
Endringer i priser for dagplass 
og transport i budsjett 2021



Oversikt over målgrupper og priser

Målgruppen Tilbud
Innhold i 
tilbudet Pris 2020 Pris 2021 Merknad

Eldre (somatikk, 
kognitiv svikt, 
demens)

Dagopphold i 
institusjon Opphold, 

transport, kaffe, 
middag

90 pr dag 95 pr dag

Makspris i egen forskrift. Hvis endring i pris 
ønskes, må tilbudet endres fra vedtak / 
rettskrav til servicetilbud. Ble vurdert som 
mulig endring i budsjett 2021, men vi 
arbeider med forståelse av lovrammer.

Eldre (somatikk, 
kognitiv svikt, 
demens)

Avlastnings 
tilbud i 
institusjon

Opphold, 
transport, kaffe, 
middag 0 0

Avlastning i institusjoner vederlagsfritt.  
Brukere har rettskrav på tjenesten, og det 
fattes vedtak. 

Personer med 
funksjons 
nedsettelse Service tilbud Opphold, 

transport
43 pr tur 58 pr tur

I 2020 gjelder betalingen transport. 

I 2021 er transportprisen økt med 35%, i 
tillegg er det i budsjettet foreslått betaling 
for dagoppholdet med 200 per dag. 



Budsjettforslag 2021 – hva gjorde admn.?

• Foreslått økning i transportprisen og foreslått økning av pris på 
dagopphold ble ikke sett tilstrekkelig i sammenheng i 
budsjettprosessen når det gjaldt den samlede konsekvensen for den 
yngre gruppen brukere med funksjonsnedsettelser



Veien videre

Administrasjonen ønsker å se alle tilbudene i sammenheng og utrede saken i 
en egen politisk sak

For de eldre brukergruppene: Det lages forslag til en ny prismatrise til som 
inneholder sammenlignbare priser for både opphold, transport og 
mattilbudet på dagplassene

For personer med funksjonsnedsettelser: 
• Pris for transport tilbakeføres til 2020 nivå
• Pris for dagplass iverksettes ikke før et evt nytt politisk vedtak foreligger
• Sak legges frem til politisk behandling i forbindelse med høstens budsjettarbeid



Veien videre

Viser til statsforvalters svar, samt brev fra Helsedirektoratet.

Bodø kommunes forståelse av dette:

• Vurdere formålet med dagtilbudet

• Om dagtilbudet gir tjenester som kommunen er pliktig til etter Helse- og 
omsorgstjenesteloven har kommunen anledning til å ta vederlag for: personlig 
assistanse og opplæring tilknyttet praktiske gjøremål

• Dagtilbudet kan bestå av både vederlagspliktige og vederlagsfrie tjenester og 
aktiviteter



Veien videre

• Gjennomgang, evaluering og revurdering av dagens praksis vedr dagtilbud

• Retningslinjer og kriterier for dagtilbud

• Saksbehandling og tildeling av dagtilbud

• Enkeltvedtak/avgjørelse

• Avklare kommunens anledning til å kreve egenandel for 
dagtilbud/transport

• Politisk behandling i forbindelse med budsjett 2022


