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 Side 3   

 

 

Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud  

 

Arkivsaksnr.: 15/3176   Arkiv: F00 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/15 Eldrerådet 13.04.2015 

16/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding 2014, - pasient og brukerombudet i Buskerud, tar til orientering 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger årsmelding for 2014 fra Pasient- og brukerombudet i Buskerud. 

Pasient- og brukerombudenes arbeid er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 8. 

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes behov, 

interesser og rettssikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og 

omsorgstjeneste. Samtidig skal pasient- og brukerombudet jobbe for å bedre kvaliteten på 

disse tjenestene.  

I årsmeldingen fokuserer pasient- og brukerombudet på de problemområdene de får 

kjennskap til gjennom henvendelser til pasient- og brukerombudet. Årsmeldingen er en unik 

mulighet til å synliggjøre pasienterfaringer og måle om og hvordan helsetjenesten fungerer for 

de som trenger den. Dette er derfor ikke en ordinær virksomhetsrapportering. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding fra pasient og brukerombudet i Buskerud 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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årsmelding Buskerudregionens Incestsenter (Bris), 

 

Arkivsaksnr.: 15/3191   Arkiv: 440  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmeldingen fra Buskerud Incestsenter (BRiS) tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Buskerudregionens incestsenter (BRiS)er et interkommunalt samarbeid mellom alle 

kommunene i Buskerud samt Sande og Svelvik fra Vestfold. Drammen fungerer som 

vertskommune. Fra 1.1.2015 vil også Jevnaker bli en del av dette samarbeidet. BRiS er et 

lavterskeltilbud for utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende. I tillegg gir BRiS tilbud 

om kompetanseheving til hjelpeapparatet og samarbeidspartnere. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at årsmeldingen tas til orientering, men vil allikevel henlede 

oppmerksomheten på den svært lave brukerfrekvensen fra Ringerike kommune (årsmeldingen 

side 10). Det er ingen grunn til å tro at det statistisk er mindre incest og seksuelle overgrep i 

Ringerike enn i andre kommuner i Buskerud, m.a.o.; her er det sannsynligvis store mørketall 

hos alle kommunene. 

Det er også et faktum at Hønefoss krisesenter i stor grad håndterer denne problematikken i 

regionen, som er en del av senterets samlede tilbud. Tall fra Hønefoss krisesenter viser at de 

har hatt 16 henvendelser i 2014 relatert til incest og seksuelle overgrep. Alle dagbrukere som 

har vært til samtale ved senteret tidligere, svarer ikke på dette spørsmålet fra andre samtale 

(noe skjemaet regulerer – sentralt fra Sentio). Det er derfor stor sannsynlighet for at antall 

henvendelser grunnet seksuelle overgrep er større. 

Hønefoss krisesenter har god kompetanse på området og tema, og samtlige henvendelser har 

blitt fulgt opp på en god og faglig tilfredsstillende måte. 

 

Vedlegg 

 Årsmelding fra Buskerudregionens Incestsenter (BRiS) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Avtale om helhetlg pasientforløp  

 

Arkivsaksnr.: 15/3174   Arkiv: 040  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/15 Eldrerådet 13.04.2015 

18/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Inngått avtale om helhetlig pasientforløp mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 

tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken. Avtalen 

ble etter en omfattende høringsprosess godkjent i overordnet samarbeidsutvalg 16. februar.  

Avtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 

overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal regulere 

samhandlingen mellom Vestre Viken HF og kommunen vedrørende henvisninger, poliklinisk 

behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp og utskrivninger 

Rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av denne avtalen er førende for partene. 

Avtalen omfatter områdene somatisk helse, psykisk helse og rus/avhengighet og gjelder både 

for barn og voksne. 

Avtalen erstatter to tidligere avtaler om henvisning, behandling og utskrivning for 

henholdsvis somatikk og psykisk helse og rus.  

Avtalen er tilpasset elektronisk meldingsutveksling og det er tatt med punkter om:  

 Brukermedvirkning  

 Taushetsplikt  

 Barns som pårørende  

 Barn som pasient  

 Ledsager  

 Tolk  

 Pasienter med langvarige og koordinerte tjenester  

 

Vedlegg 

 Avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken HF 

 Meldingstyper og meldingsflyt 
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 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Nye forskrifter for tildeling av startlån, - endring av retningslinjer  

 

Arkivsaksnr.: 15/3178   Arkiv: 049 &00  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen har fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån. Bakgrunnen for at 

dette er at det har kommet nye forskrifter og kommunens retningslinjer må 

harmoniseres/tilpasses disse.  

Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte 

boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger. 

Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten. 

 Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer: 

 

1. Anledning til å stille vilkår om gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker.  

Pkt. 5. «Vilkår i særlige tilfeller 

 Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til 

rådgivningssamtale. 

 Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at 

søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold.»  

 

2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.  Pkt. 2 «Helt unntaksvis kan annen inntekt 

godkjennes.» 

  

Rådmannens vurdering 

Ad. punkt 1: 

Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at kommunen 

kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at låntaker 

opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i tvangssalg. 

Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen. 
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Ad. punkt 2: 

Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til 

søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast 

inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig. For 

barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt at 

søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av prisveksten i 

samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.  

Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne 

gruppen vi ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis 

en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil 

rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller 

privat bolig. 

 

Vedlegg 

 Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 

 

Arkivsaksnr.: 15/3007   Arkiv: H30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/15 Eldrerådet 13.04.2015 

20/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 14.04.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og 

omsorgstjenesten. 

1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en 

gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende 

reguleringsplan. 

2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten 

til tidligere «Norderhovhjemmet». 

 

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere 

kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov 

for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen) når 

kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie 

omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe 

omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å 

leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet 

skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en «non-

profitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike Boligstiftelse til 

slike prosjekter. 

For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av 

maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 55 

prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende 

omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi 
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heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og momsrefusjon 

i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette kommunen i stand 

til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens kvalitetskrav, som 

klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal: 

 Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015. 

Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter 

og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha 

institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og 

utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode bomiljøer 

slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en forutsetning 

at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte. 

 være universelt utformet i henhold til NS 11001  

 ha energieffektive løsninger 

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

installeres sprinkelanlegg  

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven  

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi  

 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene  

Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000 

kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig. 

Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper 

hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud 

 

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på 

Norderhovhjemmet: 

I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere 

sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte 

hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble 

skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og 

byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og 

begrensende på prosjektet. Dette fordi: 

 Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår. Dette 

bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i forhold til 

mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk kom i konflikt 
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både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at en oppgradering 

til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til rømningsveier og 

heis. 

 Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette 

avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle 

delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å dekke 

denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer da 

arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har felles 

opplegg for vann og kloakk.  

 En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett valg 

av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye 

bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å 

anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det 

utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess. 

 Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og føre 

til høyere kostnader. 

 Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en 

utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men 

aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60 

m
2 

/leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder 

dagsentra må det beregnes 10 m
2
 /bruker for å utløse investeringstilskudd. 

Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på 

arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten 

ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv, 

samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige 

prosjektet. 

 

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på 

framdriften: 

 Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning. 

Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal 

fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives. 

 Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold 

til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og 

ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres. 

 Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i 

den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og 

rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser 

seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at 

det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne 

delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig 
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2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i samråd 

med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er uproblematisk. 

 Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i 

byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til 

Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor 

tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi. 

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin 

helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende 

framdriftsplan. 

Prosjektfase 2015 2016 2017 

April-
Mai-Juni 

Aug.-
Sept. 

Okt.- 
Nov,- 
Des.-  

Jan. Feb.-
Mars. 

April Mai Aug Sept.- 
Okt. 

Utarbeidelse av 
mulighetsskisse 

         

Anbudsdokumenter 
for rivning 

         

Valg av 
rivningsentreprenør 

         

Rivningsprosess          

Anbudsdokumenter 
forprosjekt 

         

Forprosjekt fram til 
anbudsdokumenter, 
hovedentreprise 

         

Anbudsperiode          

Valg av entreprenør          

Byggeperiode          

Innflytting          

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 
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 Ringerike kommune, 23.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3174-1   Arkiv: 040  

 

Avtale om helhetlg pasientforløp  

 

Forslag til vedtak: 

Inngått avtale om helhetlig pasientforløp mellom Vestre Viken HF og Ringerike kommune 

tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken. 

Avtalen ble etter en omfattende høringsprosess godkjent i overordnet samarbeidsutvalg 16. 

februar.  

Avtalen skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 

overgangen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Avtalen skal 

regulere samhandlingen mellom Vestre Viken HF og kommunen vedrørende henvisninger, 

poliklinisk behandling, dagbehandling, døgnbehandling, øyeblikkelig hjelp og utskrivninger 

Rutiner og prosedyrer for samhandling som følger av denne avtalen er førende for partene. 

Avtalen omfatter områdene somatisk helse, psykisk helse og rus/avhengighet og gjelder 

både for barn og voksne. 

