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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 
Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 
Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 
Dato: 26.10.2010 
Tid: 09:00 

 
Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 78 95 95 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 
 

   
   
   
   

Innkalling er sendt til:   
Navn Funksjon Representerer 
Inger Katrine Juuso Leder TVP 
Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP 
Jarle W. Andreassen Medlem FRP 
Magnhild Mathisen Medlem A 
Knut Store Medlem A 
Thore Sundfær    Varamedlem              TVP   

  Inger Anita Smuk    Varamedlem              H  
  Inga Pettersen    Varamedlem              SFP 
  Jan Hansen     Varamedlem              AP 
  Siv Irene Andersen    Varamedlem                      AP 
  Hakon Adolf Johnsen   Varamedlem             AP 
  Ann Jorid Henriksen    Varamedlem             AP 
  Anne-Grete Njuolla    Varamedlem                     Uavh. 
  Torgeir Olsen    Varamedlem                     FRP 
 
 
 
 
 

  

   
   

 
Varangerbotn, 19. oktober 2010  

 
 
 

Berit Ranveig Nilssen 
varaordfører
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Saksnr Innhold 

PS 10/105 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 10/106 Referater 

PS 10/107 Overgang til Helelektronisk arkiv - Ny Ephorte database - Kostnad: kr. 130.000,- 
Utsatt fra forrige møte 

PS 10/108 Behandling av kommunale gebyrer for 2011 
Utsatt fra forrige møte 

PS 10/109 Betalingssatser - Langtidsopphold institusjon 2011 

PS 10/110 Betalingssatser hjemmetjenesten 2011 
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PS 10/105 Godkjenning av innkalling og saksliste 
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PS 10/106 Referater 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

09.09.2010 
2010/722-0 / 
064 

  Bente Levorsen 
78 96 00 06 

bente.levorsen@nesseby.k
ommune no 

  
Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Ovdagoddi/Formannskapet 10/103 14.10.2010 
Ovdagoddi/Formannskapet 10/107 26.10.2010 
   
   
   
   

 

Vedlegg:  

 

Overgang til Helelektronisk arkiv - Ny Ephorte database  

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.10.2010  

Behandling: 
 
Saken utsettes til ekstraordinært møte 18.10.10. 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
 

 

Ásahit olleselektrovnnalaš vuorkká – Ođđa Ephorte diehtovuođđo 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga gielda oastá ođđa Ephorte diehtovuođo ja olleselektrovnnálaš vuorkká. Goluid dasa, kr. 
130.000,-, váldit ovdagotti juollodemiin. 

2. Unjárgga gielda oastá ođđa Ephorte diehtovuođo ja olleselektrovnnálaš vuorkká. Gielda juohká goluid 
ovcci doaimmaid gaskka, gos juohke doaibma máksá kr. 10.000, earret Staba guhte máksá reastta goluid 
kr. 50.000,-.  

Administrasjonens innstilling 

1.  Nesseby kommune går til innkjøp av ny Ephorte database og helelektronisk arkiv. Kostnadene på  kr. 
130.000,- tas fra formannskapets bevillinger. 

2. Nesseby kommune går til innkjøp av ny Ephorte database og helelektronisk arkiv. Kostnadene fordeles på 
kommunens 9 virksomheter slik: kr. 10.000,- pr virksomhet unntatt Stab, som påtar seg det resterende på 
kr. 50.000,-  
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Bakgrunn for saken 

Nesseby kommune innførte Ephorte sak og arkiv i 2001. I oppstartsfasen ble vi registrert i basen som et 
”papirarkiv”- ingen dokumenter ble registrert i Noark som er det eneste off. godkjente elektroniske 
arkivbasen vi har i Norge. Dette betydde at vi kun kunne bruke Ephorte som et saksbehandler og 
registreringssystem – ikke som arkiv. Vi måtte fortsatt lagre alle dokumenter i et papirarkiv.  
I 204-05 ca ble det av en eller annen grunn oppfattet av administrasjonen at vi nå var et elektronisk arkiv- 
det betydde at saksbehandlere ikke lenger trengte å levere sine dokumenter i papirform til arkivet. Dette 
var feil - vi var og er fremdels registrer i databasen som et papirarkiv – og det er ikke reversibelt. 
Med andre ord - vi har ikke sikret kommunens dokumenter på en arkivfaglig godkjent og forsvarlig måte. 
I tillegg til dette er det i løpet av disse snart 10 årene begått såpass mange saksbehandlingsfeil og 
arkivfaglige feil at å få ryddet opp i dette vil ta flere år og det med ekstraressurser. Det er snakk om 
1000-vis av dokumenter som må hentes ut og arkiveres i papirform. Saker er ikke avsluttet og kan ikke 
registreres som arkivert osv osv.  
Den største grunn til at alt dette har oppstått er mangel på kunnskap – dårlig opplæring av både 
saksbehandlere og arkivansvarlig. 
 
 

Vurderinger 

Det er blitt vurdert flere løsninger i samarbeid med IKAF. En av dem er å fortsette med den basen vi har 
og begynne oppryddingsarbeidet som vil ta flere år og det ble ikke mulig å se en ende på det. Vi har en 
arkivlov og forskrifter å forholde oss til og med en slik ”løsning” vil vi ikke kunne oppfylle disse før 
tidligst i 2015.  
Ønske og behovet for en overgang til  Helelektronisk arkiv så snart som mulig har fremtvunget et forslag 
på løsning som både saksbehandler og IKAF ser på som både bra, løsningsorientert og overkommelig, er 
innkjøp av en ny Ephorte database. 
Tanken er at vi da stenger den gamle basen for brukere – arkivaren kan bruke tid på å rydde opp etter 
hvert uten at det i mellomtiden hoper seg opp nye feil.  
Vi får en mulighet til å begynne med blanke ark og helelektronisk arkiv. I dette ligger også viten om 
nødvendigheten av skikkelig opplæring av alle brukere på alle nivåer. 
 
Vi har innhentet tilbud på dette fra både Ephorte og EDB-sak og arkiv. Ephorte er klart billigst med en 
pris på ny base +opplæring på ca kr 130.000,-.  
Vi samarbeider som kjent med Tana kommune om drift etc av Ephorte og deler på årsavgiften som da 
blir det samme som idag. Dette reduserer årskostnadene betraktelig i forhold til EDB. Tana kommune er 
fornøyd med Ephorte og har ingen umiddelbare planer om skifte av leverandør. De har heller ikke hatt 
Ephorte mer en noen få år. Ikke nesten 10 år som Nesseby kommune. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Administrasjonen kan ikke se noen annen mulighet enn innkjøp av ny base. I realiteten er den bruken vi 
har av Ephorte i dag nesten bortkastet rent arkivfaglig da ingen ting er sikret som arkivverdig. Ett 
innkjøp bør og skje så fort som mulig og innen utgangen av januar 2011. 
 
Virksomhetslederne i kommunen er forespurt om de har rom på budsjettet sitt til å bidra med kr. 10.000,- 
til den nye basen.  
3 har svart negativt og resten har ikke svart. 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

27.09.2010 
2010/780-0 / 
231 

Jan Inge Johansen 
78 95 95 64 

jan-inge.johansen@nesseby.kommune.no 
 

 
Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Ovdagoddi/Formannskapet 10/101 14.10.2010 
Ovdagoddi/Formannskapet 10/108 26.10.2010 
Gielddastivra/Kommunestyret  02.11.2010 
   
   
   

 

Mielddus: Divatregulatiiva 2010 

Vedlegg: Gebyrregulativ 2010 

 

Behandling av kommunale gebyrer for 2011 

Saksprotokoll i Ovdagoddi/Formannskapet - 14.10.2010  

Behandling: 
 
Saken utsettes til ekstraordinært møte 18.10.10. 
 
 
 

 

Gielddalaš divvagiid 2011 meannudit 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Gieldda čáhce- ja kloáhkkadivvaga lága § 3 ja gieldda čáhce- ja rufedivvaga láhkaásahusa 
vuođul  mearridit ovddiduvvon Divatregulatiiva 2011 evttohus.  
 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkgebyrer § 3 og forskrift om kommunale 
vann- og avløpsgebyrer vedtas det fremlagte forslag til Gebyrregulativ 2011. 
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Bakgrunn for saken 

Årlig fastsettes neste års kommunale eiendomsavgifter av kommunestyret. Denne saken gjelder 
kommunale avgifter for 2011. 

Vurderinger 

På avløpssiden er det ikke gjort investeringer av betydning.  På driftsiden har vi store kostnader i 
form av utskifting av pumper i Varangerbotn og på Vesterelvneset.   
 
Vannavgift 
Gebyrene for 2011 beregnes på grunnlag av selvkost kalkyle for 2010. For 2011 ser kostnadene 
til å kunne ende på om lag kr. 2 400 000.  
 
Pr. i dag betaler en ordinær husstand ( 0-149 m2) årlig til sammen kr. 4 786 (abonnementsgebyr 
+ forbruksgebyr inklusive merverdiavgift).   Nedforstående tabell viser eksempler på hvilken 
vannavgift som skal til for å oppnå hhv. 60% ,80% og 100 % inndekning av kostnadene for 
vannleveransen. 
 
 
 
Inndekning Abonnementsgebyr Forbruksgebyr  Sum årlig gebyr Økning i forh. 

Til 2010 
 60 % 3 953 1 237 5 190 404 
 80 % 4 685 2 034 6 719 1 933 
100 % 5 857 2 552 8 409 3 623 
 
I vedlagte gebyrregulativ foreslår vi en inndekning på 60 %. Forventede inntekter 1 500 000. 
Dette er en økning på 200 000 fra 2010. 

Avløp 
For avløp foreslås følgende justering for å oppnå full kostnadsinndekning: (ordinær husstand) 
 Abonnementsgebyr Forbruksgebyr Sum   Økning 
Dagens pris 2010 3 716 1 186 4 902  
Ny pris  2011 4 156 1 382 5 538 636 
Forventede inntekter 950 000. Dette er en økning på 200 000 fra 2010. 

Renovasjon  
Øfas har kommet med en prisøkning på 7% for grunngebyr og 15% for mengdegebyr: 
 
 Abonn.gebyr Forbruksgebyr Sum Økning i forhold 

til 2010 
2010 1 938 1 058 3 132  
2011 2 281 1 164 3 445 313 
 

Forventede inntekter 1 160 000. Dette utgjør en økning på 160 000 fra 2010. 

Slam 
Øfas øker prisene med 10%. 
 
 Pris 2010 Pris 2011 Økning 
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Tømming hvert år 2 549 2 804 255 
 
Forventede inntekter 560 000. Dette utgjør en økning på 50 000 fra 2010. 

