
Træna kommune 

 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg: FELLESRÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE  

Møtested: Rådhuset  

Møtedato: 19.06.2017 Tid: 15:30  

 

Eventuelt forfall meldes til tlf. 750 95800 

 

 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Lena Holmen FO  

Medlem Bjørn Olsen   

Medlem Yngvar Langskjær   

Medlem Jenny Jeppesen   

Leder Alf Steinar Tombre FO  

Varamedlem Olaug Magnussen  Alf Steinar Tombre 

 

 

SAKSLISTE 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 16/215   

 KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018  

 

 

 

 

Træna, 19.06.2017 

 

Alf Steinar Tombre 

leder 



  Sak  1/17 

 

Side 2 av 3   

KOMMUNALE SATSER FOR HELSE 2018 

 

 

Saksbehandler:  Pernille Øijord Arkiv: 231  

Arkivsaksnr.: 16/215   

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/17 Formannskap 14.06.2017 

1/17 Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede 19.06.2017 

/ Formannskap  

22/17 Kommunestyret 21.06.2017 

 

INNSTILLING: 

1. Træna kommune følger til enhver tid gjeldende satser fastsatt av helse- og 

omsorgsdepartementet for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 

2. Takst for praktisk bistand økes fra kr. 185,- til 200 kr/t for 2018. 

 

3. Kjøp av middag med dessert ink. utkjøring er kr. 80,- og holdes uforandret. 

 

4. Pris for tygghetsalarm økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. mnd. 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Utmåling av priser for opphold i institusjon er gjort i samsvar med Forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester utarbeidet av Helse- og omsorgsdepartementet og salg 

av tjenester etter prinsipp om selvkost.   

  

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv.   

  

§ 1. Vilkår og definisjoner.  Kommunen kan kreve egenandel for opphold i institusjon som 

nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 først ledd, bokstav c når kommunen helt eller 

delvis dekker utgiftene til opphold i slik institusjon, eller har stillet garanti for oppholdet.   

  

Det kan likevel ikke kreves egenandel for.  

A. Avlastningsopphold, som primært ytes fir å avlaste pårørende med tunge og krevende 

omsorgsoppgaver.   

B. Døgnplasser kom kommunen oppretter for å sørge for tilbud om døgnopphold for 

øyeblikkelig hjelp (KAD- senger) Etter tre døgn i KAD- seng, vil pasienten måtte gå over på 

korttidsopphold og betalende seng.   

  

Vederlag for langtidsopphold beregnes ut fra gjeldende regler fastsatt i forskrift om egenandel 

for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kommunen kan kreve inntil 85 % av bruker sin 

inntekt for vederlag i institusjon, men må ikke overstige de reelle driftsutgiftene av den 

enkelte institusjonsplass.  Betalingsplasser for korttidsopphold, rehabilitering, dag- og 

nattopphold følger til enhver tid anbefalte satser fastsatt av helse- og omsorgsdepartementet.  
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Korttidsopphold som overstiger 60 døgn pr. kalenderår vil automatisk faktureres for satser 

gjeldende for langtidsopphold.   

  

For langtidsopphold skal egenbetalingen dekke kost, losji, pasientfølge, medisiner mv samt 

helse- og omsorgstjenester.   

  

For vedtak om dagopphold i institusjon er egenandelen inkl. måltider fastsatt av 

omsorgsdepartementet for hvert enkelt år.   

 

Vurdering: 

Pris for tygghetsalarm økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. mnd. Denne satsen har stått uforandret 

i mange år og økes derfor.   

 

Ovenfornevnte prisøkningen er i tråd med andre kommuner sine satser. 

 

 

Træna 23.05.2017  

 

Thore Hopperstad       Pernille Øijord 

rådmann        saksbehandler 

      

 

 

Rådmanns innstilling: 

1. Træna kommune følger til enhver tid gjeldende satser fastsatt av helse- og 

omsorgsdepartementet for kommunale helse- og omsorgstjenester.  

 

2. Takst for praktisk bistand økes fra kr. 185,- til 200 kr/t for 2018. 

 

3. Kjøp av middag med dessert ink. utkjøring er kr. 80,- og holdes uforandret. 

 

4. Pris for tygghetsalarm økes fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. mnd. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 14.06.2017 sak 32/17 

 

Behandling: 

Saken ble utsatt med bakgrunn i at Fellesrådet for eldre og funksjonshemmede bør komme 

med en uttalelse før behandling av saken i formannskap og kommunestyre. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

 