Avtalen erstatter to tidligere avtaler om henvisning, behandling og utskrivning for 

henholdsvis somatikk og psykisk helse og rus.  

Avtalen er tilpasset elektronisk meldingsutveksling og det er tatt med punkter om:  

 Brukermedvirkning  

 Taushetsplikt  

 Barns som pårørende  

 Barn som pasient  

 Ledsager  

 Tolk  

 Pasienter med langvarige og koordinerte tjenester  



 

Vedlegg 

 Avtale om helhetlig pasientforløp mellom kommunen og Vestre viken HF 

 Meldingstyper og meldingsflyt 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 























 

Melding Sykehus Meldingstype Kommune 
Melding om 
innlagt 
Pasient 
 

Når pasienten har kommunale 
tjenester- 
Starter meldingsutveksling 

Logistikkmelding 
 

 Går til  
Sykepleietjenesten 

Innleggelses-
rapport 

 

 
Går til den døgn post pasient 
er innlagt ved.  
Dersom pasient ikke er innlagt 
vil ikke innleggelsesrapport 
går til riktig døgnpost 

 
Fagmelding 

Som svar på 
Melding om 
innlagt pasient   

Helse-
opplysninger 
  

Dersom det er behov for nye/ 
endrede tjenester 
fra kommunen etter 
utskrivelse, eller for å holde 
kommunen oppdatert om 
innlagt pasient. 
Kan sende flere HO  
 eks ved oppdaterte 
opplysninger, under opphold. 
Er den første melding som går 
på ukjente/ ny bruker for 
kommunen 

 
     Fagmelding 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Melding om 
Utskrivings-
klar 
pasient 

Når pasienten er definert 
utskrivnings-klar av lege etter 
gitte kriterier 

Logistikkmelding 
 
 

 
Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

Avmelding 
utskrivings-
klar pasient 

Ved endring - pasienten er 
likevel ikke utskrivnings-klar 
Skal meldes utreise klar på 
nytt 

Logistikkmelding  Går til saksbehandler pleie og 
omsorgstjenesten 

 
Forespørsel / 
Svar på 
forespørsel 
 
 
 
Avviksmelding 

 
Spørsmål og svar knyttet til 
pågående dialog. 
Går til den sengepost 
pasienten er innlagt. 
 
 
Brukes kun ved feilsendinger 

Dialogmeldinger 
 

 Går til spl. tjeneste eller 
saksbehandler dersom du 
svarer på melding fra spl- 
tjenesten eller saksbehandler. 
Kan sendes som frittstående.  
Dialog/avklaringer 

Utskrivings-
rapport 

Erstatter 
sykepleiesammenfatning ( 
oppsummert sykepleie og 
anbefalt oppfølging) når 
pasient skal ha kommunale 
tiltak etter utreise. 
Sendes utreisedagen. 

 
Fagmelding  

 
Går til sykepleietjenesten 

Melding om 
utskrevet 
pasient 

 
Når pasienten skrives ut av 
EPJ, sendes melding 

Logistikkmelding  
Går til sykepleietjenesten 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3178-1   Arkiv: 040  

 

Nye forskrifter for tildeling av startlån, - endring av retningslinjer  

 

Forslag til vedtak: 

Nye retningslinjer for tildeling av startlån godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Rådmannen har fått utarbeidet nye retningslinjer for tildeling av startlån. Bakgrunnen for at 

dette er at det har kommet nye forskrifter og kommunens retningslinjer må 

harmoniseres/tilpasses disse.  

Det er videre nødvendig å tilpasse retningslinjene for å fremme hovedstrategier i vedtatte 

boligsosiale handlings plan; leie til eie og økt gjennomstrømming i kommunale boliger. 

Forslaget til nye retningslinjene er kvalitetssikret av kommuneadvokaten. 

 Det er to endringer som er vesentlige fra tidligere retningslinjer: 

 

1. Anledning til å stille vilkår om gjeldsrådgivning i inntil to år i refinansieringssaker.  

Pkt. 5. «Vilkår i særlige tilfeller 

 Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til 

rådgivningssamtale. 

 Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at 

søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå 

mislighold.»  

 

2. Anledning til å fravike vilkåret om fast inntekt.  Pkt. 2 «Helt unntaksvis kan annen inntekt 

godkjennes.» 

  

Rådmannens vurdering 

Ad. punkt 1: 



Rådmannen mener det er ønskelig og riktig å kunne sette denne type vilkår slik at 

kommunen kan komme tidlig inn med rådgivning/forvaltning. Først og fremst for å unngå at 

låntaker opparbeider seg unødvendig gjeldsbyrde og i ytterste konsekvens mister boligen i 

tvangssalg. Videre vil denne oppfølgingen kunne hindre tap på utlån for kommunen. 