Feieavgift 
Feieavgiften er i dag kr. 360,-.  En vil foreslå å holde dette på samme nivå. Forventede inntekter 
120 000 

For en ordinær husstand tilknyttet kommunalt avløp vil de foreslåtte satsene gi følgende virkning: 

 Dagens sats   Foreslått sats  økning 
Vannavgift 4 786 5 190 404 
Avløpsavgift 4 902 5 538 636 
Renovasjon 3 132 3 445 313 
Feieavgift 3 60 360 0 
Sum 12 704 14 533 1 353 
 
Dette betyr altså at en ordinær husstand tilknyttet kommunalt avløpsanlegg vil få en økning på 
kr. 1 353 i kommunale avgifter. For kommunen vil dette medføre en samlet inntekstøkning på 
610 000 kr.  
 

Vurderinger 

Som det fremkommer i saksfremlegget ligger vi langt etter full inndekning på vann.  Dette betyr 
at kostnadene subsidieres på bekostning av andre områder, så som vedlikehold av kommunale 
boliger/bygg, helse, skole, næringssatsing m.m.   
 
Etter rådmannens vurdering vil det ikke være realistisk å foreslå full inndekning da dette vil ha 
negative konsekvenser, bl.a. for nyetableringer.   
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 
Alternativt forslag: 
 
Alternativ 1: 
Kommunestyret vedtar at vannavgiftene skal dekke 80 % av selvkost til vannforsyning.  For 
øvrig som innstilling. 
 
Alternativ 2: 
Kommunestyret vedtar at vannavgiftene skal dekke 100 % av selvkost til vannforsyning.  For 
øvrig som innstilling. 
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Vedtatt i kommunestyret den ............ med hjemmel i lov om kommunale vass- og kloakkgebyrer §3 og forskrift om 
kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10 januar 1995, sist endret 13 juli 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versjon 1-2011 av: 01.10.2010 
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1  Vanngebyrer 2010 
Vanngebyrene består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.  Gebyrene er fordelt på fire 
terminer, med forfall ca. 20 februar, 20 mai, 20 august, 20 november. 

1.1 Abonnementsgebyr bolig 

Gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til  
kr. 3 953 inklusive mva. 
 

1.2 Forbruksgebyr bolig 

Kubikkpris for vann er satt til 8,48 kr/m3 inklusive mva.  
 
Bygg med vannmålere vil få tilsendt måleravlesningskort hvor målerstanden skal noteres av 
huseier/leietaker og returneres innen en måned. Kommunen kan være behjelpelig med avlesning 
i tilfeller hvor abonnent, som følge av svaksynthet eller bevegelseshemming ikke er i stand til å 
lese av måleren. Hjelp til avlesning av vannmåler må være bestilt pr. telefon eller brev innen 
1.Juli.  
 
Bygg eid av Trossamfunn, lag og foreninger betaler i henhold til kategori 10, bygg under denne 
kategori som driver utleie av hele eller deler av lokalet skal fremdeles behandles som 
næringsabonnent.  
 
Stipulert forbruk bolig: (For boliger uten vannmåler) 
  Forbruksgebyr Totalt (forbruk +abonn.) 
Kategori 1 Bolig 0-149 m2 Kr 1 237 inkl. mva.  Kr 5 190 inkl. mva. 
Kategori 2 Fritidsbolig Kr 1 237 inkl. mva. Kr 5 190 inkl. mva. 
Kategori 3 Bolig 150-199 m2 Kr 1 776 inkl. mva. Kr 5 729 inkl. mva. 
Kategori 4 Bolig 200-249 m2 Kr 2 285 inkl. mva. Kr 6 238 inkl. mva. 
Kategori 5 Bolig 250-299 m2 Kr 2 798 inkl. mva. Kr 6 752 inkl. mva. 
Kategori 6 Bolig 300-349 m2 Kr 3 307 inkl. mva. Kr 7 260 inkl. mva. 
Kategori 7 Bolig 350-399 m2 Kr 3 816 inkl. mva. Kr 7 646 inkl. mva. 
Kategori 8 Bolig 400-449 m2 Kr 4 325 inkl. mva. Kr 8 155 inkl. mva. 
Kategori 9 Bolig 450-499 m2 Kr 5 342 inkl. mva. Kr 9 172 inkl. mva. 
Kategori 10 Trosamf. lag og foren. 50% av tilsv. stor bolig  
 

1.3 Abonnementsgebyr næringsvirksomhet: 

Abonnementgebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende 
kriterier: 
Kategori 11 gebyr ved forbruk 0-299 m3/år Kr   5 930 Inklusive mva. 
Kategori 12 gebyr ved forbruk 300-599 m3/år  Kr 7 906 Inklusive mva. 
Kategori 13 gebyr ved forbruk 600-5000 m3/år Kr 19 766 Inklusive mva. 
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Kategori 14 gebyr ved forbruk over 5000 m3/år Kr 27 672 Inklusive mva. 
 

1.4 Forbruksgebyr Næring 

Kubikkpris for vann er satt til 8,48 kr/m3 inklusive mva.  

2  Avløpsgebyrer 2010 
Avløpsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Gebyrene betales av alle 
abonnenter fordelt på fire terminer, med forfall ca. 20 februar, 20 mai, 20 august, 20 november. 

2.1 Abonnementsgebyr bolig 

Abonnent gebyret for boliger, fritidsboliger, lag, foreninger og trossamfunn er satt til  
kr. 4 156 inklusive mva. 

2.2 Forbruksgebyr bolig: 

Målt forbruk: (for de som har montert vannmåler) 
Kubikkpris er satt til 9,7 kr/m3 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i alle 
kategorier) 
 
Stipulert mengde utslipp bolig: (For boliger uten vannmåler) 
  Forbruksgebyr Totalt (forbruk +abonn.) 
Kategori 1 Bolig 0-149 m2 Kr 1 382 inkl. mva.  Kr 5 538  inkl. mva. 
Kategori 2 Fritidsbolig Kr 1 382 inkl. mva. Kr 5 538  inkl. mva. 
Kategori 3 Bolig 150-199 m2 Kr 2 031 inkl. mva. Kr 6 187  inkl. mva. 
Kategori 4 Bolig 200-249 m2 Kr 2 613 inkl. mva. Kr 6 769  inkl. mva. 
Kategori 5 Bolig 250-299 m2 Kr 3 201 inkl. mva. Kr 7 357  inkl. mva. 
Kategori 6 Bolig 300-349 m2 Kr 3 783 inkl. mva. Kr 7 695  inkl. mva. 
Kategori 7 Bolig 350-399 m2 Kr 4 365 inkl. mva. Kr 8 277  inkl. mva. 
Kategori 8 Bolig 400-449 m2 Kr 4 947 inkl. mva. Kr 8 859  inkl. mva. 
Kategori 9 Bolig 450-499 m2 Kr 5 529 inkl. mva. Kr 9 441  inkl. mva. 
Kategori 10 Trosamf. lag og foren. 50% av tilsv. stor bolig  
 
 

2.3 Abonnementsgebyr næringseiendommer: 

Gebyret for næringsbygg bestemmes ut ifra målt forbruk i henhold til følgende kriterier: 
Kategori 11 Abonnentgebyr ved utslipp innen  0-299 m3/år Kr 6 234   Inklusive mva. 
Kategori 12 Abonnentgebyr ved utslipp innen  300-599 m3/år  Kr 8 312 Inklusive mva. 
Kategori 13 Abonnentgebyr ved utslipp innen  600-5000 m3/år Kr 20 779 Inklusive mva. 
Kategori 14 Abonnentgebyr ved utslipp over   5000 m3/år Kr 29 091 Inklusive mva. 
 

2.4 Forbruksgebyr næringseiendommer 

 
Kubikkpris for vann er satt til 9,7 kr/m3 inklusive mva. (gjelder alle boliger og næringsbygg i 
alle kategorier) 
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3  Renovasjonsgebyrer 2010 
 
Renovasjonsgebyret betales av alle abonnenter fordelt på 4 terminer med forfall ca. 20 februar, 
20 mai, 20 august, 20 november. 

3.1 Abonnentgebyr 

Abonnentgebyret er satt til kr. 1938 pr. år. 
Gebyret består av 1.685  kr (inkl. mva.) pr. abonnent som kommunen betaler til Øfas, samt ett 
kommunalt påslag på 15% som skal dekke kommunens kostnader med å administrere tjenesten. 
 

3.2 Forbruksgebyr 

Fastsettes etter dunkstørrelse 
Dunkstørrelse Forbruksavg. Inkl. 

mva. 
Abonnentgebyr Inkl. 
mva 

Tot. Forbruk + abonn. 
Inkl. mva. 

120 liter Kr    582 Kr 2 074 Kr 2 921 
240 liter (standard 
dunk) Kr 1 058 Kr 2074 Kr 3 445 

360 liter Kr 1 587  Kr 2 074 Kr 4 027 
660 liter 
3*abonnentavg Kr 2 906 Kr 6 164 Kr 10 041 

1 000 liter 
4*abonnentavg Kr 4 413 Kr 8 290 Kr 13 979 

 
For abonnenter som deler dunk 
For abonnenter som deler dunk skal hver av de abonnentene som deler dunk betale i henhold til 
punkt 3.1 og 3.2. Men hver av husstandene vil få en rabatt på kr. 125 inklusive mva. 
 
660 liters dunk og 1000 liters dunk er ment i de tilfeller hvor flere abonnenter deler dunk. For en 
660 liters dunk vil det bli krevd 3 abonnent gebyr, og for en 1000 liters dunk vil det bli krevd 4 
abonnentgebyr. 
 

4  Slamgebyr 2010 
 
Slamgebyret betales av alle abonnenter fordelt på 4 terminer med forfall ca. 20 februar, 20 mai, 
20 august, 20 november. 
 
Slamgebyret består av prisen kommunen betaler til ØFAS samt et påslag på 15 % som skal 
dekke kommunens kostnader ved å administrere ordningen. 
 
Slamgebyret for 2010 settes til: 
Tømmefrekvens Gebyr inkl. mva 
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Hvert år Kr 2 804 
Annen hvert år (Godkjente anlegg) Kr 2 466 
Hvert tredje år (Fritidsboliger med  godkjent anlegg)                           Kr 1 264 
 
 

5  Feiegebyr 2010 
I henhold til ”Brann og eksplosjonsvernloven 2002-06-14 nr.20” 
kap. 6 § 28.   Avvgiften betales en gang i året, med forfall den 20 november. 
 
Feiegebyren for 2009 er satt til kr. 360 inklusive mva. 
 
 

6  Tilknyttingsgebyr 2010 
§5 i forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Nesseby kommune. 
Tilknyttingsgebyr betales innen det gis brukstillatelse på tiltaket som skal tilknyttes. 
 
