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Vedlegg 10 
 
 
Vederlagsbetaling og egenbetaling innen helse - og omsorg 2021 
 
 

Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. 
   
Hitra formannskap   
Hitra kommunestyre   

 
 
 

Innstilling: 

Nye satser for egenbetaling/vederlagsbetaling innen helse- og omsorgstjenestene for 2021 vedtas 
slik som vist i vedlegg.  
 
Bakgrunn for saken 
Kommunen må hvert år fastsette gebyrer og vederlagsbetaling for kommunale tjenester. 
Vedlagt følger forslag til satser for vederlagsbetaling / egenbetaling for helse – og omsorgstjenester 
for 2021.  
 
Saksopplysninger 
Forskrift til Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester, med tittel Forskrift om vederlag for 
kommunale helse – omsorgstjenester utenfor institusjon, gir kommunen adgang til å kreve 
vederlag for opplæring, praktisk bistand og brukerstyrt personlig assistent etter helse – og 
omsorgstjenestelovens § 3.2. Det er ikke adgang for kommunen å kreve vederlag for tjenester som 
er knytta til personlig stell og egenomsorg.  
 
Dersom det ytes tjenester i hjemmet til mindreårige barns hjelpebehov, anses hjelpen ytt til 
foreldrene.  Forskriften anviser for øvrig mer detaljert hvordan kommunen skal beregne inntekt 
samt mal for selvkostberegning.  
 
En stadig større del av de kommunale egen – og vederlagsbetalingssatsene er statlig styrt. 
Statsbudsjettet vil synliggjøre disse satsene når dette er vedtatt og tas inn i det endelige 
betalingsregulativet.  
 
 
Vurdering 
Det foreslås for 2021 en justering av kommunens satser for vederlag for praktisk bistand med 2,7 % 
for inntekter over 2G. For inntekter under 2 G (G = grunnbeløpet i Folketrygden) ble det i 2020 
vedtatt lokalt at det ikke skal betales egenandel. Dette videreføres. 
Høring mm 
Forslaget ligger på høring sammen med forslag til handlings – og økonomiplan for 2021 – 2024. 

 
Arkiv: 
Saksmappe: 
Saksbehandler: 
Dato: 
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Side 2 
 

SATSER FOR EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I HITRA 
KOMMUNE i perioden 01.01.2021 - 31.12.21  

Beregningsgrunnlag:  

Husstandens samlede nettoinntekter før særfradrag ved siste framlagte likning. Grunnbeløpet i 
Folketrygden utgjør grunnlaget for beregning av betalingsgrenser. Grunnbeløpet endres 01.05 hvert år. 
Betalingssatsene er abonnementspriser pr. mnd. Det beregnes ikke moms på satsene. Egenbetalingen 
kan ikke overstige kommunens samlede selvkost for tjenestene til den enkelte i den måneden 
abonnementet gjelder. Oppsigelsestid for abonnement er gjensidig 1 mnd. så lenge annet ikke er avtalt. 
 

Inntekt Satser 2020 Satser 2021 
0G-2G Kr   0 Kr 0 
2G-3G Kr 1156 Kr 1187 
3G-4G Kr 1452 Kr 1491 
4G-5G Kr 1903 Kr 1954 
Over 5G Kr 2355 

 
Kr 2419 

G-satsene endres 01.05 hvert år. 

Vederlagssats for enkelttimer kommunale helse- og omsorgstjenester I Hitra kommune utenfor 
institusjon for 2021 (i praksis hjemmehjelp) er:  

• kr 285 
Vederlagssats for 0-2G er: Fra og med 01.01.2020 ingen egenbetaling. 
Vederlagssats for 0-3G er: Fra og med 01.01.2021 ingen egenbetaling. 
 
Vederlagsbetaling for langtidsopphold ved Hitra sykehjem for 2021 
(Fastsatt i medhold av vederlagsforskriften med virkning fra 01.01.99) 
Maksimalsats for betaling ved Hitra bofellesskap og sykehjem (sykehjemsplasser) er: 

• kr 66 000,- pr mnd. 
• Fribeløp: Fastsettes i Statsbudsjettet. 
• Fribeløp ufrivillig på dobbeltrom: Fastsettes i Statsbudsjettet. 

 
Vederlagsbetaling for korttidsopphold ved Hitra sykehjem for 2021 
(Med de begrensninger som framkommer i lov og forskrift). Satsene framkommer i statsbudsjettet. 

• Døgntilbud: Fastsettes i Statsbudsjettet. 
• Dag/natt-tilbud: Fastsettes i Statsbudsjettet. 

 
Egenbetaling for trygghetsalarm for 2021 

• Ingen egenbetaling 
 
Bruk av tjenester i medisinsk treningsklinikk 2021: 
 
Diverse kurs (søvnkurs, BraMat, Røyeavvenning mm)   Kr 300,00 
Treningsperiode inntil 3 måneder:     Kr 615,00 
Inntil halv treningsperiode      Kr 300,00 


	Innstilling:

