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Endring av betalingssatser i avdeling for helse og omsorg for
2020
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Kommunale betalingssatser i avdeling for helse og omsorg for 2020 vedtas i henhold til
vedlegg 1.
Mari Enoksen Hult
Konst. kommunedirektør

Margrethe Kristiansen
Konst. Avdelingsdirektør for avdeling for
helse og omsorg
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Hva saken gjelder
Betalingssatser for 2020 er vedlegg til handlings- og økonomiplan for 2020-2023, og viser
prisfastsettelsen på de kommunale tjenestene som tilbys. Dette dokumentet oppdateres årlig
med nye satser.
Denne saken gjelder endring av og innføring av nye betalingssatser i avdeling for helse og
omsorg i 2020. I saken foreslås det endring i betalingssatsene på tjenestene egenbetaling for
hjemmebaserte tjenester (praktisk bistand i hjemmet), fellesmåltider omsorgsboliger,
trygghetsalarm og vaksinasjoner, samt innføring av egenbetaling for dagsenter, GPS,
egenandel kommunale fysioterapeuter og egenandel for bruk av helsebasseng.

Saksutredning
Med bakgrunn i den alvorlige økonomiske situasjonen i Tromsø kommune er det nødvendig å
snu hver en stein for å finne måter å spare penger på. I tillegg til å redusere kostnader må vi
også se på inntekter og potensialet som ligger i økning av disse. I forbindelse med denne saken
har man sett på inntektssiden i avdeling for helse og omsorg, og om det er grunnlag for å øke
inntektene på noen av tjenestene som tilbys.
En arbeidsgruppe har arbeidet med dette og sammenlignet betalingssatser i Tromsø kommune
mot satsene i andre sammenlignbare kommuner. Kommuner det er sammenlignet mot er
Bærum, Bergen, Drammen, Trondheim, Steinkjer og Stavanger.
All endring og økning i betalingssatsene foreslås med virkning fra 1. juli 2020, med unntak for
egenandel kommunale fysioterapeuter. Betalingssatser 2020 med innarbeidede endringer er
vedlagt saken.
Egenbetaling for hjemmebaserte tjenester
Kommunedirektøren foreslår å innføre en betalingsordning hvor brukere blir fakturert pr vedtak.
Fra juni 2018 har kommunen levert praktisk bistand som en gratis tjeneste til mange brukere,
dette av tekniske årsaker. For å kunne bruke Mobil Omsorg og arbeidslister i Profil måtte
praktisk bistand omdefineres til helsehjelp, fordi systemet ikke greide å skille mellom tjenestene
når begge ble utført av helsepersonell. Etter dette har man kun fakturert for husvask, som
utføres av annet personell.
Fakturering pr vedtak gjør det mulig å fakturere all praktisk bistand, som var praksis før juni
2018, og kan gi inntil 3 mill. kroner i årlig inntektsøkning. Ved midlertidig opphør vil tjenesten
ikke faktureres. Endringen krever utsendelse av nye økonomiske vedtak til alle brukere som
mottar tjenesten.
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I tillegg foreslår kommunedirektøren å øke prisen knyttet til egenbetaling for hjemmebaserte
tjenester for inntektsgrupper over 2 G1 fra kroner 453,- til kroner 463,- fra og med 1. juli 2020.
Det estimeres at dette vil gi en inntektsøkning på ca. 114 000 kroner årlig.
Forslaget baserer seg på en sammenligning mellom Tromsø kommunes priser og prisene i
andre sammenlignbare kommuner, i dette tilfellet Bærum og Trondheim kommuner.
Tromsø
Inntektsgrupper
0-2 G
2-3 G
3-4 G
4-5 G
56-

Bærum

Trondheim

Pris pr Maks
Maks å Pris pr Maks
Maks å
Pris pr Maks
Maks å
time
antall timer betale
time
antall timer betale
time
antall timer betale
210
210
0
0
210
210
453
3
1 359
463
1
463
484
1 452
453
5
2 265
463
2,5
1 157
484
1 936
453
8
3 624
463
4
1 852
484
2 420
453
10
4 530
463
6
2 778
484
463
8
3 704
484