Tilknytting vann på kommunalt regulerte boligområder:   Gratis 
Tilknytting avløp på kommunalt regulerte boligområder:  Gratis 
Tilknytting vei på kommunalt regulerte boligområder:      Gratis 
 
 
Utenfor kommunalt regulerte boligområder gjelder følgende gebyrer: 
  
Tilknytting vann:   10 197 inkl. mva. 
Tilknytting avløp:  10 197 inkl. mva. 
Tilknytting vei:      21 846 inkl. mva. 
Tilknytting vei eldre boligfelt:  16 362 inkl. mva. 
 
 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Gielddastivra/Kommunestyret   
   
   
   
   

 

Vedlegg:  

 

Betalingssatser - Langtidsopphold institusjon 2011 

Administrasjonens innstilling 

1. 1. måned betalingsfri, regnet fra innflyttingsdato. Kommunen gis derimot adgang til å ta 
betaling for korttidsopphold og dag- eller nattopphold fra første dag, jf. tidligere 
kommunestyrevedtak. 

 
1. Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter.  

 
2. Vederlag for langtidsopphold følger forskriften. 
 
3. Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, 

arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter 
fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes 
ikke som inntekt. 

 
4. Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 3 måneder. Dersom 

beboer har hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i 
beregningsgrunnlaget. De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende 
på institusjon.   

 
5. Samboere beregnes som om de var gifte. 

 
6. Kontrollberegning/etterberegning foretas to ganger i året. Som hovedregel gjøres dette i 

januar og august. Dette er i tråd med forskriftens § 3, sjette ledd der det står at saken skal 
tas opp til ny vurdering dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, 
eller tidligere vedtak bygger på uriktige opplysninger. 
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7. De som ikke selv er i stand til å forvalte sine kontantytelser vil institusjonen sammen 

med pårørende komme fram til en løsning. 
 
8. Forskriftens § 8 sier at vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. 

 
 
 
 

Bakgrunn for saken 

 
Saken har sin bakgrunn i følgende: Det er ingen endringer fra tidligere vedtak. 

• Lov om helsetjenesten i kommunene av 19.11.82 
• Lov om sosiale tjenester av 13.12.91 
• Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon, 

rundskriv I 46 /97 Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. I 47/98 
• Forskrift om vederlag for opphold i institusjon av 26.april 1995, nr. 392. 
• Forskrift om fastsetting av vederlag for korttidsopphold av 17. desember 1999, nr. 1356. 

 
Saken om betaling for beboere i institusjon – langtidsopphold, bør vedtas i sammenheng med 
utvalgenes og kommunestyrets behandling av hva våre tjenester skal koste for innbyggere i 
Nesseby kommune. 
 
 

Vurderinger 

EGENBETALING VED LANGTIDSOPPHOLD 
Ved langtidsopphold er det vanligvis meningen at den pleie- og omsorgstrengende skal flytte ut 
av sin faste bolig og inn i institusjon som sitt nye permanente hjem. 
 
Ved langtidsopphold opererer vi ikke med faste priser som ved korttidsopphold. Betalingen 
skjer med hjemmel i § 3 i betalingsforskriften. Vi må fastsette beboerens inntekter for å kunne 
foreta en beregning av egenbetalingen. 
 
Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det koster å drive en sykehjemsplass.  
 
BEREGNING AV VEDERLAGET BASERT PÅ INNTEKT 
Vederlagsforskriftens § 3 bestemmer hvordan vederlaget skal beregnes. 
  
Som hovedregel gjelder: 
Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (1G= 75 641,-) – fribeløp kr. 6200,- (fastsatt av 
kongen) pr. år, kan det kreves 75% årlig. 
  
I tillegg kan det kreves av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp inntil 85%. Forskriften sier 
også at betalingen skal begrenses slik at enhver har minst 25% av grunnbeløpet i folketrygden i 
tillegg til fordelen med fribeløp i behold til eget bruk. 
  
Beregnet sats for egenbetaling er å betrakte som et enkeltvedtak med klageadgang. 
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SÆRREGLER FOR UTREGNING AV VEDERLAGET 
For enkelte grupper av beboere i institusjon gjelder andre regler for oppholdsbetaling og for 
hvor stor andel av inntekten de skal sitte igjen med. Blant disse er for eksempel 
krigspensjonister hvor beregningen er helt spesiell. 
 
BEREGNINGSGRUNNLAGET 
Det er årets inntekter som legges til grunn når vederlaget fastsettes. Vederlaget blir beregnet ut 
fra nettoinntekten for angjeldende år. Siden det er angjeldende års inntekt som det skal betales ut 
fra må kommunen stipulere vedkommendes inntekt ut fra de opplysninger som foreligger. 
  
Det må derfor foretas en kontrollberegning etter årets slutt og når ny likning foreligger. 
 
FRADRAG 
Hovedregelen er at hjemmeboende ektefelle ikke skal komme dårligere ut økonomisk enn om 
ektefellen som er i institusjon er død. Samboere faller utenfor forskriften i denne forbindelsen, 
men kommunen har anledning til å sidestille gifte og samboere. I tråd med tiden kan det synes 
fornuftig at Nesseby kommune velger å beregne samboere på samme måte som ektepar.  
  
For gifte beboere blir deres pensjon omregnet slik at pensjonen utbetales som om de var enslig. 
Dette skjer også for den hjemmeboende ektefelle. 
 
Dette gjelder også i de tilfeller der begge ektefellene er i institusjon. 
 
Fradrag for skatt skal trekkes fra før vederlagsberegning, (skattefri måned i desember), likeledes 
gjeldsrenter. 
 
Dersom to ektefeller hefter sammen for gjeld er det kun ens ideelle halvpart man kan få fradrag 
for. 
  
I vederlagsforskriften blir det ikke fastsatt noen kriterier for når fradrag skal tilkjennes, og i 
merknadene til forskriften understrekes det at det er opp til den enkelte kommune å avgjøre 
hvilke kriterier som skal gjelde. 
  
Det framgår at kommunen ved den skjønnsmessige regelen om ekstrafradrag skal ta hensyn til 
om dette framstår som rimelig ut fra beboers inntekt og forholdene for øvrig. 
 
Det kan ikke gis lavere fradrag enn det som er forskriftfestet. 
 
Det kan imidlertid være aktuelt å gi et større fradrag enn det som er beskrevet i forskriften. Dette 
vil kunne være aktuelt der forsørgelsesbyrdene er ekstra store, for eksempel hvis beboeren har 
hjemmeboende barn. I slike tilfeller vil man også da kunne vurdere hvorvidt den enkelte har 
formue som det da bør kunne tas hensyn til, dette er det etter forskriften anledning til selv om 
det som hovedregel er inntekten som skal legges til grunn. 
  
FRADRAG FOR BOUTGIFTER 
Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt man skal ta hensyn til boutgifter i en gitt 
periode etter at beboer er tildelt langtidsplass. 
 
I merknadene til forskriften har Sosial- og helsedepartementet uttalt at det kan gis fradrag for 
boutgifter i for eksempel 6 måneder. Dette synes lenge all den tid de fleste som får langtidsplass 
allerede vanligvis har vært en periode på korttidsplass. 
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FRADRAG FOR RESTSKATT 
Restskatt fra tiden før innflytting er forhold som kommunen kan ta i betraktning ved den 
skjønnsmessige fradragsregelen. Tilsvarende skal ha tilbakebetalt skatt kunne legges til grunn 
ved beregning av vederlaget. 
Begge deler krever en etterberegning og man anbefaler at alle beboere blir kontrollberegnet i 
etterkant av skatteoppgjøret. 
 
For Nesseby kommune foreslås det at kontrollberegning blir foretatt etter at skatteligningen er 
lagt fram. En kan i samme forbindelse ta med beregninger på renter på gjeld og formue. 
 
Denne kontrollberegningen / etteroppgjør skal i flg. Forskriftens § 3, sjette ledd utføres når den 
økonomiske situasjonen endrer seg eller når beregningen bygger på uriktige opplysninger. 
Denne opplysningen tas med i enkelvedtaket og administrasjonen trenger derfor ikke sende ut 
noe informasjon om økning / trekk i forkant. 
 
Dersom nye beregninger viser at en beboer har betalt for mye vederlag, har kommunen plikt til å 
tilbakebetale dette. 
 
Viser det seg at beboeren etter nye beregninger blir skyldig vederlag har kommunen etter 
forskriften rett, men ingen plikt, til å kreve beløpet. 
 
Det anbefales at det ved innkreving av for lite betalt vederlag brukes skjønn og at det må tas 
hensyn til beboerens nåværende betalingsevne.  
 
Dette skjønnet utøves av sykehjemmets administrasjon som er den myndighet som beregner 
vederlaget. 
 
KLAGEADGANG 
Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Omsorgstjenester 
(herunder dens team) som fatter enkeltvedtaket og en evt klage stiles til samme 
vedtaksmyndighet. Ved ikke medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre 
klagebehandling i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven. 
 
 

Vurderinger 

EGENBETALING VED LANGTIDSOPPHOLD 
Ved langtidsopphold er det vanligvis meningen at den pleie- og omsorgstrengende skal flytte ut 
av sin faste bolig og inn i institusjon som sitt nye permanente hjem. 
 
Ved langtidsopphold opererer vi ikke med faste priser som ved korttidsopphold. Betalingen 
skjer med hjemmel i § 3 i betalingsforskriften. Vi må fastsette beboerens inntekter for å kunne 
foreta en beregning av egenbetalingen. 
 
Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det koster å drive en sykehjemsplass.  
 
BEREGNING AV VEDERLAGET BASERT PÅ INNTEKT 
Vederlagsforskriftens § 3 bestemmer hvordan vederlaget skal beregnes. 
  
Som hovedregel gjelder: 
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Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp (1G= 75 641,-) – fribeløp kr. 6200,- (fastsatt av 
kongen) pr. år, kan det kreves 75% årlig. 
  
I tillegg kan det kreves av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp inntil 85%. Forskriften sier 
også at betalingen skal begrenses slik at enhver har minst 25% av grunnbeløpet i folketrygden i 
tillegg til fordelen med fribeløp i behold til eget bruk. 
  
Beregnet sats for egenbetaling er å betrakte som et enkeltvedtak med klageadgang. 
 
SÆRREGLER FOR UTREGNING AV VEDERLAGET 
For enkelte grupper av beboere i institusjon gjelder andre regler for oppholdsbetaling og for 
hvor stor andel av inntekten de skal sitte igjen med. Blant disse er for eksempel 
krigspensjonister hvor beregningen er helt spesiell. 
 
BEREGNINGSGRUNNLAGET 
Det er årets inntekter som legges til grunn når vederlaget fastsettes. Vederlaget blir beregnet ut 
fra nettoinntekten for angjeldende år. Siden det er angjeldende års inntekt som det skal betales ut 
fra må kommunen stipulere vedkommendes inntekt ut fra de opplysninger som foreligger. 
  
