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Dato: 
Saksbehandler: 

04.11.2022 
Marit Pedersen 

 
 

Saksnummer Utvalg Møtedato 
28/22 Eldrerådet 08.11.2022 
19/22 Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.11.2022 
25/22 Utvalg for folk 10.11.2022 
134/22 Formannskapet 21.11.2022 
77/22 Kommunestyret 08.12.2022 

 
Egenbetalinger for helse og omsorgstjenester 2023 

 
 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Formannskapets behandling av sak 134/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektøren ga beskjed om at KOMP  skal tas ut av tabellen og oppkobling 

trygghetsalarm endres til installering av trygghetsalarm. 

  

Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende alternative forslag: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Avstemming: 

Ved avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og Mildrid Finnehaug sitt forslag, 

ble Finnehaug sitt forslag enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

  

 

 

Formannskapets innstilling: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Utvalg for folks behandling av sak 25/2022 i møte den 10.11.2022: 

Behandling  

Kommunalsjef helse og velferd Marit Pedersen orienterte om saken. 

  

Korrigeringer i tabellen i kommunedirektørens innstilling: 

Årstall flyttes opp til øverste linje. 

De to linjene under KOMP i tabellen (Inntil 3G og Over 3G) har kommet med ved en feil og 

skal tas bort. 
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Beløp oppkobling trygghetsalarm har falt ut, kr 500,-. 

Linje "Inntil 3G" under Middag pr. porsjon tas ut, og beløp flyttes opp. 

  

Mildrid Finnehaug (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 

Alle priser i kommunedirektørens innstilling økes med 5% med unntak av Kost abonnement 

og KOMP. 

Det gir da følgende satser: 

 
  

Avstemming: 
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Ved avstemming mellom kommunedirektørens innstilling og forslag fra Mildrid Finnehaug, 

ble Finnehaug sitt forslag vedtatt som uttalelse fra Utvalg for Folk med 6 stemmer, mot 3 

stemmer for kommunedirektørens innstilling. 

Tom Roger Moen (H), Anita Marø (Sp) og Adrian Aspli (Sp) stemte for kommunedirektørens 

innstilling. 

 

 

Uttalelse fra Utvalg for Folk: 

Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 

omsorgstjenester i 2023: 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelses behandling av sak 19/2022 i møte den 

08.11.2022: 

Behandling  

Orientering fra Marit Pedersen, kommunalsjef helse og velferd om saken og i hovedsak er 

det ikke lagt inn noen økning i satsene for 2023. 

Det er derimot lagt inn en lisens på KOMP. KOMP står for kommunikasjonsenhet for eldre. 

Den har enkelt betjening via en stor knapp og 21,5 tommers skjerm, et 5 MP kamera, Wifi-
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internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne kombinasjonen gjør at brukere kan holde 

kontakten med sine nærmeste til enhver tid og krever ingen tekniske ferdigheter fra 

brukeren. 

Nærøysund kommune har 60 enheter og det ble gjennom covid-midler kjøpt inn disse. I 

samme periode ble også lisensene betalt via samme midler. Leie av KOMP pr. måned 

foreslås å ligge på 450,- pr. måned for å dekke lisensutgiftene. 

 

 

Uttalelse fra råd for personer med funksjonsnedsettelse: 

Råd for personer med funksjonsnedsettelse tar saken til orientering. 

 

Eldrerådets behandling av sak 28/2022 i møte den 08.11.2022: 

Behandling  

Orientering fra Marit Pedersen, kommunalsjef helse og velferd om saken og i hovedsak er 

det ikke lagt inn noen økning i satsene for 2023. 

Det er derimot lagt inn en lisens på KOMP. KOMP står for kommunikasjonsenhet for eldre. 

Den har enkelt betjening via en stor knapp og 21,5 tommers skjerm, et 5 MP kamera, Wifi-

internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne kombinasjonen gjør at brukere kan holde 

kontakten med sine nærmeste til enhver tid og krever ingen tekniske ferdigheter fra 

brukeren. 

Nærøysund kommune har 60 enheter og det ble gjennom covid-midler kjøpt inn disse. I 

samme periode ble også lisensene betalt via samme midler. Leie av KOMP pr. måned 

foreslås å ligge på 450,- pr. måned for å dekke lisensutgiftene. 

