HOLMESTRAND KOMMUNE
HELSE OG VELFERD
EGENANDELER FOR TJENESTER
Informasjon til hjemmene.
Kommunen viser til forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011.
Kommunestyrevedtak 6. desember 2017.
1 Nedre grense for tildeling av praktisk bistand er 1 time per måned.
Nedre grense for betaling pr. måned er kr. 200,-. Se nedenstående tabell.
2 Ordningen baserer seg på at alle som mottar praktisk bistand / BPA skal abonnere på
tjenesten, men vederlaget skal ikke overstige den kostnad kommunen har ved å utføre
tjenesten. Tjenesten koster kr. 330,- pr time.
Kommunen sender faktura på det beløpet som lønner seg økonomisk for brukeren, ut i
fra antall timer bistand pr. måned.
Vederlaget graderes etter inntekt etter følgende skala.
Netto inntekt før særfradrag siste ligning
0 - 2 G = inntil kr 187.267,2 - 3 G = kr 187.268,- til kr 280.901,3 - 4 G = kr 280.902,- til kr 374.535,4 - 5 G = kr 374.536,- til kr 468.169,Over 5 G = kr 468.170,- og over
(1 G pr. 01.05.2017 kr 93.634,-)

Hjemmehjelp abonnement
kr 200,pr måned
kr 865,pr måned
kr 1 230,pr måned
kr 1 710,pr måned
kr 2 080,pr måned

3 Det tas ikke vederlag ved besøk som har til formål å kartlegge behov hos brukere.
4 Det skal betales fra innvilget vedtaksdato og så lenge vedtaket er gyldig. Samlet betaling
skjer hver måned. Hvis pleie- og omsorgstjenesten ikke kan levere tjenester som avtalt,
skal dette føre til redusert vederlag og avregnes ved neste fakturering.
5 Prisen på tilkjørt varmmat til hjemmeboende er kr 92,- pr porsjon.
Disse prisene gjelder kun for pleie- og omsorgstjenestens registrerte brukere.
6 Egenandel for korttidsopphold i sykehjem eller annen boform for heldøgns pleie og
omsorg (fastsettes av sentrale myndigheter): Kr 160,- for korttidsopphold pr. døgn.
Ved langtidsopphold og korttidsopphold i institusjon mer enn 60 døgn pr. kalenderår, vil
egenandelen kommunen kreve beregnes etter langtidstakst jf egenandelsforskriften.
Kr 80,- for dagopphold
Kr 172,- for dagsenter for demente. (kr 80,- for dagopphold og kr 92,- for måltider/
aktiviteter)
7. Egenandel for leie av trygghetsalarm / abonnement, kr 330,- pr måned.