Det må derfor foretas en kontrollberegning etter årets slutt og når ny likning foreligger. 
 
FRADRAG 
Hovedregelen er at hjemmeboende ektefelle ikke skal komme dårligere ut økonomisk enn om 
ektefellen som er i institusjon er død. Samboere faller utenfor forskriften i denne forbindelsen, 
men kommunen har anledning til å sidestille gifte og samboere. I tråd med tiden kan det synes 
fornuftig at Nesseby kommune velger å beregne samboere på samme måte som ektepar.  
  
For gifte beboere blir deres pensjon omregnet slik at pensjonen utbetales som om de var enslig. 
Dette skjer også for den hjemmeboende ektefelle. 
 
Dette gjelder også i de tilfeller der begge ektefellene er i institusjon. 
 
Fradrag for skatt skal trekkes fra før vederlagsberegning, (skattefri måned i desember), likeledes 
gjeldsrenter. 
 
Dersom to ektefeller hefter sammen for gjeld er det kun ens ideelle halvpart man kan få fradrag 
for. 
  
I vederlagsforskriften blir det ikke fastsatt noen kriterier for når fradrag skal tilkjennes, og i 
merknadene til forskriften understrekes det at det er opp til den enkelte kommune å avgjøre 
hvilke kriterier som skal gjelde. 
  
Det framgår at kommunen ved den skjønnsmessige regelen om ekstrafradrag skal ta hensyn til 
om dette framstår som rimelig ut fra beboers inntekt og forholdene for øvrig. 
 
Det kan ikke gis lavere fradrag enn det som er forskriftfestet. 
 
Det kan imidlertid være aktuelt å gi et større fradrag enn det som er beskrevet i forskriften. Dette 
vil kunne være aktuelt der forsørgelsesbyrdene er ekstra store, for eksempel hvis beboeren har 
hjemmeboende barn. I slike tilfeller vil man også da kunne vurdere hvorvidt den enkelte har 
formue som det da bør kunne tas hensyn til, dette er det etter forskriften anledning til selv om 
det som hovedregel er inntekten som skal legges til grunn. 
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FRADRAG FOR BOUTGIFTER 
Det er opp til den enkelte kommune å avgjøre hvorvidt man skal ta hensyn til boutgifter i en gitt 
periode etter at beboer er tildelt langtidsplass. 
 
I merknadene til forskriften har Sosial- og helsedepartementet uttalt at det kan gis fradrag for 
boutgifter i for eksempel 6 måneder. Dette synes lenge all den tid de fleste som får langtidsplass 
allerede vanligvis har vært en periode på korttidsplass. 
 
Det er ofte svært vanskelig for pårørende og godta at deres nærmeste er blitt institusjonspasient 
og avhengig av hjelp. For å kunne bearbeide disse følelsene er det viktig at vi ikke stresser opp 
situasjonen til å måtte kvitte seg med barndomshjemmet så raskt etter at foreldre/ foresatte har 
fått institusjonsplass. Det foreslås derfor at de får fradrag for boutgifter i 3 måneder etter 
innflytting på institusjon.  
 
FRADRAG FOR RESTSKATT 
Restskatt fra tiden før innflytting er forhold som kommunen kan ta i betraktning ved den 
skjønnsmessige fradragsregelen. Tilsvarende skal ha tilbakebetalt skatt kunne legges til grunn 
ved beregning av vederlaget. 
Begge deler krever en etterberegning og man anbefaler at alle beboere blir kontrollberegnet i 
etterkant av skatteoppgjøret. 
 
For Nesseby kommune foreslås det at kontrollberegning blir foretatt etter at skatteligningen er 
lagt fram. En kan i samme forbindelse ta med beregninger på renter på gjeld og formue. 
 
Denne kontrollberegningen / etteroppgjør skal i flg Forskriftens § 3, sjette ledd utføres når den 
økonomiske situasjonen endrer seg eller når beregningen bygger på uriktige opplysninger. 
Denne opplysningen tas med i enkelvedtaket og administrasjonen trenger derfor ikke sende ut 
noe informasjon om økning / trekk i forkant. 
 
Dersom nye beregninger viser at en beboer har betalt for mye vederlag, har kommunen plikt til å 
tilbakebetale dette. 
 
Viser det seg at beboeren etter nye beregninger blir skyldig vederlag har kommunen etter 
forskriften rett, men ingen plikt, til å kreve beløpet. 
 
Det anbefales at det ved innkreving av for lite betalt vederlag brukes skjønn og at det må taes 
hensyn til beboerens nåværende betalingsevne.  
 
Dette skjønnet utøves av sykehjemmets administrasjon som er den myndighet som beregner 
vederlaget. 
 
KLAGEADGANG 
Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Omsorgstjenester 
(herunder dens team) som fatter enkeltvedtaket og en evt klage stiles til samme 
vedtaksmyndighet. Ved ikke medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre 
klagebehandling i henhold til bestemmelser i forvaltningsloven. 
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Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Sakens karakter tilsier at det eneste som kan endres i fremlegget er en annen vurdering på 
fradrag. 
 
Vi sitter med to andre mulige alternativer på fradrag: 
 
Lavere fradrag – endring av pkt 5, 
 
Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 3 måned. Dersom beboer har 
hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget. 
De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende på institusjon.  
 
Konsekvensene bak dette forslaget er at brukerne i institusjon på langtidsopphold må betale mer, 
og at kommunen vil ha større inntjening. 
 
 
Høyere fradrag – endring av pkt 5, 
 
Det gis fradrag for utgifter i forbindelse med eget hjem i inntil 8 måned. Dersom beboer har 
hjemmeboende ektefelle eller mindreårige barn skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget. 
De som bor hjemme skal ikke lide økonomisk ved å ha pårørende på institusjon.  
  
Konsekvensene bak dette forslaget er at brukerne i institusjon på langtidsopphold må betale 
mindre, og at kommunen vil ha lavere inntjening. 
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VEDLEGG: 

FOR 1995-04-26 nr 392: Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. 

INNHOLD 

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.  
    § 1. (Virkeområde)  
    § 2. (Om vedtaket)  
    § 3. (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold)  
    § 4. (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold)  
    § 5. (Fradrag i beregningsgrunnlaget)  
    § 6. (Tidsrom for betaling av vederlag)  
    § 7. (Hvilke tjenester omfattes av vederlaget)  
    § 8. (Klage)  
    § 9. (Ikrafttreden)  

 

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.  

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om 
helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester § 11-2. Endret 
18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34.  

§ 1. (Virkeområde)  

       Denne forskrift gjelder vederlag for opphold i:  

- institusjoner for rusmiddelmisbrukere og boliger med heldøgns omsorgstjenester som nevnt i lov om sosiale 
tjenester §§ 7-1, 7-5 og 7-10, jfr. § 4-2 og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 7,  

- sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 
første ledd nr. 5.  

§ 2. (Om vedtaket)  

       Den kommunen som har stilt garanti eller dekker oppholdsutgiftene treffer vedtak om vederlag etter denne 
forskriften.  

       Det skal underrettes skriftlig om at det kan treffes vedtak om betaling i samsvar med denne forskriften. Slik 
underretning skal gis før eller senest samtidig med at avtale om flytting til institusjon m.v. blir inngått. 
Underretningen skal gis til beboeren. I de tilfeller hvor beboeren ønsker det eller hvor vedkommende er ute av stand 
til å motta underretning, skal slik underretning også gis til verge/hjelpeverge eller nærmeste pårørende.  

       Når vedtak om betaling er truffet skal kommunen straks gi underretning om dette til beboeren. Det skal videre 
gis opplysning om klageadgangen, jfr. § 8.  

§ 3. (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold)  

       Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke tas med i beregningen av 
oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene ved den enkelte institusjon.  

       Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 6.000 pr. år, kan det kreves betalt 
75% årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25% av folketrygdens 
grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%.  

       Kommunen kan kreve vederlag av barn som har opphold i institusjon. En forutsetning for kommunens 
vederlagskrav er at barnet har selvstendig inntekt. Foreldrenes inntekts- og formuesforhold skal holdes utenfor 
vederlagsberegningen.  
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       Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, 
næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning 
av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt.  

       Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette vederlaget.  

       Dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere vedtak viser seg å bygge på 
uriktige opplysninger, skal saken tas opp til ny vurdering. Viser skatteoppgjøret for foregående år at det ikke er 
beregnet riktig vederlag, skal det skje et etteroppgjør.  

       Trygdekontoret kan holde tilbake utbetaling av trygdeytelser og andre samordnede ytelser som legges til grunn 
for betaling av vederlag etter denne forskrift, jf. folketrygdloven § 22-7.  

0 Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34.  

§ 4. (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold)  

       Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 118 pr. døgn for korttidsopphold og med inntil kroner 59 for det 
enkelte dag- eller nattopphold.  

0 Endret ved forskrift 5 jan 2001 nr. 34.  

§ 5. (Fradrag i beregningsgrunnlaget)  

       Dersom den som oppholder seg i institusjon m.v. har hjemmeboende ektefelle eller mindreårig barn, eller helt 
eller delvis forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget.  

       Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra folketrygden dersom 
institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal 
de beregnede brutto pensjonsytelser i forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns 
arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden.  

       I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50% av beboerens brutto offentlige pensjoner etter 
samordning og 50% av beboerens brutto private pensjonsytelser.  

       Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for 
øvrig.  

       Dersom det i særlov er gitt bestemmelser om minsteytelse under opphold på institusjon m.v. skal disse legges 
til grunn.  

       Fradrag skal skje etter at inntekten er fratrukket skatt og gjeldsrenter.  

§ 6. (Tidsrom for betaling av vederlag)  

       For langtidsopphold kan krav om vederlag først gjøres gjeldende etter en måned regnet fra innflyttingsdato. 
Ved flytting direkte fra annen institusjon eller privat forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon m.v. 
medregnes.  

       Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- eller nattopphold fra første dag. Betalingens 
størrelse fastsettes av Kongen, jfr. § 4.  

       Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag etter § 3 når vedkommende har vært på 
institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.  

       Plikten til å yte vederlag gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører.  
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0 Endret ved forskrift 18 des 1998 nr. 1335.  

§ 7. (Hvilke tjenester omfattes av vederlaget)  

       Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner m.v. samt helsetjenester som 
kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 1-3 andre ledd.  

§ 8. (Klage)  

       Vedtak om vederlag kan påklages til fylkesmannen, jfr. forvaltningsloven §§ 28-34. Klage kan også fremsettes 
av nærmeste pårørende og verge. Lov om sosiale tjenester § 8-7 (fylkesmannens kompetanse i klagesaker) får 
anvendelse ved klage på vederlag for opphold i institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester etter lov om 
sosiale tjenester.  

