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Tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Gran vedtar følgende tillegg til prisregulativet for helse og omsorgstjenester 2019: 

1. Egenandel for transport til og fra dagsenter: kr 25,- hver vei. Egenandelen faktureres av 
kommunen i etterkant. 

2. På prisregulativet føyes det til et nytt punkt: «Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for 
pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva.» 

 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Prisregulativ for helse og omsorgstjenester 2019 Ja 
Forslag revidert prisregulativ for Helse og omsorgstjenester 2019   Ja 
Møtereferat vedrørende oppsigelse av avtale       Ja 
 

Oppsummering 
Fylkeskommunen har sagt opp avtalen om servicerutetilbudet de hadde med Gran kommune. 
Egenandelen brukerne har betalt for servicebussen til og fra dagsenter, må eventuelt kreves inn på 
en annen måte. 
 
Kommunens prisregulativ bør inneholde et eget punkt om at kommunen kan videreselge utstyr til 
innkjøpspris uten at utstyret er spesifisert på prisregulativet som er vedtatt av kommunestyret. Med 
dette menes at kommunen bør kunne videreselge til innkjøpspris utstyr og forbruksmateriell til bruk 
for pleie og omsorg som brukerne ikke er i stand til å kjøpe selv på apotek e.l.  

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Egenandel for transport til og fra dagsenter 
Fylkeskommunen sa tidligere i år opp avtalen om servicerutetilbud som de hadde med Gran 
kommune. Avtalen innebar bl.a. at fylkeskommunen besørget transport av brukere til og fra 
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dagsentrene i kommunen. Denne avtalen har kommunen hatt med fylkeskommunen i svært mange 
år.  
 
Ordningen var bl.a. slik at fylkeskommunen etterskuddsfakturerte brukerne av ordningen for en 
egenandel basert på avstanden mellom hjem og dagsenter. Egenandelen skal ha vært på mellom kr 
17,- og kr 31,- pr tur basert på avstanden brukerne ble fraktet. Fastsetting av egenandel, samt 
fakturering og innkreving ble i sin helhet gjort av fylkeskommunen. Egenandelen brukerne betalte 
gikk til fradrag på den avregningen kommunen mottok fra fylkeskommunen. 
 
Fylkeskommunen sa opp avtalen om serviceruter med virkning fra uke 9. Dette innebar at 
kommunen selv måtte forestå transporten fra og med vinterferieuka i 2019. Foreløpig er dette løst 
på 2 måter: 

 Dagsentrene for eldre: kommunen bestiller transport med taxi til og fra dagsentrene.  

 Hjertebo: Tilrettelagte tjenester har leaset en egen bil som benyttes til formålet. 
 
Siden det er fylket som har krevd inn egenandelen fra brukerne for transport, har kommunen ikke 
hatt noen pris i prisregulativet for dette. Med tanke på den brukergruppa det her er snakk om, 
mener kommunen det er mest hensiktsmessig om egenandelen for transporten fremdeles faktureres 
i etterkant.  
 
Gran kommune anser det uhensiktsmessig å videreføre ordningen med forskjellige satser på 
egenandelen for transport på bakgrunn av avstand mellom bopel og dagsenter. Dette fordi det vil 
kreve administrative ressurser som vi heller ønsker å bruke på å gi et så godt tilbud som mulig på 
dagsentrene. 
 
Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg til innkjøpspris inklusiv mva 
Bakgrunnen for denne saken er at kommunen har kjøpt inn noen strømpepåtrekkere som vi ønsker å 
videreselge til innkjøpspris. Dette er en type produkt som vil gjøre noen av våre brukere mere 
selvhjulpne i hverdagen.  Den brukergruppen dette er aktuelt for er ikke alltid i stand til selv å reise 
på apotek e.l.  
 
Kommunen har allerede 2 andre produkter på prislista som vi videreselger til innkjøpspris – krykker 
og ispigger. Prisen på krykker økte fra kr 216,- på prislista for 2018 til kr 340,- på prislista for 2019. 
Kommunen anser det uhensiktsmessig at vi må vente på at prislista blir vedtatt før vi kan endre våre 
utsalgspriser på utstyr som vi videreselger. Vi ønsker derfor at priser på varer som vi videreselger ikke 
lenger står på den prislista som kommunestyret vedtar. På denne måten blir det enklere for 
kommunen å endre utsalgsprisen fortløpende ved endringer i innkjøpspris. 
 