Tjenestemottakernes inntekt bestemmer både hvilken sats og hvor mange timer den enkelte
kan faktureres pr måned. I overkant av 50 % av tjenestemottakerne (husvask) er i dag definert i
inntektsgruppe 0-2 G. Forslaget presentert i denne saken berører dermed ikke denne gruppen.
Disse har en lavere sats (= 210 kr) og betaler maks én time i måneden.
Egenbetaling for dagsenter
Dagopphold dagsenter for eldre inkl. transport og mat faktureres i dag med kr 162 kr. Dagsenter
for yngre demente er gratis, selv om de mottar samme type tjeneste. Det foreslås
likebehandling av tilbud og at de yngre innlemmes i ordningen. Dette omhandler pr i dag seks
dagsenterplasser, fem dager i uken (46 uker i året). Dette vil gi en inntektsøkning på ca.
224 000 kroner årlig.
Fellesmåltider omsorgsboliger
Noen omsorgsboliger har felles frokost og kveldsmat, og brukerne faktureres med 15 kr pr dag.
Prisen har stått fast i mange år, og det er fornuftig å øke prisen til 30 kr. Andre sammenlignbare
kommuner, deriblant Bergen og Drammen tar henholdsvis 34 kr og 36 kr for samme tjeneste.
Dette vil gi en inntektsøkning på 67 320 kroner årlig. Dette har tidligere ikke vært en del av de
kommunale betalingssatsene og framkommer i vedlegg 1 som en ny betalingssats.
Trygghetsalarm og GPS
Kommunedirektøren foreslår å øke prisen for trygghetsalarm fra 206 til 240 kroner pr måned.
Det foreslås samtidig innføring av egenandel for bruk av GPS-sender.
Tromsø kommune har 853 brukere av trygghetsalarm, derav 827 betalende. En økning til 240
kroner pr måned vil gi en inntektsøkning på ca. 350 000 kroner pr år. Pr april 2020 har
kommunen 43 hjemmeboende med GPS-sender, som alle har en gratis tjeneste. En fakturering
av sykehjemsbeboere med GPS vil ikke øke samlet inntekt til kommunen og er dermed ikke
hensiktsmessig å medregne i denne saken.
Kommunedirektøren foreslår å innføre egenandel for GPS-sender på kr 175 kr pr måned fra og
med 1. juli 2020. Til sammenligning tar Bærum kommune 240 kroner pr måned for samme
tjeneste. Dette vil gi en inntektsøkning på ca. 90 000 kroner pr år.
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Grunnbeløpet (G) i folketrygden pr 1. mai 2019 var kr 99 858.
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Beregnet inntektsøkning forutsetter at ingen brukere frasier seg tjenesten som en konsekvens
av innføring/økning av egenandel.
Egenandel ved bruk av helsebasseng
Kommunedirektøren foreslår å innføre egenandel for bruk av helsebasseng ved Tromsøbadet jf.
vedlegg 2 fra og med 1. juli 2020, og satsen settes til 100 kr pr besøk. Med 69 ukentlige brukere
vil dette gi en årlig inntektsøkning på 317 000 kroner.
Egenandel kommunale fysioterapeuter
Fra 01.01.2017 ble det innført egenandel med fastsatte takster for fysioterapi i Norge for
pasienter som tidligere fikk gratis behandling. Mens private fysioterapeuter med kommunal
driftsavtale krever egenandel, leverer Tromsø kommunes egne fysioterapeuter gratis tjenester
til samme type tjenestemottakere.
Jf. Handlings- og økonomiplan 2020-2023 skal det utredes om det skal innføres egenandel for
kommunal fysioterapi med iverksetting fra 2021. Det foreslås i denne sak å fremskynde dette
tiltaket med virkningstidspunkt fra 1. september 2020. Et grovt estimat basert på fastsatte
takster gir en potensiell inntekt på opp mot 1 mill. kroner årlig. Gjeldende betalingssatser følger
av vedlegg 3.
Vaksinasjon
Vaksinasjonskontoret har over tid hatt svært lave priser sammenlignet med andre kommuner.
Det foreslås derfor en økning i prisene for å komme nærmere prisnivået i andre kommuner.
Til sammenligning:

Betalingssats
1 gangs konsultasjon familiekonsultasjon
1. gangs konsultasjon - voksne
1. gangs konsultasjon - barn over 7 år
og studenter
Oppfølging ved samme reise barn/studenter
Oppfølging ved samme reise - voksne
Oppfølging ved samme reise familiekonsultasjon
Andre - enkelt konsultasjon
Andre - enkel konsultasjon, studenter
Andre - setting av medbragt vaksine

Sats
2020

Ny
sats
2020

Endring
i%
Steinkjer Trondheim Stavanger

277
179

500
300

81 %
68 %

615
300

319

136

200

47 %

215

211

98
76

150
200

53 %
163 %

215

215

136
98
76
93

300
150
120
150

121 %
53 %
58 %
61 %

460

Et grovt estimat basert på gjennomsnittlig antall konsultasjoner pr måned gir en årlig
inntektsøkning på ca. 500 000 kroner.
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325

225

Konklusjon
På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune, foreslår kommunedirektøren
en innføring/økning av betalingssatser i henhold til vedlegg 1.
Oppsummert foreslås følgende innføring/endring i betalingssatsene:
Økonomisk Økonomisk
Betalingssatser
effekt 2020 effekt 2021
Endret betalingsordning til fakturering pr vedtak
1 500 000
3 000 000
Øke pris praktisk bistand for inntektsgrupper over 2G fra 453 til 463 kr
57 000
114 000
Innføre egenbetaling for dagsenter for yngre demente 162 kr/dag
112 000
224 000
Øke pris fellesmåltider omsorgsbolig fra 15 til 30 kr
34 000
67 000
Øke pris for trygghetsalarm fra 206 til 240 kr/mnd.
175 000
350 000
Innføre fakturering av GPS 175 kr/mnd.
45 000
90 000
Innføre egenandel kommunale fysioterapeuter iht. gjeldende satser
333 000
1 000 000
Innføre egenandel for bruk av helsebasseng 100 kr/besøk
159 000
317 000
Økning av satser vaksinasjon
250 000
500 000
Sum
2 665 000
4 662 000

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Vedlegg 2 Egenandel ved bruk av helsebasseng i Tromsøbadet
Vedlegg 3 Gjeldende satser fysioterapi pr 01.07.2019
Vedlegg 1 Betalingssatser 2020
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