§ 9. (Ikrafttreden)  

       Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 21. desember 1988 nr. 1149 om 
vederlag for opphold i institusjon m.v. 
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Vedlegg:  

 

Egenbetaling for hjemmetjenester og korttidsopphold i institusjon; Satser 2011 

Administrasjonens innstilling 

Satser for 2010: 
1. Korttidsopphold i institusjon: 

a) Dag- eller nattopphold i institusjon beholdes ut fra dagens sats på kr. 61,- pr. dag. 
b) Korttidsopphold i institusjonssatsen beholdes ut fra dagens sats på kr. 121,- pr. døgn.  

 
2. Hjemmehjelp og ambulerende vaktmester (ca 5 % økning på satsene): 

a) inntekt under 2G økes fra kr. 68,- pr. mnd til kr. 71,50- pr. mnd. 
b) inntekt under 3G økes fra kr. 81,- pr. time til kr. 85,30 pr. time 
c) inntekt under 4G økes fra kr. 89,- pr. time til kr. 93,70 pr. time 
d) inntekt under 5G økes fra kr. 98,- pr. time til kr. 103,- pr. time 
e) inntekt over 5G økes fra kr.117,- pr. time til kr. 123,- pr. time 

 
3.  Driftsutgifter av nødvendig utstyr ved bruk av ambulerende vaktmester;  
 a) økes fra kr. 30,- pr. gang til kr. 40,- pr. gang. 
 
3. Hjemmehjelp til barnefamilier (husmorvikartjenesten) (ca 5 % økning på satsene): 

a) inntekt under 3G økes fra kr. 182,- pr. time til kr. 191,50 pr. time 
b) inntekt under 5G økes fra kr. 233,- pr. time til kr. 245,30 pr. time 
c) inntekt under 9G økes fra kr. 381,- pr. time til kr. 401,- pr. time 
d)  inntekt over 9G økes  fra kr. 417,- pr. time til kr. 439,- pr. time 

 
4. Matombringing: 

a) Matombringing økes fra kr. 80,- per middag til kr. 88,- 
b) Matombringing ½ porsjon økes fra kr. 60,- per middag til kr. 68,- 
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5. Salg av mat til pårørende og personale prissettes til samme sum som ved matombringing kr. 

88,-. 
 
 
6. Trygghetsalarmer: 

a) Egenandel kr. 0,- økes til en egenandel på kr. 225,- pr. mnd.  
 
 

7. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester: 
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie- og omsorg må kjøre brukere til 
butikk og post eller hente de fra hjemmet til avlastningsopphold på institusjon. 

a) Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nessseby Helsesenter egenandel økes fra kr. 
60,- pr. bruker til kr. 63,- pr. bruker. 
b) Kjøring til butikk i Vadsø egenandel økes fra kr. 242,- pr. bruker til kr. 255,- pr. 
bruker. 
c) Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel økes fra kr. 121,- pr. bruker til kr. 128,- pr. 
bruker 
d) Henting /bringing i forbindelse med avlastning i institusjon/bolig økes fra kr. 105,- 

pr. bruker til kr. 110,- pr. bruker. 
e) Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende satser som pr. tiden er kr. 3.65 pr km. 

 

Bakgrunn for saken 

Ref:     Kommunestyrevedtak PS 06/63 – Egenbetalinger for hjemmetjenester og korttidsopphold i 
institusjon; satser 2009 

  Lov om sosiale tjenester av 13.12.91 
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon, rundskriv I 
46 /97 og forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. I 47/98 

 
Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og opphold i institusjon, rundskriv I 46 /97 slår fast at 
kommunen kan kreve vederlag for hjemmehjelpstjenester, og forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v. I 
47/98 at vi kan kreve egenbetaling for korttidsopphold i institusjon; 
 

• Vederlag utenfor institusjon for de tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a som det ikke er 
gjort unntak for i forskriftens § 8-2 nr 2. 

• Unntakene er hjemmesykepleie, praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. Videre 
avlastningstiltak, støttekontakter og omsorgslønn til personer som har særlig tyngende omsorgsarbeid.  

• Vederlag kan bare kreves av den som mottar tjenesten. 
• Kommunen fastsetter selv betalingssatser for de enkelte tjenester. 
• Vederlaget må ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten (selvkost). 
• Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov 

og bære sitt ansvar som forsørger. 
• Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 

 
Det maksimale vederlag skal beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. 
Dersom husstandens nettoinntekt er under 2 G, skal samlet vederlag ikke overstige et utgiftstak som fastsettes av 
Kongen pr. kalenderår, jfr. § 8-4. For tiden er dette beløp satt til kr. 150,- pr. måned. 
 
Eventuell hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset skal legges til, mens omsorgslønn skal trekkes fra i 
inntektsgrunnlaget, jfr. § 8-4. 
 
Per tiden – år 2010 – gjelder følgende vedtatte satser: 
EGENBETALINGER FOR HJEMMETJENESTER OG KORTTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON; 
SATSER 2010 
 
Satser for 2009: 
1. Korttidsopphold i institusjon: 
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c) Dag- eller nattopphold i institusjon opprettholdes ut fra dagens sats på kr. 61,- pr. dag 
d) Korttidsopphold i institusjonssatsen opprettholdes på kr. 121,- pr. døgn 

 
2. hjemmehjelp og ambulerende vaktmester: 

f) inntekt under 2G kr. 68,- pr. mnd 
g) inntekt under 3G kr. 81,- pr. time 
h) inntekt under 4G kr. 89,- pr. time 
i) inntekt under 5G kr. 98,- pr. time 
j) inntekt over 5G kr. 117,- pr. time 

 
3. Hjemmehjelp til barnefamilier (husmorvikartjenesten): 

f) inntekt under 3G kr. 182,- pr. time 
g) inntekt under 5G kr. 233,- pr. time 
h) inntekt under 9G kr. 381,- pr. time 
d)  inntekt over 9G kr. 417,- pr. time 

 
4. Matombringing: 

c) Matombringing kr. 80,-. 
d) ½ porsjon kr. 60,- 
 

 
5. Salg av mat til pårørende og personale prissettes til samme sum som ved matombringing kr. 
80,-. 
 
6. Trygghetsalarmer: 

b) Egenandel kr. 0,- pr. mnd. 
 
7. Kjøring av beboere i institusjon og brukere i hjemmebaserte tjenester: 
Det videreføres egenandel for brukere de ganger Pleie-og omsorg må kjøre brukere til butikk og 
post eller hente de fra hjemmet til avlastningsopphold på institusjon. 

a)  Kjøring til butikk/post i Varangerbotn, Nessseby Helsesenter egenandel kr. 60,- pr.   
bruker. 
b)  Kjøring til butikk i Vadsø egenandel kr. 242,- pr. bruker. 
C)  Kjøring til butikk i Tana Bru egenandel kr. 121,- pr. bruker 
i) Henting /bringing i forbindelse med avlastning i institusjon/bolig kr. 105,- pr. bruker. 
j) Kjøring til Svanvik sommer/vinterleker; egenandel pr. bruker pr. tur kr. 560,- 
k) Kjøring andre steder i forhold til beregningene over, ut fra Statens gjeldende satser 

på kr. 3,65 pr. km 
 
 
 
 
 
Folketrygdens grunnbeløp utgjør p.t. kr 75 641,-.  
 
 

Vurderinger 

Maksimumssatser fremkommer av rundskriv I-4/2001 fra Det Kongelige Sosial og Helsedepartement. For år 2010 
er satsene:  
 

• Egenbetaling for korttidsopphold kr  61,- pr dag- eller nattopphold 
• Egenbetaling for korttidsopphold kr 121,- pr døgn 

(begge er hjemlet i kommunehelsetjenesteloven) 
• Utgiftstaket for husstander med inntekt under 2 G er fastsatt til kr 150,- pr mnd. 
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(er hjemlet i sosialtjenesteloven) 
 
Når det gjelder utgiftstak for de totale utgiftene i forhold til inntekt blir det fastsatt av Sosial- og 
Helsedepartementet, og kan variere fra år til år. Det foreslås at de til enhver tid gjeldende beløpsgrenser brukes. Det 
bør nevnes at det ikke er kommer rundskriv fra Departementet etter dette. Det kan vurderes at disse satser vil ligge 
under satsene, og at en kan i vedtaket legge opp til Nesseby kommune fastsetter sine satser til maksimumssatsene 
som fremkommer i framtidige skriv. Dette er ikke tatt hensyn til i denne sak fra administrasjonen. 
 
 
Hjemmesykepleien / hjemmehjelpa har en del kjøring av brukere som bor hjemme, men har et dagtilbud på 
helsesenteret. Det hender også at vi tar med oss brukere til butikken slik at de får handle. Stort sett gjelder det de 
som i dag bor i kommunens boliger på Nyborg.  
 
Det anses som rimelig at brukerne dekker en del av de faktiske utgiftene kjøring medfører. De foreslåtte 
egenandelene dekker ikke alle kommunens utgifter til tjenesten, men settes ikke høyere for at det ikke skal oppleves 
som økonomisk belastende å benytte seg av tilbudet. 
 
 
Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Omsorgstjenester (herunder dens 
team) som fatter enkeltvedtaket i henhold til punktet 1 og en evt klage stiles til samme vedtaksmyndighet. Ved ikke 
medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre klagebehandling i henhold til bestemmelser i 
forvaltningsloven. 
 
Beregnet vederlag er et enkeltvedtak med klageadgang. Det er virksomhet for Hjemmetjenester (herunder dens 
team) som fatter enkeltvedtaket i henhold til punktene 2-10 og en evt klage stiles til samme vedtaksmyndighet. Ved 
ikke medhold i klage følges vanlige saksbehandlingsrutiner med videre klagebehandling i henhold til bestemmelser 
i forvaltningsloven. 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 
Ingen økning i satsene. 
Det fremkommer av rundskriv I-4/2001 fra Det Kongelige Sosial og Helsedepartement at disse endringer 
for 2001 vil gi kommunene økte inntekter som blir trukket tilsvarende fra rammetilskuddet. Dersom en 
ikke ønsker å øke egenbetalingene vil dette resultere i mindre inntekter for kommunen. 

 
Noe økning i satsene. 
Dette vil resultere i en delvis inndekning av inntektstap (se pkt 1). 

 
Økning i satsene jfr Sosial- og Helsedepartementet. 
Dette vil resultere i en fullstendig inndekning av inntektstap (se pkt 1). 

  
Reduksjon i satsene. 
Dette vil ytterligere øke inntektstapet. 
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VEDLEGG 1: 
Sosialavdeling I 
Landets kommuner  
Fylkesmennene  
Fylkeslegene  
Statens helsetilsyn  
 
Rundskriv I-46/97   Dato: 12.12.97 
 
Endring av forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i 
institusjon mv  
Stortinget vedtok 22. mai 1997 å be Regjeringen fremme de nødvendige forslag eller foreta de nødvendige 
endringer i forskrifter og regler slik at det ikke lenger skal være tillatt for kommuner å kreve egenbetaling for 
hjemmesykepleie. 
 