 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Dagsenter samt distribusjon/videresalg av helsemateriell er ikke lovpålagte tjenester.  
Gran kommune forholder seg til prinsippet at vi ikke tar mer i betaling enn det koster oss å yte 
tjenestene. 
 
 
Eksisterende planer 
Ikke aktuelt. 
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Gjeldende vedtak 
Budsjett og økonomiplan 2019-2022. 
 
Økonomi 
Egenandel for transport til og fra dagsenter  
Den skyssordningen som fylket nå har sagt opp, antas å ha vært økonomisk gunstig for Gran 
kommune. Når kommunen nå har måttet finne andre løsninger for å erstatte tjenestene som vi 
tidligere kjøpte av fylket, antas det at utgiftene til transport vil øke vesentlig. Hvor mye utgiftene vil 
øke har vi ikke oversikt over enda. Vi vet heller hvordan en rammeavtale som vi skal inngå om kjøp av 
transporttjenester vil slå ut økonomisk. 
 
Et anslag på hvor mye kommunen kan forventes å få inn egenandel fra transport: 
Ifølge kommunens fagsystem for pleie og omsorg, har 41 brukere vedtak om arbeidstrening på 
Hjertebo. Disse har til sammen vedtak om 136 besøk på Hjertebo i løpet av uken. Vi vet at ikke alle 
brukerne kommer hver dag og ikke alle er avhengige av den oppsatte transporten. Vi har derfor 
regnet med at 100 brukere benytter transport pr uke og at de gjør det i 46 uker per år. Dette gir 
følgende forventede inntekt på årsbasis når egenandelen for transport er på kr 25,- hver vei: Kr 
230 000,-.  
 
Når det gjelder dagsentrene for eldre anslås inntekten fra egenandelen til kr 270 000 på årsbasis. 
 
Egenandelen for transport ble tidligere krevd inn av fylkeskommunen og ble trukket ifra på den 
avregningen vi fikk fra dem. 
 
Videresalg av utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg til innkjøpspris 
Dette antas å ikke ha noen økonomiske konsekvenser. Omfanget av videresalg ansees å være 
minimalt. 
 
 
Bemanning 
Ikke aktuelt. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet  
Eldrerådet  
Rådet for funksjonshemmede  
Andre råd eller utvalg  
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Gran kommune kan la være å kreve egenandel for transport av brukere til og fra dagsenter. 
Kommunens kostnad til transporten til og fra dagsentrene forventes da å bli anslagsvis kr 500 000 
høyere på årsbasis isolert sett. Denne merkostnaden vil komme i tillegg til den forventede økningen i 
transportkostnader som følge av at kommunen ikke lenger får kjøpe transporttjenester av 
fylkeskommunen. 
 
Gran kommune kan alternativt pålegge de som transporterer brukerne å kreve inn egenandelen 
direkte i forbindelse med transportoppdraget. Som nevnt transporteres brukerne som skal på 
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dagsenter for eldre med taxi, mens brukerne som skal på Hjertebo transporteres av kommunens 
egne ansatte i en leaset bil. Taxiselskapet vi benytter kan pålegges å kreve inn egenandelen fra 
brukerne direkte i taxien på tur til og fra dagsenteret. Egenandelen vil da i tilfelle komme til fradrag 
på fakturaen kommunen får tilsendt fra taxiselskapet. En slik løsning fordrer at brukerne husker å ta 
med kontanter eller bankkort når de skal transporteres. Kommunen ser på dette som en 
uhensiktsmessig løsning, bl.a. fordi det antas at en slik løsning vil forsinke transporten.  
 
Egenandel for transport kan settes høyere eller lavere enn de kr 25,- som er foreslått her. Kommunen 
kan også videreføre ordningen med at egenandelen den enkelte må betale fastsettes etter avstanden 
mellom hjem og dagsenter.  
 
Kommunen kan la helt være å videreselge utstyr og forbruksmateriell for pleie og omsorg. Brukerne 
må i tilfelle skaffe seg utstyret på annen måte.  
   
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Prislista som er tilgjengelig på kommunens nettside samt i kommunetorget oppdateres i henhold til 
kommunestyrets vedtak. 
 

 
Dato: 22. mai 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


