
Hjelp i hjemmet fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 
Abonnementsordning for praktisk hjelp i hjemmet: 
 

Inntekt under 2 G Kr 215 

Inntekt 2 – 3 G Kr 640 

Inntekt 3 – 4 G Kr 1 150 

Inntekt 4 – 5 G Kr 1 650 

Inntekt over 5 G Kr 2 140 

 
Ved beregning av abonnementssats for hjemmehjelp (hjelp i hjemmet), må 
kommunen følge satsene som vedtas i statsbudsjettet hvert år, jfr. Forskrift om 
egenandel om kommunale helse- og omsorgstjenester. 
 
Betalingssatsen blir utregnet på grunnlag av husstandens samlede skattbar 
nettoinntekt oppgitt i siste tilgjengelig ligning, med tillegg av eventuelt hjelpestønad. 
Betalingssatsen blir omregnet hvert år der det blir tatt hensyn til nytt G-beløp og ny 
ligning. 
 
Det er ikke anledning til å ta mer betalt enn det tjenesten koster, dvs. utregnet 
betalingssats kan ikke være høyere enn mottatt antall timer tjeneste. Pr. 2023 er 
timesatsen i Os kommune utregnet til kr 320,-. 
 
Et regneeksempel: Husstandens samlende skattbare inntekt oppgitt i siste 
tilgjengelige ligning er mellom 3 – 4 G, og husstanden har abonnement på 3 timer  
pr. måned, vil tjenesten koste kr 320 x 3 t = kr 960 pr måned.  
Hvis abonnementet er på 4 timer, blir det kr 320 x 4 = 1.280. Maksimumsbeløpet som 
kommunen kan kreve i forhold til tjenesten blir da kr 1.150.  
 
Trygghetsalarm: 

Trygghetsalarm pr. mnd. Kr 290 

 
Tilkjørt mat: 

Tilkjørt mat Kr 105 

 
Satsen for tilkjørt mat dekker de faktiske kostnader ved produksjon og utkjøring 
av varmmat. 
 

Sykehjemsopphold fra 1.1.2023 
 
Dette er satser det ikke beregnes merverdiavgift av. 
 
Oppholdsbetaling under 60 døgn i kalenderåret. 
Maksimumssats er fastsatt i forskrift om egenandel om kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 
Os kommune har vedtatt å følge den til enhver tid gjeldende maksimumssats. 
Maksimumssatsen for korttidsopphold kr.180,- pr. døgn. Dette er 2022-satser. 
Bestemmes av Stortinget ved statsbudsjett. 



 
Oppholdsbetaling over 60 døgn i kalenderåret. 
Døgnsatsen beregnes etter regler fastsatt i forskrift om egenandel om kommunale 
helse- og omsorgstjenester.  
Døgnsatsen er avhengig av bl.a. pasientens inntekt og skattetrekk, og det til enhver 
tid gjeldende G-beløp og fastsatte fribeløp. 
 
Brukerbetaling – dagopphold (Inn på tunet) 
Maksimumssats er fastsatt i forskrift om egenandel om kommunale helse- og 
omsorgstjenester.  
Os kommune har vedtatt å følge den til enhver tid gjeldende maksimumssats. 
Maksimumssatsen kr. 100,- for det enkelte dag- eller nattopphold og inntil kroner 180 
pr. døgn for korttidsopphold. Dette er 2022-satser. Bestemmes av Stortinget ved 
statsbudsjett. 
 
Pr. dato er prisen kr 130 pr dag for aktivisering/Inn på Tunet. 
 