Forskrift av 4. desember 1992 til lov om sosiale tjenester m v kapittel 8 om vederlag for sosiale tjenester, 
hjemmesykepleie og for opphold i institusjon m v ble ved kongelig resolusjon av 12. desember 1997 endret for å 
følge opp dette vedtaket. 
 
Forskriftens § 8-1 og § 8-2 er endret slik at det ikke lenger er adgang til å kreve vederlag for hjemmesykepleie og 
praktisk bistand og opplæring til personlig stell og egenomsorg. Det er ikke foretatt andre endringer i forskriften. 
 
Hjemmesykepleie etter kommunehelsetjenesteloven omfatter både medisinsk behandling og pleie og omsorg i 
hjemmet. Pleie og omsorg kan også gis som praktisk bistand og opplæring etter sosialtjenesteloven § 4-2 a til dem 
som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Hjelp til å stå 
opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og 
tilsvarende behov er hjelp som i dag gis både som hjemmesykepleie og som praktisk bistand og opplæring. 
Kommunene har forskjellig praksis på om disse behovene blir dekket av hjemmesykepleien eller av 
hjemmehjelpstjenesten.  
 
For å sikre likebehandling av brukere uavhengig av hvordan kommunen har organisert tjenestene, er også praktisk 
bistand og opplæring etter sosialtjenesteloven § 4-2 bokstav a til personlig stell og egenomsorg unntatt fra 
egenbetaling. 
 
Merknaden til de forskjellige paragrafene er endret i samsvar med den forskriftsendring som er foretatt. Det som er 
endret står i kursiv. Departementet vil i arbeidet med å følge opp Jensen-utvalgets utredning “Finansiering og 
brukerbetaling for pleie- og omsorgstjenester” vurdere forskriften på nytt. Det er i denne omgang derfor bare 
foretatt de endringer som er nødvendige som følge av Stortingets vedtak. 
Utgiftstaket for husstander med inntekt under 2 G, jf forskriftens § 8-4 annet ledd, er også for 1998 satt til kr 50,- 
per måned. 
 
Forskriften med endringer og merknader er tatt inn i dette rundskrivet. De veiledende retningslinjene for 
kommunenes adgang til å kreve vederlag for hjemmesykepleie og for praktisk bistand og opplæring i hjemmet er 
også tatt med i rundskrivet. 
Endringen i forskriften trer i kraft fra 1. januar 1998. Dette rundskrivet erstatter rundskriv I-2/95.  
Etter fullmakt Jo Flydal Anders Haugland Kontaktperson: Nina Grande 22 24 85 62 
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VEDLEGG 2: 
Kapittel 8 Forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv 
(Gitt 4. desember 1992 med endringer av 10. desember 1993, 6. januar 1995 og 12. desember 1997, med hjemmel i 
§ 11-2 i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m v og §§ 2-3 femte ledd og 6-9 i lov av 19. 
november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene.) 
 
I Vederlag utenfor institusjon: 
 
§ 8-1 Tjenester som det er adgang til å kreve vederlag for  
Kommunen kan kreve vederlag for de tjenester etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a som det ikke er gjort 
unntak for i forskriftens § 8-2 nr 2. 
Vederlag kan bare kreves av den som mottar tjenesten. Dersom det ytes tjenester i hjemmet på grunn av et 
mindreårig barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til foreldrene. 
 
§ 8-2 Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag  
Det kan ikke kreves vederlag for: 
1. hjemmesykepleie etter lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3  
2. praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a til personlig stell og egenomsorg. 
Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle 
av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov, og opplæring for å gjøre den 
enkelte så selvhjulpen som mulig i slike funksjoner 
3. avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester 
§ 4-2 bokstab b. Med avlastningstiltak menes i denne forskrift tiltak som settes i verk til hjelp for den som har 
særlig tyngende omsorgsarbeid i tillegg til tjenester den omsorgstrengende er tildelt i samsvar med bestemmelsene i 
§ 4-2 bokstavene a, c og d 
4. støttekontakter som tildeles personer eller familier som nevnt i lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c 
5. omsorgslønn til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav e 
 
§ 8-3 Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser m v for de enkelte tjenester 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser for de tjenester som er nevnt i § 8-1. 
Vederlaget må likevel ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). Betales 
tjenestene etter en abonnementsordning kan vederlaget ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene 
til den enkelte i den måneden abonnementet omfatter. 
Selvkost beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter samt 
administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønnen og sosiale utgifter. Tidsforbruket rundes av til 
nærmeste halvtime. 
Vederlaget kan ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære 
sitt ansvar som forsørger. 
Det kan ikke kreves dekning i vedkommendes formue. 
 
§ 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak 
Når kommunen bestemmer det maksimale vederlag en person skal betale pr år for tjenester som nevnt i § 8-1, skal 
betalingen beregnes på grunnlag av husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag. Siste tilgjengelige 
skatteligning pr 1. januar i det aktuelle året legges til grunn, med mindre inntekten er vesentlig endret. Til inntekten 
legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset, mens omsorgslønn som nevnt i § 8-2 nr 5 skal trekkes fra 
i inntektsgrunnlaget. 
Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2G, skal samlet vederlag for tjenester 
som nevnt i § 8-1 ikke overstige et utgiftstak som fastsettes av Kongen pr kalenderår. 
Til husstanden regnes bare ektefeller/samboere og i tillegg barn under 18 år, dersom hjelpen ytes på grunnlag av 
barnets omsorgs- og pleiebehov. 
Hvis et av husstandens medlemmer betaler vederlag for langtidsopphold etter § 3 jf § 6 i forskriften av 26. april 
1995 om vederlag for opphold i institusjon m v - eller mottar avkortede trygdeytelser på grunn av opphold utenfor 
hjemmet, regnes vedkommende ikke som medlem av husstanden etter bestemmelsen i annet ledd. 
Departementet gir veiledende retningslinjer for beregning av vederlag for tjenester som nevnt i § 8-1. 
For adgangen til å beregne vederlag for annen praktisk bistand enn den som er nevnt i § 8-1 gjelder § 8-3 annet til 
og med femte ledd tilsvarende. 
 
§ 8-5 Klage 
Vedtak om betaling etter denne forskrift kan påklages til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan prøve alle sider av 
vedtaket. Når det gjelder prøving av det frie skjønn, kan fylkesmannen likevel bare endre et vedtak om betaling for 
tjenester som nevnt i § 8-1 når skjønnet er åpenbart urimelig. 
II Vederlag for opphold i institusjon mv 
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§ 8-6 Vederlag for opphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorgstjenester 
Kommunen kan kreve vederlag for opphold i institusjon for rusmiddelmisbrukere og boliger med heldøgns 
omsorgstjenester som nevnt i lov om sosiale tjenester §§ 7-1, 7-5 og 7-10, jf § 4-2, når kommunen helt eller delvis 
dekker utgiftene til opphold i slike institusjoner eller boliger, eller har stillet garanti for oppholdet. 
Ved beregning av vederlaget gjelder forskrift om vederlag for opphold i institusjon m v, fastsatt av Sosial- og 
helsedepartementet 26. april 1995. 
Merknader til kapittel 8 
I Vederlag utenfor institusjon 
 
Til § 8-1 Tjenester som det er adgang til å kreve vederlag for 
§ 8-1 sammenholdt med § 8-2 nr 2 innebærer at det vil være adgang til å kreve vederlag for noen av tjenestene etter 
lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a, mens andre er unntatt. Det er gitt en samlet framstilling av dette i 
merknadene til § 8-2 nedenfor. 
Etter lov om sosiale tjenester er det bare den som mottar tjenesten som kan avkreves vederlag. Det kan bare 
kreves vederlag innenfor rammen av vedkommendes inntekter. 
I § 8-1 annet ledd går det frem at det bare vil være tjenester som ytes i hjemmet på grunn av et mindreårig barns 
omsorgsbehov som foreldrene kan avkreves vederlag for. Tjenestene anses i disse tilfellene gitt til foreldrene. 
De veiledende retningslinjer som gis i samsvar med § 8-4 fjerde ledd omfatter ikke vederlag for korttidsopphold. 
Fra 1. januar 1994 er vederlag for korttidsopphold uttømmende regulert i forskriften av 26. april 1995 om vederlag 
for opphold i institusjon m v. Satsene for disse vederlag fastsettes i samsvar med § 4 i nevnte forskrift og er 
bindende. 
 
Til § 8-2 Begrensninger i adgangen til å kreve vederlag  
Hjemmesykepleie 
Hjemmesykepleie er en tjeneste etter lov om helsetjenesten i kommunene. Den er en del av sykepleietjenesten og 
skal være et tilbud til alle aldersgrupper.  
 
Praktisk bistand og opplæring 
Praktisk bistand etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav a er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp, 
husmorvikartjeneste og annen hjelpevirksomhet for eldre, funksjonshemmede, barnefamilier og andre personer som 
trenger hjelp til forskjellige praktiske gjøremål. Videre omfatter bestemmelsen hjelp til egenomsorg og personlig 
stell. 
All hjelp til personlig stell og egenomsorg uavhengig av om den gis som hjemmesykepleie etter 
kommunehelsetjenesteloven eller praktisk bistand og opplæring etter sosialtjenesteloven unntas fra egenbetaling. 
Begrepene personlig stell og egenomsorg er definert i forskriften. Oppregningen er ikke uttømmende. Se for øvrig 
merknadene til § 4-2 bokstav a i rundskriv I-1/93 s 107. 
Tjenestene det kan kreves vederlag for er typiske hjemmehjelp- og husmorvikartjenester som f eks rengjøring, 
klesvask og matlaging og annet praktisk arbeid i forbindelse med husholdningen, herunder snømåking og 
vedhugging. Det omfatter også annen praktisk hjelp til brukeren som f eks hjelp til å gjøre nødvendig innkjøp, 
ærend til bank, postkontor eller andre offentlige kontorer og liknende daglige gjøremål.  
Men forskriften omfatter f eks ikke annen utendørs vaktmestertjeneste så som f eks gressklipping eller utendørs 
vedlikehold av boligen. Heller ikke matombringing eller trygghetsalarm. Også for disse tjenestene gjelder 
imidlertid lovens regler om at egenbetalingen ikke må overskride kommunens selvkost og tjenestemottakeren må 
selv beholde tilstrekkelig av sin inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Se 
forskriftens § 8-3 og lovens § 11-2. 
Med opplæring menes opplæring i dagliglivets gjøremål for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen. Det følger 
av forskriften at det ikke kan kreves vederlag for opplæring i funksjoner som er knyttet til personlig stell og 
egenomsorg. For øvrig er det ikke gjort endringer i forskriften. Departementet er klar over at opplæringstiltak i 
funksjoner som det ikke kan kreves vederlag for i praksis lett vil blandes sammen med opplæring i funksjoner som 
det kan kreves vederlag for. Kommunene oppfordres til å være varsomme med å fastsette vederlag i slike 
situasjoner. 
Enkelte brukere vil motta både tjenester det kan kreves vederlag for og tjenester som det ikke kan kreves vederlag 
for. I slike tilfeller forutsetter forskriften at det går klart fram av vedtaket hvilke tjenester det kan kreves vederlag 
for og hvilke som er vederlagsfrie. 
 
