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1.4 Pleie og omsorg 

Alle gebyra og avgiftene som er omtala innafor tenesteområdet er avgiftsfrie. 

11.4.1 Husleige 
Ved nye leigekontraktar frå 2014 vil gjengs leige bli lagt til grunn for berekning av husleiga i omsorgs- 
bustadene. Kvar einskild leigetakar kan søke bustønad gjennom husbanken. Den vil ikkje bli  
transportert til kommunen (bustønaden er månadleg). Leigetakars inntekt/pensjon vil ikkje påverke 
fastsetting av husleiga. Husleiga aukar i takt med konsumprisindeksen, og ein legg indeksen pr. 15.10 til 
grunn kvart år, med verknad frå 01.01 påfølgande år. Bustadkontoret administrerer utleige av  
kommunale bustader. 

1.4.2 Heimehjelp 
Heimehjelp og lovfesta praktisk bistand etter sosialtenestelova: 

Inntekt:  under 2 G kr 200,- pr mnd frå 01.01.2016
2G- 3G  kr   64,- pr time
3G- 4G  kr   95,- pr time
4G- 5G  kr 127,- pr time
5G og over kr 160,- pr time

Satsene, med unntak av minstesatsen, er auka med 5% frå 2017. Minstesatsen er gjeve av 
helse- og omsorgsdepartementet, og den vil bli endra så fort ny sats ligg føre.

1.4.3 Teknisk bistand i heimen 
Ambulerande vaktmeister og anna lovfesta praktisk bistand: 
Mindre arbeid kr 120,- pr time  
Større arbeid kr 204,- pr time  
Satsane er auka med 5% for 2017 

1.4.4 Matombering 
Matombering kr 33,- for kompe/ graut, kr 64,- for middag (5% auke) 

1.4.5 Dagplass 
Dagplass på sjukeheimen: lovbestemt maksimal beløp kr 80,- inkl. måltid. Frå 01.01.2017

1.4.6 Bu på sjukeheimen 
Bu på sjukeheimen: 75 % av grunnbeløpet i folketrygda+ 85% av anna inntekt. 
Maksbeløp i 2017 er kr 4,406,-pr døgn (bruttoutgift /15plassar/365 dagar) 

1.4. 7 Korttidsopphald 
Korttidsopphald på sjukeheimen: Lovbestemt maks beløp kr 155,- pr døgn inntil 60 dagar, 
frå 01.01.2017. Over 60 dagar som fast innlegging. Avlasting er gratis. 



1.4.8 Andre tenester 
Pleie i heimen er gratis  
Tekniske hjelpemidlar er gratis 
Tryggleiksalarm kr 600 pr. år  

Den oppsøkjande verksemda er gratis. Hjelp til montering og reparasjon av 
hjelpemiddel og tryggleiksalarm er gratis 

1.4.9 HAB - betalingssatsar (ikkje lovpålagd oppgåve)

Transport tur/retur 
Kr 100,- Valle-Rysstad 
Kr 200,- Valle - Hallbjønnsekken/Bykle/Bygland 
Kr 450,- Valle - Evje/Dalen/Hovden 
Kr 900,- Kristiansand 

Kveldsmat på HAB kr 70,- 


