KOMMUNESTYRET I ASKVOLL KOMMUNE HAR I SAK 103/20 DEN 16.12.2020
VEDTEKE FØLGJANDE SATSAR GJELDANDE FRÅ 01.01.2021:
Frå 1.1.2021 vert takstane for dei ulike tenestene som følgjer:

Satsar for praktisk bistand:
Allmenn inntekt
pr år
Inntil 2 G
kr 202 702,-

Timesats
pr mnd
Ingen timesats

Abonnement
pr mnd
kr 210,-

Frå 2 til 3 G
kr 227,Inntil kr 304 053

kr 1 278,-

Frå 3 til 4 G
kr 252,Inntil kr 405 404

kr 1 909,-

Frå 4 til 5 G
kr 277,Inntil kr 506 755

kr 2 548,-

Over 5 G
kr 303,Over kr 506 755

kr 3 183,-

Merknadar
Sats for abonnement inntil 2 G, skjer
etter dei til ei kvar tid gjeldande
lover/føresegner som vert fastsett
av Helse- og omsorgsdepartementet
Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som
ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 227,pr time til og med 5 timar. Frå og med 6
timar gjeld abonnement.
Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som
ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 252,pr time til og med 7 timar. Frå og med 8
timar gjeld abonnement.
Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som
ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 277,pr time til og med 9 timar. Frå og med 10
timar gjeld abonnement.
Dei som mottek hjelp ytt etter §4-2 som
ikkje gjeld eigenomsorg betalar kr 303,pr time til og med 10 timar. Frå og med
11 timar gjeld abonnement.

G = Grunnbeløpet i folketrygda. 1 G er no kr 101 351,-. Satsane vert regulert pr 1.
mai kvart år.
Vaktmeisterteneste
For vaktmeisterteneste er timepris kr 232,- uavhengig av inntekt.
Tryggleiksalarm
Brukarar som har tryggleiksalarm betalar kr 306,- pr. månad. (utan brannalarm)
Nye tryggleiksalarmar som no vert montert, vil ha brannalarm,
satsen er kr 332,- pr. månad
Brukar må ha installert overspenningsvern i huset for å unngå unødige reparasjonar
ved lynnedslag. Elles må brukar sjølv betale kostnad ved reparasjon av alarm.

Betaling for enkelttenester ved Askvollheimen
Middag m/suppe eller dessert
kr 80,Middag u/suppe eller dessert
kr 66,Frukost/kvelds
kr 38,Prisane gjeld for brukarar, pårørande og tilsette innan pleie- og omsorgsetaten.
Matombringing

kr 97,- pr. stor porsjon
kr 65,- pr. liten porsjon
kr 41,- graut/suppe m.m

Frisørteneste: Gratis klipp ved langtidsopphald. Andre tenester etter frisøren sine
takster.
Korttidsopphald / Dag-/nattopphald i institusjon
Betaling for korttidsopphald og dag-/nattopphald på Askvollheimen, skjer etter dei til
ei kvar tid gjeldande lover/føresegner som vert fastsett i Helse- og
omsorgsdepatementet. Korttidsopphald for tida kr 175,- pr døgn.
Dagopphald heimebuande demente kr. 175,- pr.dag.

Langtidsopphald i institusjon
For bebuarar som har langtidsopphald på Askvollheimen vert ”Forskrift om vederlag
for opphald i institusjon” følgde. Fribeløp er kr. 9 000,.
Bufellesskap – husleige kr. 6 596,- + fellesutgifter kr. 1 058,- pr. månad og
utgifter til mat kr. 4 567,- pr. månad. Betaling for praktisk bistand: etter
inntekt
Bebuarar i bufellesskap skal ikkje betale for kost dersom dei er
heime/innlagt på sjukehus meir enn 7 døgn samanhengande
Husleige - omsorgsbustader/trygdebustader
I Holmedal og Askvoll er straum, kommunale avgifter og forsikring inkl. i husleiga.
Husleigene for dei andre husværa er utan straum, men inkl. kommunale avgifter og
forsikring. Satsane pr. månad vert då slik:
Holmedal
Askvoll
Bulandet
Værlandet

kr. 8 017,kr. 8 388 ,kr. 7 020,kr. 7 020,-

Døgnopphald kr. 275,- pr. døgn i omsorgsbustad

Leige av stove i Holmedal Eldresenter og Storstova i Askvoll
kr. 188,- pr. dag/kveld
Leige av stove og kjøkken i Holmedal Eldresenter og Storstova i Askvoll
kr. 560,- pr. dag/kveld
Leige av stove og kjøkken i Bulandet Eldresenter/Værlandet Bygdetun
kr. 188,- pr. dag/kveld

