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__ 

BETALINGS- OG HUSLEIGESATSAR HELSE- OG SOSIAL 2019 

 

I budsjettpremissane for 2019 er det lagt opp til ein pris og kostnadsvekst (kostnadsdeflatoren) 

på 2,8 %. Det vert gjort framlegg om ein auke i betalingssatsane på 3,25 % og husleigesatsane 

tilsvarande med 2,8 % frå 01.01.19. 

 

INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 

 

Betalings- og husleigesatsane vert slik pr. 01.01.19: 

 

Eigenbetalingssatsar for måltider m.m. 

 

Middag                                                                            kr  75,- 

Andre enn eldre/uføre                                                          kr 115,- 

Frukost/kvelds                                                                      kr  47,- 

Varm middag utkøyrd frå sjukeheimen                               kr  83,- 

 

Ambulerande vaktmeister (sjølvkost)                    kr 330,- pr. time 

 

Frisørtenester                                                                        sjølvkost 

Fotpleie                                                                                 sjølvkost 

 

Transport til / frå Dagsenter 

 

kr 24,- pr. tur 

 

Månadsabonnement eigenbetaling for heimehjelp 

 

Nto. Inntekt    0 – 2 G (Stortingsvedtak)                        p.t. kr   205,- pr. månad (statleg sats) 

  ”       ”           2 G – 3 G                                                       kr   972,-  pr. månad 

  ”       ”           3 G – 4 G                                                       kr 1.431,- pr. månad 

  ”       ”           4 G – 5 G                                                       kr 2.001,- pr. månad 

  ”       ”           over 5 G                                                         kr 2.630,- pr. månad 



 

Side: 2 

 

Timepris   kr 330,- pr. time  

 

G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. 

Husstanden si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. 

Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost). 

 

Tryggleiksalarm 

 

Abonnementspris kr 300,- pr. månad 

 

 

Korttidsopphald og dagopphald i institusjon 

 

Satsane følgjer til einkvar tid gjeldande statleg sats, p.t.: 

Korttidsopphald kr 160,- pr. døgn 

Dag- og nattopphald kr 80,- pr. dag/natt 

 

Langtidsopphald 

Eigenbetaling etter vederlagsforskrifta, i tillegg breiband til TV, internett m.m.                         

kr 150,- pr. mnd. 

 

Husleigesatsar i omsorgs-, trygdebustader og bufellesskap 

Husleige inkl. renovasjons-, vass- og feieavgift vert fastsett til 25 % av leigaren(ane)  

si brutto inntekt.   

 

Min. husleige kr 3.700,- Maks. husleige kr 6.200,- Teknisk husleige kr 6.700,- 

 

Omsorgsbustader Tysnes omsorgssenter 

I tillegg fellesutgifter kr 500,- pr. mnd. 

 

Husleige i gjennomgangsbustaden Jensvoll II 

Husvære 95 m2 leigeareal inkl. renovasjons-, vass- og feieavgift kr 5.800,- pr. månad. 

 

Husvære 56 m2 leigeareal inkl. renovasjons-, vass- og feieavgift kr 3.500,- pr. månad. 

 

Husleige turnuslegebustad 

Husvære 101 m2 leigeareal inkl. renovasjons-, vass- og feieavgift kr 7.100,- pr. månad. 

 

 

 

 


