand, utgiftstak
Kommunen kan jamfør forskrift, vedta en timesats for praktisk bistand. Denne skal beregnes til en
gjennomsnittlig timelønn for tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt administrasjonskostnader
som skal utgjøre 10 % av timelønn og sosiale utgifter.
Administrasjonen foreslår ca. 3% økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Dette vil for 2021 utgjøre en timespris på kr 375.
For husstander med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G skal den samlede
egenandelen for tjenester per måned ikke overstige et maksimalt utgiftstak som årlig blir fastsatt av
Helse- og omsorgsdepartementet.
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % på de andre utgiftstakene med bakgrunn i pris og
lønnsvekst.
Egenbetaling ved helsestasjonstjenester
Egenbetaling ved helsestasjonstjenester omhandler i all hovedsak vaksinasjoner som ikke er en del av
barnevaksinasjonsprogrammet. Dette programmet har kommunen ikke anledning til å kreve egenandel
for. Hovedvekt av tjenesten som tilbys omhandler reisevaksiner.
Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.
Vaksinepris fastsatt av Folkehelseinstituttet legges til grunn for prissetting for vaksiner, i tillegg kommer
det en administrasjonskostnad.
De som ikke møter til avtalt tid uten å gi beskjed vil bli belastet for konsultasjonshonorar som for
1.gangs konsultasjon. Avbestilling senest dagen før.
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Hørselstest – audiometri
Økes fra kr 118 til kr 121.
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Egenandel for andre tjenester
Husleie:
Administrasjonen foreslår ca.3 % økning med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Leiekontrakten med privat fysioterapeut og Finnmark fylkeskommune regulerer muligheten for
husleieøkning. Administrasjonen øker leien jamfør avtale. Leien indekseres hvert år med 60 % iht.
Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, basis pr 01.01.
Trygghetsalarm, dagsenter og middag hjemmeboende
Trygghetsalarm:
Overgang til nytt system som en del av velferdsteknologiprosjektet.
Vaktmester reiser som tidligere rundt og installerer og sjekker alarmer og administrasjonen fatter vedtak
og fakturerer.
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Dagsenter:
Pakke 1) Frokost og middag med transport.
Pakke 2) Frokost og middag uten transport.
Tilbudet har blitt utvidet fra 2 til 3 dager i uken.
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Middag hjemmeboende:
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Stell av døde og syning

Sensitivity: Internal

Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.
Lån av kommunalt utstyr og hjelpemidler pr. gjenstand
Administrasjonen foreslår en økning på ca. 3 % med bakgrunn i pris og lønnsvekst.

Sensitivity: Internal