Avlastning 
Avlastning etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav b er en tjeneste til omsorgsytere med særlig tyngende 
omsorgsoppgaver, slik at disse kan få rimelig fritid og mulighet til å leve et tilnærmet normalt liv. Etter forskriftens 
§ 8-2 nr 3 kan omsorgsyteren ikke avkreves vederlag for avlastning. Den som har søkt om helsetjenester eller 
sosiale tjenester til seg selv vil kunne avkreves vederlag for disse tjenestene etter de gjeldende regler, selv om 
tjenestene også fungerer som avlastning for den som ellers har den daglige omsorgen. Etter lovens § 4-3 og  
§ 4-4 er det kommunen som, innen rimelige grenser, velger hjelpetiltak etter å ha samrådd seg med klienten. 
Kommunen kan således tilby den hjelpetrengende korttidsopphold i bolig med heldøgns omsorgstjenester, som 
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vedkommende må betale vanlig vederlag for, før det ytes avlastning til omsorgsyteren. Avlastning er en ytelse som 
ofte vil komme i tillegg til de tjenester som kan gis til den omsorgstrengende etter lovens § 4-3. Når det søkes om 
avlastning vil både omsorgsyteren og den omsorgstrengende være parter i saken. Tjenestetilbudet skal derfor 
utformes i samarbeid med begge parter, jf lovens § 8-4. 
Også foreldre som har omsorgsplikt for et hjelpetrengende barn har rett til avlastning når omsorgsarbeidet blir for 
tyngende. Slik avlastning kan f eks være et opphold for barnet i en avlastningsbolig eller et ferieopphold med 
ledsager på hytte. 
Omsorgsytere skal som nevnt ikke betale vederlag for avlastningstiltak. Dette gjelder ikke bare for frivillige 
omsorgsytere som hverken har omsorgs- eller forsørgelsesplikt, men også for foreldre. Likeledes for ektefeller som 
har forsørgelsesplikt, men ikke generell omsorgsplikt.  
 
Støttekontakt 
Støttekontakt etter lov om sosiale tjenester § 4-2 bokstav c er særlig en tjeneste som skal avhjelpe den enkelte til en 
meningsfull fritid. Støttekontakten kan også gi råd i dagliglivets gjøremål, f eks i forbindelse med små innkjøp og 
fornuftig bruk av penger, men forutsettes ikke å ha mere omfattende opplæringsoppgaver. Tyngdepunktet i 
støttekontaktens oppgaver ligger i kontakt og støtte etter brukerens ønsker. 
 
Omsorgslønn 
Omsorgslønn er en tjeneste til omsorgsytere. Det sier seg selv at den som mottar omsorgslønn ikke skal betale 
vederlag for lønnen. 
Også foreldre til særlig omsorgstrengende mindreårige barn kan ha rett til omsorgslønn. Likeledes kan en ektefelle 
ha rett til omsorgslønn selv om vedkommende har forsørgelsesplikt overfor den andre ektefellen. 
Ved fastsettelse av omsorgslønnen skal det ikke tas hensyn til partenes økonomiske forhold, bortsett fra at det kan 
tas hensyn til hjelpestønad til tilsyn og pleie som er beregnet å skulle gå til dekning av utgifter til privat hjelp. 
Hjelpestønad skal anvendes først. Kommunen kan kreve at den omsorgstrengende søker om hjelpestønad før den 
behandler søknad om omsorgslønn. Både omsorgsyteren og den omsorgstrengende vil være parter i sak om 
omsorgslønn. 
Utbetalt omsorgslønn skal ikke regnes med i det inntekstgrunnlaget som følger av bestemmelsene i § 8-4. 
Omsorgslønn må således trekkes fra i den skattbare nettoinntekten. 
 
Til § 8-3 Kommunens adgang til å fastsette betalingssatser mv for de enkelte tjenester 
Kommunen kan selv fastsette regler for betaling av vederlag for de tjenester som er nevnt i § 8-1 med de 
begrensninger som følger av lov og forskrifter. Mange kommuner ønsker å innkreve vederlag etter en 
abonnementsordning. Lov om sosiale tjenester er ikke til hinder for dette, men det er fastsatt visse begrensinger i 
lovens § 11-2 som også er tatt inn i forskriftens § 8-3. 
For tjenester som er ytt i tiden før brukeren er gjort kjent med kommunens rett til å kreve vederlag, kan det ikke 
kreves betaling. Dersom det nøyaktige beløpet vedkommende skal betale ikke kan oppgis samtidig med at tjenesten 
tilstås, må det i det minste gis en orientering om hvilke regler og retningslinjer som gjelder for kommunens 
beregning av vederlaget. Betalingsvedtaket må fattes så snart kommunen har de nødvendige opplysninger om 
skattbare inntekter og eventuelt utgifter. 
Vederlag for korttidsopphold i institusjon m v er begrenset til satser som fastsettes av Kongen i samsvar med § 4 i 
forskriften av 26. april 1995. Disse satsene er bindende. 
 
Til § 8-3 annet og tredje ledd 
Vederlaget må ikke overstige kommunens egne utgifter til tjenesten (selvkost). Dette framgår av lov om sosiale 
tjenester § 11-2. Bestemmelsen er til hinder for at f eks personer som får hjelp etter en abonnementsordning betaler 
mer enn kommunens selvkost for de tjenestene de faktisk får i løpet av måneden. Innkreves vederlag etter en 
abonnementsordning må det fastsettes en nedre grense for tjenesteomfanget pr måned før abonnementsprisen 
kommer til anvendelse. Dersom det ytes tjenester med færre timer/besøk pr måned må egenbetalingen reduseres. 
Gjennomsnittlig timelønn finnes ved å justere for hvor mange som lønnes på de ulike lønnstrinn. 
Sosiale utgifter omfatter arbeidsgiveravgift, feriepenger og kommunens pensjonsandel. Feriepenger utgjør 10,2 %. 
Arbeidsgiveravgiften og pensjonsandelen utgjør ikke samme prosent i hele landet. 
Det skal for øvrig i vedtaket om tildeling av praktisk bistand og opplæring fremgå hvilket omfang hjelpen 
forutsettes å ha. Disse vedtakene er enkeltvedtak som skal kunne påklages. Forutsetningen er at klienten kan gjøre 
seg opp en mening om vedkommende finner hjelpen tilfredsstillende. 
 
Til § 8-3 fjerde ledd 
Sosialtjenesteloven § 11-2 sier uttrykkelig av vederlaget ikke må settes høyere enn at vedkommende beholder 
tilstrekkelig av sin inntekt til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Uansett om det kan 
kreves høyere betaling etter kommunens regler, settes det her en grense i lovbestemmelsen. Bestemmelsen vil være 
av betydning dersom vedkommende har rimelig bra inntekt ifølge likningen, men store nødvendige utgifter f eks i 
forbindelse med funksjonshemming, sykdom eller av andre grunner. 
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Til § 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak 
Denne bestemmelsen har i tillegg til regler om utgiftstak regler om hvordan inntektsgrunnlaget skal fastsettes. 
Med “husstandens nettoinntekt” menes den samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag for ektefeller/samboere og 
eventuelt barn under 18 år. vanligvis kan man legge til grunn den inntekt som framgår av siste tilgjengelige 
skattelikning pr 1 januar i det aktuelle år. Den reelle inntekt må imidlertid legges til grunn hvis inntekten er 
vesentlig endret. Til den skattbare nettoinntekten legges også hjelpestønad fra folketrygden til hjelp i huset. 
Hjelpestønad til tilsyn og pleie fra folketrygden ytes bare til dekning av utgifter til privat omsorg. Denne form for 
hjelpestønad kan derfor ikke legges til nettoinntekten når det fastsettes vederlag som nevnt i § 8-1. Det kan for 
øvrig kreves at tjenestemottakeren dokumenterer inntektsforholdene. 
For husstander med inntekt under 2 G er det innført en grense for hvor mye kommunen kan ta i egenbetaling. 
Utgiftsgrensen skal bestemmes av Kongen for hvert kalenderår. Bestemmelsen gjelder bare for hjemmetjenester, 
ikke for korttidsopphold i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester. For 1998 er utgiftstaket satt til 50 
kroner i måneden. Bestemmelsene i § 8-4 om hvordan inntekstgrunnlaget skal fastsettes gjelder også for husstander 
med inntekt over 2 G. Når kommunen fastsetter sine satser må disse reglene legges til grunn. 
Med samboere menes personer som lever sammen i ekteskapsliknende forhold.  
Omsorgslønn skal ikke tas med ved beregning av nettoinntekten.  
Ifølge § 8-4 første ledd i denne forskriften er vederlagsberegningen basert på husstandens samlede inntekt. Man må 
imidlertid være oppmerksom på at det bare er den som mottar tjenesten som kan avkreves vederlag, jf forskriftens § 
8-1 og merknaden til denne paragraf. 
Barns inntekter kan ikke tas med i beregningsgrunnlaget dersom hjelpen ikke er ytt på grunn av barnets eget 
hjelpebehov. Barn vil aldri ha forsørgelsesplikt overfor sine foreldre. Det framgår for øvrig av bestemmelsen at 
skattefri inntekt, bortsett fra hjelpestønad til hjelp i huset, ikke kan tas med i beregningsgrunnlaget. Personer som 
ikke leverer selvangivelse kan også få utstedt likningsattest til bruk for vederlagsberegningen. 
Husstandsmedlemmer som betaler for opphold i institusjon m v etter reglene for langtidsopphold i forskriften av 26. 
april 1995 regnes ikke som medlemmer av husstanden og deres inntekt tas ikke med ved beregningen av 
vederlaget. Det samme gjelder for personer som mottar avkortede trygdeytelser av ulike grunner. 
Utenlandske pensjoner regnes ikke som skattefri inntekt selv om de ikke skal beskattes i Norge på grunnlag av 
avtale med annen stat. 
 
