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Berlevåg kommune
- Heftig og begeistret
Vår saksbehandler
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Deres dato

Deres referanse

Merete Kristiansen, tlf.
Mottakere av tjenester fra pleie og
omsorgstjenesten i Berlevåg kommune

9980 BERLEVÅG

SATSER FOR KOMMUNALE TJENESTER FRA PLEIE OG OMSORG
Det er for2021 vedtatt nye satser for tjenester fra Pleie og omsorgsenheten.
Nedenfor følger orientering om satser for de enkelte tjenester.
Hjemmehjelp
Alle brukere må betale for hjelp i hjemmet. Størrelsen på betalingen er avhengig av husstandens
samlede skattbare inntekt, jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester & 8-4, des 1992.
Berlevåg kommunes betalingssatser er som følger:
Pr. time
Sum:
*inntekt under 2G
Til 101 351
*inntekt under 2G m/hjelpestønad
101 351
*inntekt 2-3G
202 702 - 304 053
*inntekt 3-4G
304 053 – 405 404
*inntekt 4-5G
405 404 – 506 755
*inntekt over 5G
506 755

2020
210.-/mnd
100.-/time
115.-/time
135.-/time
160.-/time
232.-/time

2021
210.-/mnd
100.-/time
115.-/time
135.-/time
160.-/time
232.-/time

1G = kr 101 351

For de som er innvilget hjemmehjelp, er det lagt ved et eget vedlegg for oversikt over hvor mye
denenkelte bruker skal betale.
Det er også vedtatt gebyr dersom hjemmehjelp ikke får beskjed dersom bruker ikke skal ha
hjemmehjelp, og møter opp i hjemmet. Dette er kr. 100 per gang.
Middag
Normal porsjon
Stor porsjon kr

kr 80.- m/dessert
105.- m/dessert

kr 70.- u/dessert
kr 95 u/dessert

I tillegg kommer gebyr for utkjøring av middag, som fra 2014 ble økt. Gebyret per fakturaperiode er
som følger:

Postadresse
Berlevåg kommune
Rådhusgata 2
9980 Berlevåg

Besøksadresse
Rådhusgata 2
9980 Berlevåg

Telefon
78 78 20 00
Fax
78 98 19 81

E-post
postmottak@berlevåg.kommune.no
Web
www.berlevag.kommune.no

Foretaksregisteret
962 388 108
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1 – 15 middager levert hjem per måned
16 – 31 middager levert hjem per måned

kr 77,5
kr 155.-

Trygghetsalarmer
Prisen er satt til 200.- pr måned
Det vil fortsatt sendes ut faktura en gang i kvartalet, med forfall i januar, april, juli og oktober. Pris per
kvartal er kr 600.- (3 måneder a kr 200.-)
Priser for omsorgsleiligheter og alderspensjonat mv.
Leie av alderspensjonat
Depositum alderspensjonat
Leie av liten omsorgsleilighet
Leie av stor omsorgsleilighet
Depositum omsorgsleilighet
Strøm liten omsorgsleilighet
Strøm stor omsorgsleilighet

kr 3000 per måned
kr 3000
kr 4500 per måned
kr 5000 per måned
kr 4000
kr 550
kr 650

Kjøp av vaskeritjenester

kr 500 per måned

Kjøp av frokost
Kjøp av kveldsmat
Kjøp av lunsj
Kjøp av kaffe og kaker

kr 50 per måltid
kr 50 per måltid
kr 50 per måltid
kr 300 per måned

NB: Beboere i omsorgsleiligheter kan søke Husbanken om bostøtte.
Avtalegiro
Kommunen sender ut fakturaer, men det er også mulighet til å benytte seg av avtalegiro eller efaktura.

Med hilsen
Helse og omsorg
Merete Kristiansen
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