 

 

Uttalelse fra eldrerådet: 

Eldrerådet tar saken til orientering. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
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Nærøysund kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling for helse- og 
omsorgstjenester i 2023: 
 
Tjeneste Engangsavgift Pris pr.time Pris pr.mnd 
Praktisk bistand 2022 2023 2023 
Inntil 2G       
2-3G 210,00 950,00   215 974 
3-4G    308 1538 
4-5G    410 3280 
Over 5G    513 4715 
Oppkobling Trygghetsalarm   0 0 
KOMP     450 
Inntil 3G Gratis 0 0 
Over 3G  500 13 512 
Leie trygghetsalarm   0 0 
Inntil 3G        
Over 3G   0 256 
Vask privattøy   0 0 
Inntil 3G    0 205 
Over 3G 300,00   0 308 
Kost abonnement    0 0 
Inntil 3G    0 3075 
Over 3G   0 3536 
Middag pr.posjon   0 0 
Inntil 3G    0 87 
Middag levering   0 0 
Inntil 3G    0 103 
Over 3G    0 118 
Korttidsopphold   0   
Dag og nattopphold   0   
Dagtilbud for demente   0 0 
Inntil 3G    0 1230 
Over 3G    0 1640 
Fribeløp ved 
vederlagsberegning   0   
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Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel 
 Budsjett og økonomiplan 
 FNs bærekraftsmål 

Bakgrunn for saken 

Kommunens adgang til å ta egenbetaling for helse - og omsorgstjenester i hjemmet og i 
institusjon hjemles i helse og sosialtjenesteloven og er nærmere beskrevet i Forskrift om 
egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester - Lovdata  
Kommune kan selv fastsette regler for betaling av vederlag og betalingssatser. 
Hovedprinsippet for beregningen er at satsene skal beregnes ut fra selvkost dersom annet 
ikke følger av forskrift.  
Samlet vederlag for tjenester skal ikke setters høyere enn at vedkommende beholder 
tilstrekkelig til å dekke personlige behov og bære sitt ansvar som forsørger. Det er ikke 
anledning til å kreve vederlag for hjelp til personlig stell og egenomsorg, og for opplæring i 
funksjoner som er knyttet til personlig stell og egenomsorg.  
Grunnbeløp i folketrygden er pr.dd er kr. 106 399,- (1G)  
Det foreslås ingen økning i gjeldende satser for 2023.  
Det foreslås en ny sats for leie av KOMP, på kr. 450,- pr.mnd. 
En KOMP koster ca. kr. 7000,- pr enhet og Nærøysund fikk gjennom covid-midler og for å 
motvirke ensomhet fra eldre, tilskudd til å kjøpe 60 enheter i 2021, det ble også gitt tilskudd 
til lisenser i perioden. En del har også kjøpt privat/ fått i gave. Dette er et hjelpemiddel for å 
holde kontakten med familie og venner og vurderes som en ikke lovpålagt tjeneste. Det 
foreslås dermed å innføre egenbetaling for å dekke lisenskostnaden. Det foreslås ingen 
egenandel for leie av selve KOMP enheten. 
 
Om KOMP: 
Komp kommunikasjonsenhet for eldre er enkel betjening via én stor knapp og en 21,5-
tommers skjerm, et 5 MP-kamera, WiFi-internettforbindelse og 4G LTE-tilkobling. Denne 
kombinasjonen gjør at brukere/pasienter kan holde kontakten med sine nærmeste til enhver 
tid, og krever ingen tekniske ferdigheter fra brukeren.  
 
Skjerm, lys og betjening 
Enheten har en 21,5-tommers skjerm med høy kontrast og stor tekst, noe som gjør 
innholdet enkelt å lese. For å sikre en forenklet brukeropplevelse har ikke enheten 
berøringsskjerm, i stedet betjenes den enkelt via den store knappen. Dette betyr at man ikke 
trenger å lære noen kompliserte prosedyrer. En 6,5 cm høyttaler og et 5 MP-kamera, gjør at 
man kan ringe med høy lyd og et klart bilde, slik at det er enkelt å holde kontakten med 
familie og venner. 
 
Tilkobling 
Komp kobles til internett via WiFi 5 eller 4G LTE-data. Venner og familie kan sende seg 
bilder, videoer eller ringe deg med video via en app til smarttelefon. 
 
Sikkerhet 
For å sikre at informasjonen din er trygg, lagrer ikke enheten noe langsiktig. Alle data er 
kryptert for maksimal sikkerhet 
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Tjeneste Engangsavgift Pris pr.time Pris pr.mnd 
Praktisk bistand 2022 2023 2023 
Inntil 2G       
2-3G 210,00 950,00   215 974 
3-4G    308 1538 
4-5G    410 3280 
Over 5G    513 4715 
Oppkobling Trygghetsalarm   0 0 
KOMP     450 
nyInntil 3G Gratis 0 0 
Over 3G  500 13 512 
Leie trygghetsalarm   0 0 
Inntil 3G        
Over 3G   0 256 
Vask privattøy   0 0 
Inntil 3G    0 205 
Over 3G 300,00   0 308 
Kost abonnement    0 0 
Inntil 3G    0 3075 
Over 3G   0 3536 
Middag pr.posjon   103 103 
Inntil 3G    103 103 
Middag levering     
Inntil 3G    103 103 
Over 3G    118 118 
Korttidsopphold     
Dag og nattopphold     
Dagtilbud for demente     
Inntil 3G    1230 1230 
Over 3G    1640 1640 
Fribeløp ved 
vederlagsberegning      

 

 

Kommunedirektørens vurdering 
I samsvar med forslag til vedtak 
 

Nærøysund kommune, 04.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør


