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PRAKTISK BISTAND - SATSENDRINGER FOR 2020  
 
Vedlegg: Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Helse- og omsorgstjenesteloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30  
 Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349  
 
 
SAMMENDRAG: 
Kommunens satser for praktisk bistand reguleres årlig i tråd med lønns- og prisveksten 
(kommunal deflator). Gausdal kommunes satser ligger langt under kommunens 
kostnader med de tjenestene som ytes, og det foreslås derfor at satsene økes for 2020. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste, jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §3.2 første ledd 
nr. 6 bokstav b.  
 
Innbyggere kan søke om praktisk bistand (hjemmehjelp) hvis de trenger praktisk hjelp til 
rengjøring og handling. Det kan dreie seg om hjelp til å bestille husholdningsvarer, eventuelt 
få disse levert på døren, å få levert middag for oppvarming, og hjelp til vask av klær, oppvask, 
vask av gulv og skifte på seng. Det er kommunen som, i samarbeid med den enkelte 
innbygger, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at den enkelte innbygger skal 
være i stand til å bo hjemme. 

Innbyggere har krav på bistand hvis de ikke kan ha omsorg for seg selv eller er avhengig av 
praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Krav på praktisk bistand har innbyggere med 
et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller andre årsaker.  

All tildeling skjer etter en individuell vurdering, der behovet vurderes fortløpende. 

Hvis hjemmehjelper skal bistå med personlig stell og egenomsorg (toalettbesøk, å stå opp, av- 
og påkledning osv), skal den hjelpen være gratis. Kommunen kan kreve egenandel for hjelp 
som ikke er til personlig stell og egenomsorg (jfr. Forskrift om egenandel for kommunale 
helse- og omsorgstjenester §8 første og andre ledd). 

Satsene for praktisk bistand framgår av kommunens gebyrregulativ. For 2019 er satsene som 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349


  
 
 

  
 
 

 

følger:  
 

Tjeneste Sats 2019 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr **) 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
**) Ved husstandsinntekt under 2G følger maksimalsatsen for praktisk bistand av Forskrift om egenandel for 
kommunale helse- og omsorgstjenester §10. Sats for 2019 er 210 kr. Sats for 2020 er per i dag ikke fastsatt. 
 
 
 
VURDERING: 
Kommunens satser for praktisk bistand reguleres årlig i tråd med lønns- og prisveksten 
(kommunal deflator). Gausdal kommunes satser ligger langt under kommunens kostnader 
med de tjenestene som ytes. Kommunens selvkost med praktisk bistand er anslått til om lag 
625 kr/time direkte brukerrettet tid.  
 
Kommunens satser for praktisk bistand bør ikke være så lave at det undergraver markedet for 
private tilbydere av denne typen tjenester.  
 
Videre ligger Gausdal kommunes satser for praktisk bistand veldig lavt i forhold til andre 
kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. For eksempel har nabokommunen 
Lillehammer følgende satser: 
 

Tjeneste Sats, 
Lillehammer 

2019 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 893 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 2.105 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 3.158 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 4.211 kr 
Timesats hjemmehjelp 474 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
 
 
  



  
 
 

  
 
 

 

Kommunedirektøren foreslår ut fra forannevnte at satsene for praktisk bistand for 2020 økes 
og fastsettes som følger: 
 

Tjeneste Sats 2019 Endring % Endring kr Sats 2020 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
 
For å kartlegge konsekvensene av disse endringene for den enkelte tjenestemottaker har vi tatt 
utgangspunkt i fakturerte tjenester for august og september 2019, og simulert endringen.  
 
For majoriteten av tjenestemottakerne vil denne endringen ha små konsekvenser. Ca. 70 % av 
de som mottar tjenesten praktisk bistand i dag er i inntektsgruppen under 2G. Det er dermed 
den fastsatte maksimalprisen på 210 kr per måned som gjelder, uavhengig av antall timer. For 
tjenestemottakere i denne inntektsgruppen vil de som blir fakturert for en time per måned få 
en økning fra dagens timepris på 153 kr til maksimalprisen på 210 kr. Gjennomsnittlig økning 
for denne inntektsgruppen er beregnet til 14 kr per måned.  
 
Endringer og antall mottakere finnes i tabellen under. 
 

Tjeneste Sats 2019 Sats 2020 
Andel 

tjeneste-
mottakere 

Gj.snitt 
endring 

per måned 
Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt under 2G *) 210 kr ca. 216 kr 68 % 14 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 850 kr 20 % 362 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 2.000 kr 9 % 688 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 3.000 kr 1,5 % 845 kr 

Hjemmehjelp for brukere med 
inntekt over 5G *) 2.239 kr 4.000 kr 1,5 % 1.179 kr 

Sum     100 %   
 
 
 
 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 



  
 
 

  
 
 

 

 
innstilling: 

 
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for praktisk bistand gjeldende fra 01.01.2020: 
 

Tjeneste Sats 2019 Endring % Endring kr Sats 2020 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 83/19 den 27.11.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for praktisk bistand gjeldende fra 01.01.2020: 
 

Tjeneste Sats 2019 Endring % Endring kr Sats 2020 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt under 2G *) 210 kr ca. 3%  ca. 6 ca. 216 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 2G og 3G *) 682 kr 25 % 168 850 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 3G og 4G *) 1.158 kr 73 % 842 2.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt mellom 4G og 5G *) 1.797 kr 67 % 1.203  3.000 kr 
Hjemmehjelp for brukere med inntekt over 5G *) 2.239 kr 79 % 1.761 4.000 kr 
Timesats hjemmehjelp 153 kr 194 % 297 450 kr 

*) Maksimalbeløp pr. måned. 
 


