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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Eldrerådet 

Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 10.10.2017 

Tid: 10:00 

 

 
 

Faste medlemmer som møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kirsten Isaksen Leder  

Odd Olaisen Nestleder  

  Olaf B. Johnsen          Medlem 

 

   

Faste medlemmer som ikke møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Jenny Eriksen 

Elin Anita 

Lãnsman 

 

  
 

Medlem 

Medlem 

Hadde ikke meldt forfall 

Hadde ikke meldt forfall 

  
 

  

   

   

   

 

Varamedlemmer som møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ingen, da ingen medlemmer hadde 

meldt forfall 

  

   

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Britt-Inger Olsen Møtesekretær 
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Saksnr Innhold 

PS 5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

PS 6/17 Referater 
RS 1/17 Nesseby Eldreråd - Rett til fast sykehjemsplass 

RS 2/17 Nesseby Eldreråd - Eldrebølgen 

PS 7/17 Betalingssatser - Hjemmetjenesten 2018 
PS 8/17 Betalingssatser i Hjelpetjenesten - transport av brukere 2018 

PS 9/17 Betalingssatser for langtidsopphold/institusjon 2018 

PS 10/17 Gebyrregulativ 2018 

 

 

 

 

PS 5/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 

 

 

PS 6/17 Referater 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Ref.sak 1/17 Rett til fast sykehjemsplass - Løftes opp som sak til neste møte 

 

Ref.sak 2/17 Eldrebølgen - Løftes opp som sak til neste møte 

 

Ref.sak 3/17 Syke- og helsesenteret – Løftes opp som sak til neste møte 

 

Ref.sak 4/17 Leder refererte fra Eldrerådskonferansen, alle hadde ordet 

 

Ref.sak 5/17 Leder refererte fra markering av FNs eldredag 29. september 

 

Ref.sak 6/17 Leder refererte fra «Prosjekt mat, måltider, ernæring» 

 

Ref.sak 7/17 Leder refererte til invitasjon av 100 års jubileet på sykehjemmet 

 

 

Vedtak: 

 

Referatene tatt til orientering. 
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RS 1/17 Nesseby Eldreråd - Rett til fast sykehjemsplass 

RS 2/17 Nesseby Eldreråd – Eldrebølgen 

 

 

PS 7/17 Betalingssatser - Hjemmetjenesten 2018 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

1. Dagsenter for eldre og demente kr 280,- pr dag.  
Tjenesten er tilbud til mennesker som bor hjemme og som kan ha behov for sosial kontakt, 

aktivisering, rehabilitering eller avlastning for pårørende. Tilbudet inneholder kaffe, middag og 

dessert og i tillegg er det transport til og fra dagsenter.  

2. Matombringing:  
a) Matombringing - kr 131,- pr middag. Dette gjelder for middager som blir hjemkjørt og levert 

utenfor helsesenteret.  

b) Matombringing – kr 120,- pr. middag i omsorgsboliger ved helsesenteret.  

c) Matombringing kr. 97,- pr. ½ porsjon middag som blir hjemkjørt og levert utenfor helsesenteret.  

d) Matombringing kr 97,- pr ½ porsjon middag, til omsorgsboliger ved helsesenteret  

e) Matombringing samtlige måltid – omsorgsboliger på helsesenteret kr 4242.- pr. mnd.  

3. Trygghetsalarmer:  

Egenandel kr. 550,- pr. mnd. Egenandelen kreves fra oppkoblingsdato til den kobles ned.  
 

 

 

 

PS 8/17 Betalingssatser i Hjelpetjenesten - transport av brukere 2018 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

1. Transport av brukere i miljøtjenesten  

a) Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 102,- pr. bruker. 

b) Kjøring til Vadsø egenandel kr 410,- pr bruker. 

c) Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 196,- pr bruker 

d) Kjøring til Nuorgam egenandel 410,- pr bruker. 

e) Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr bruker. 

f) Dersom de fastsatte prisene over er dyrere enn hvis man beregner km etter Statens 

satser, skal man kunne fakturere etter Statens gjeldende km. sats, dog med minstepris 

på kr. 102,- 
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g) Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor 

institusjon i husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradag under 2G 

er kr 200,- jf. Rundskriv I-1/2017. 

Kjøring i miljøtjenesten skjer etter vedtak. 

 

2. Transport i flyktningtjenesten 

a) Kjøring til Varangerbotn, Nesseby helsesenter egenandel kr. 102,- pr. voksen. 

b) Kjøring til Vadsø egenandel kr 410,- pr voksen. 

c) Kjøring til Tana Bru egenandel kr. 196,- pr voksen. 

d) Kjøring til Nuorgam egenandel 410,- pr voksen. 

e) Kjøring andre steder ut fra Statens gjeldende sats pr km. pr voksen. 

Kjøring til lege/ helsesøster/ fysioterapi utenfor Nesseby kommune må bestilles gjennom 

Pasientreiser. 

Kjøring av barn til lege/ helsesøster/ tannlege er gratis. Innkalling til time må fremvises. 

Har barnet time utenfor Nesseby kommune må Pasientreiser kontaktes. 

Tilgang på ordinær kollektivtransport skal sjekkes opp før man eventuelt ber om bistand 

fra Flyktningtjenesten (buss skal benyttes hvis mulig). 
 

 

 

 

PS 9/17 Betalingssatser for langtidsopphold/institusjon 2018 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

Ved langtidsopphold foretar en vederlagsberegning ut fra inntekt hos beboer. Betalingen skjer 

med hjemmel i §3 i vederlagsforskriften. Som grunnregel skal ikke betalingen overstige det 

koster å drive en sykehjemsplass. Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i 

institusjon settes til kroner 8 000.  

Det er kun ved korttidsopphold i institusjon det foreligger faste priser satt av staten. Dette er 

følgende betalingssatser etter siste rundskriv I-1/2017 endring av fribeløp og egenandeler for 

kommunale helse – og omsorgstjenester: 

1. Dag- eller nattopphold i institusjon pr. dag/natt, For det enkelte dag- eller nattopphold 

på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan kreve fra 

tjenestemottaker til kroner 80.   

2. For korttidsopphold på institusjon endres den maksimale egenandelen kommunen kan 

kreve av tjenestemottaker fra kroner 150 til kroner 155 per døgn.  

3 . Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å 

ønske det, legges på dobbeltrom, settes til kroner 38.300. 
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PS 10/17 Gebyrregulativ 2018 

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.10.2017  

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 

 

 

Eldrerådets vedtak lyder som følger: 

 

Gebyrregulativet godkjennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtet hevet. 

 

Signaturer:  Kirsten Isaksen, Odd Olaisen, Olaf B. Johnsen 

 