Til § 8-5 Klage 
Det er viktig at brukeren gjøres uttrykkelig oppmerksom på adgangen til å klage over vederlagsfastsettelsen og 
fremgangsmåten ved klage. Om nødvendig må sosialtjenesten være behjelpelig med å skrive ned en muntlig klage 
og sørge for at den kommer til rette vedkommende. 
Fylkesmannens omgjøringsadgang er begrenset i samsvar med regelen i lov om sosiale tjenester § 8-7. 
Vurderingen av hvilke tjenester det kan kreves vederlag for er et lovtolkingsspørsmål som Fylkesmannen kan prøve 
alle sider av. Fylkesmannen kan altså fullt ut prøve om en tjeneste skal regnes som “personlig stell og 
egenomsorg” eller ikke. Videre kan Fylkesmannen også prøve om en tjeneste er hjemmesykepleie etter å ha 
forelagt saken for fylkeslegen. 
 
II Vederlag for opphold i institusjon mv 
 
Til § 8-6 Vederlag for opphold i institusjon og bolig med heldøgns omsorgstjenester 
Den som skal betale vederlag for opphold i institusjon for rusmiddelmisbrukere har krav på å beholde 
lommepenger. Dette kan tale for at kommunen bør vurdere å sikre klienter uten egne midler som søkes inn på 
institusjon lommepenger under oppholdet. Vedtak om dette treffes samtidig som innleggelsesvedtaket. 
Det er ikke anledning til å kreve vederlag av en person som er inntatt i institusjon for rusmiddelmisbrukere etter 
lovens § 6-2 for den perioden vedkommende oppholder seg i institusjonen uten eget samtykke. 
Det følger av krigspensjoneringslovene at krigspensjonister ved beregning av egenbetaling har krav på å få beholde 
37% av krigspensjonen. 
Veiledende retningslinjer for adgangen til å kreve vederlag for hjemmesykepleie og for praktisk hjelp og opplæring 
i hjemmet 
Gitt i samsvar med § 8-4 femte ledd i forskrift av 4. desember 1992 til lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale 
tjenester m v. 
Retningslinjene gjelder for kommunenes rett til å kreve vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie som 
nevnt i kapittel 8 i forskrift til lov om sosiale tjenester av 4. desember 1992 med endringer av 10. desember 1993, 6. 
januar 1995 og 12. desember 1997. 
 
1. Retningslinjenes formål 
Å gjøre det mulig for kommunene å tilpasse egenbetalingsordningen til de lokale forhold i kommunen og å sikre 
kvaliteten og nivået på tjenestetilbudet. 
Å sørge for at personer som trenger hjemmesykepleie eller praktisk hjelp og/eller opplæring i hjemmet ikke får 
urimelig høye utgifter til kommunale tjenester i forhold til deres økonomiske situasjon. 
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Å sørge for at det særlig tas hensyn til brukere som har et omfattende behov for sosiale tjenester og/eller for 
helsetjenester. 
 
2. Fastsettelse av vederlagets størrelse 
Det inntektsgrunnlag som kommunens betalingsvedtak skal baseres på fremgår av forskriftens § 8-4. 
Ved fastsettelse av vederlagets størrelse etter kommunens satser, skal det tas hensyn til vedkommendes faktiske 
inntekter, som nevnt i forskriftens § 8-4, og faste utgifter samt spesielle utgifter i forbindelse med 
funksjonshemming og alderssvekkelse. 
Som det fremgår av § 11-2 i loven om sosiale tjenester skal alle ha nok igjen av sin inntekt til å dekke eget behov 
og eventuelt forsørgeransvar. Det er forutsetningen at brukeren skal ha en forsvarlig levestandard. Dette vil si at 
brukeren må ha mulighet til å kunne dekke vanlige utgifter vedkommende har også utover det helt nødvendige. 
Tjenestemottakeren skal kunne ha utgifter som folk flest og ikke få økonomiske problemer fordi vedkommende 
trenger hjemmebaserte tjenester. 
Det må tas spesielle hensyn til funksjonshemmede som ikke har hatt mulighet til å skaffe seg gjeldfri bolig, innbo 
eller andre formuesgoder gjennom et yrkesaktivt liv. Det må tas hensyn til at disse skal kunne ha en meningsfylt 
tilværelse mest mulig lik sine jevnaldrende. 
 
3. Klage 
Vi viser til forskriftens § 8-5 om adgangen til å klage til Fylkesmannen over vederlagsfastsettelsen. Brukerne må 
gjøres uttrykkelig oppmerksomme på denne klageadgangen. Jf også departementets rundskriv med veileder for 
saksbehandlingen av sosiale tjenester, bestillingsnr. I-0719B 
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Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.  

Hjemmel:Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 26. april 1995 med hjemmel i lov av 19. november 1982 
nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 og § 6-9 og lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester (sosialtjenesteloven) § 11-2.  
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685, 22 des 2008 nr. 1584.  

§ 1. (Virkeområde)  

       Denne forskrift gjelder vederlag for opphold i:  

- institusjoner for rusmiddelmisbrukere og boliger med heldøgns omsorgstjenester som nevnt i lov om 
sosiale tjenester §§ 7-1, 7-5 og 7-10, jfr. § 4-2 og forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. kapittel 7,  

- sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie i medhold av lov om helsetjenesten i 
kommunene § 1-3 første ledd nr. 5.1  

1 Skal være annet ledd nr. 6 (Lovdatas anm.).  

§ 2. (Om vedtaket)  

       Den kommunen som har stilt garanti eller dekker oppholdsutgiftene treffer vedtak 
om vederlag etter denne forskriften.  

       Det skal underrettes skriftlig om at det kan treffes vedtak om betaling i samsvar 
med denne forskriften. Slik underretning skal gis før eller senest samtidig med at avtale 
om flytting til institusjon m.v. blir inngått. Underretningen skal gis til beboeren. I de 
tilfeller hvor beboeren ønsker det eller hvor vedkommende er ute av stand til å motta 
underretning, skal slik underretning også gis til verge/hjelpeverge eller nærmeste 
pårørende.  

       Når vedtak om betaling er truffet skal kommunen straks gi underretning om dette til 
beboeren. Det skal videre gis opplysning om klageadgangen, jfr. § 8.  

§ 3. (Vederlagets størrelse ved langtidsopphold)  

       Vederlaget må ikke overstige de reelle oppholdsutgifter. Kapitalutgiftene skal ikke 
tas med i beregningen av oppholdsutgiftene. Kommunen fastsetter oppholdsutgiftene 
ved den enkelte institusjon.  

       Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 6 200 
pr. år, kan det kreves betalt 75 % årlig. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i 
behold til eget bruk minst 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av 
fribeløpet. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %.  

       Kommunen kan kreve vederlag av barn som har opphold i institusjon. En 
forutsetning for kommunens vederlagskrav er at barnet har selvstendig inntekt. 
Foreldrenes inntekts- og formuesforhold skal holdes utenfor vederlagsberegningen.  

       Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende 
trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av 

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19950426-0392.html#8�
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formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige 
utgifter regnes ikke som inntekt.  

       Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å 
kunne fastsette vederlaget.  

       Dersom beboerens økonomiske situasjon endrer seg vesentlig, eller tidligere 
vedtak viser seg å bygge på uriktige opplysninger, skal saken tas opp til ny vurdering. 
Viser skatteoppgjøret for foregående år at det ikke er beregnet riktig vederlag, skal det 
skje et etteroppgjør.  

       Arbeids- og velferdsetaten kan holde tilbake utbetaling av trygdeytelser og andre 
samordnede ytelser som legges til grunn for betaling av vederlag etter denne forskrift, 
jf. folketrygdloven § 22-7.  

0 Endret ved forskrifter 18 des 1998 nr. 1335, 5 jan 2001 nr. 34, 21 juni 2006 nr. 685 (i kraft 1 juli 2006), 22 des 2008 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2009).  

§ 4. (Vederlagets størrelse ved korttidsopphold)  

       Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 121 pr. døgn for korttidsopphold og 
med inntil kroner 61 for det enkelte dag- eller nattopphold.  

0 Endret ved forskrifter 5 jan 2001 nr. 34, 22 des 2008 nr. 1584 (i kraft 1 jan 2009).  

§ 5. (Fradrag i beregningsgrunnlaget)  

       Dersom den som oppholder seg i institusjon m.v. har hjemmeboende ektefelle eller 
mindreårig barn, eller helt eller delvis forsørger barn over 18 år, skal det gjøres fradrag i 
beregningsgrunnlaget.  

       Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle/barn ville fått fra 
folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død. Dersom ektefelle/barn mottar egen 
arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser i 
forrige punktum reduseres krone for krone mot ektefelle/barns arbeidsinntekter og 
pensjon fra folketrygden.  

       I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50% av beboerens brutto 
offentlige pensjoner etter samordning og 50% av beboerens brutto private 
pensjonsytelser.  

       Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra 
vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig.  

       Dersom det i særlov er gitt bestemmelser om minsteytelse under opphold på 
institusjon m.v. skal disse legges til grunn.  

       Fradrag skal skje etter at inntekten er fratrukket skatt og gjeldsrenter.  

§ 6. (Tidsrom for betaling av vederlag)  
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       For langtidsopphold kan krav om vederlag først gjøres gjeldende etter en måned 
regnet fra innflyttingsdato. Ved flytting direkte fra annen institusjon eller privat 
forpleining skal tiden for opphold i denne institusjon m.v. medregnes.  

       Kommunen har adgang til å ta betaling for korttidsopphold og dag- eller 
nattopphold fra første dag. Betalingens størrelse fastsettes av Kongen, jfr. § 4.  

       Har beboeren hatt flere korttidsopphold kan kommunen kreve vederlag etter § 3 
når vedkommende har vært på institusjon i minst 60 døgn pr. kalenderår.  

       Plikten til å yte vederlag gjelder til og med den dag institusjonsoppholdet opphører.  

0 Endret ved forskrift 18 des 1998 nr. 1335.  

§ 7. (Hvilke tjenester omfattes av vederlaget)  

       Vederlaget skal omfatte kost, losji, nødvendig tannbehandling, medisiner m.v. samt 
helsetjenester som kommunen organiserer etter lov om helsetjenesten i kommunen § 
1-3 andre ledd.  

§ 8. (Klage)  

       Vedtak om vederlag kan påklages til fylkesmannen, jfr. forvaltningsloven §§ 28-34. 
Klage kan også fremsettes av nærmeste pårørende og verge. Lov om sosiale tjenester 
§ 8-7 (fylkesmannens kompetanse i klagesaker) får anvendelse ved klage på vederlag 
for opphold i institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjenester etter lov om 
sosiale tjenester.  

§ 9. (Ikrafttreden)  

       Denne forskrift trer i kraft 1. juni 1995. Fra samme tid oppheves forskrift av 21. 
desember 1988 nr. 1149 om vederlag for opphold i institusjon m.v.  
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