Ad. punkt 2: 

Rådmannen ønsker i forbindelse med prosjekt «leie til eie» å ha fullmakt til å gi lån også til 

søkere med midlertidig inntekt. Dette er aktuelt i de tilfellene der kommunen ser at fast 

inntekt kan være innen rekkevidde, eller totalsituasjonen tilsier at dette er hensiktsmessig. 

For barnefamilier i denne gruppen vil det kunne gi en stabilitet i oppveksten til barna, samt 

at søkerne får vært med som aktører i boligmarkedet og ved det kan få gevinst av 

prisveksten i samfunnet. Dette vil være positivt for den enkelte families levekår.  

Dette unntaket vil kun gjelde personer som er etablert i prosjektet «Leie til eie». Denne 

gruppen vi ha en annen risikoprofil enn søkere med fast inntekt, og innebærer sannsynligvis 

en større risiko for tap på utlån. Men dersom søkerne mottar økonomisk sosialhjelp, vil 

rentebetjening av lån likevel oftest innebære lavere boutgifter enn husleier i kommunal eller 

privat bolig. 

 

Vedlegg 

 Forslag til nye retningslinjer for tildeling av startlån. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.03.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 
  

 

Retningslinjer for startlån 

 

1. Formål 

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan 

skaffe seg en egnet bolig og beholde den. 

 

2. Hvem kan få lån 

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i 

ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal tildeles etter behovsprøving.  

I vurderingen skal kommunen legge vekt på om søkeren: 

a) forventes å ha langvarige problemer med å finansiere eid bolig og 

b) har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske mulighetene søkerens 

inntekter og nødvendige utgifter til livsopphold gir. 

Søknader vil utover dette vurderes i henhold til forskrift om startlån. 

Søkeren må ha evne til å betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen 

til livsopphold. Inntekt må være av varig karakter, fast lønn eller varig trygd. Helt 

unntaksvis kan annen inntekt godkjennes. 

Søker må være bosatt i Ringerike kommune. 

 

3. Lånesøkers plikter 

Lånesøker plikter å levere søknadsskjema vedlagt den dokumentasjonen som kreves. 

Kommunen kan settes tidsfrist for innlevering av etterspurt dokumentasjon. 

Søker skal dokumentere at det er søkt lån i ordinær bank. 

 

4. Kommunen kan gi lån til 

a) kjøp av bolig: 

Startlånet kan finansiere hele boligkjøpet eller gis som topplån der annen 

finansinstitusjon gir grunnfinansiering. 

b) Utbedring og tilpasning av bolig 

Startlån kan gis til utbedring av nåværende bolig. Det totale lånebeløp må fortsatt ligge 

innenfor boligens verdi. 

c) Oppføring av ny bolig 

Startlån kan gis som toppfinansiering ved bygging av ny bolig 

 

Ringerike kommune 



 

d) Refinansiering 

Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden 

kan bli boende i boligen. Ved lån til refinansiering kreves det samarbeid med 

gjeldsrådgiver eller med kundens bank.  

 

5. Vilkår i særlige tilfeller 

Ved mislighold av låneforpliktelser kan kommunen kreve at låntaker møter til 

rådgivningssamtale. 

Ved innvilgelse av refinansiering kan kommunen i særlige tilfeller sette som vilkår at 

søkers inntekter skal forvaltes av gjeldsrådgiver i inntil to år for å unngå mislighold. 

 

6. Nærmere om boligen 

Boligen skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på 

stedet.  

Boligen skal ligge i Ringerike kommune. 

Boligen skal godkjennes av kommunen før det legges inn bud. 

 

7. Søknadsbehandling 

Det benyttes Husbankens søknadsskjema for startlån. HB 7 S 13 

Alle søknader behandles individuelt etter gjeldende lovverk og retningslinjer 

Kommunen bruker i sin saksbehandling SIFOs referansebudsjett for forbruksutgifter 

samt dokumentasjon på alle økonomiske forhold som er av betydning for 

lånevurderingen. Søknaden vil bli avslått hvis kommunen mener lånesøker ikke vil 

klare framtidige betalingsforpliktelser. 

Kommunen skal i saksbehandlingen gi fraråding til opptak av lån der man antar at den 

økonomiske evnen eller andre forhold tilsier at søker bør avstå fra å ta opp lån 

Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene 

boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 

 

8. Låneutmåling 

Låneutmålingen fastsettes innenfor 100 % av boligens verdi pluss eventuelle 

omkostninger. 

Ved grunnfinansiering gjennom annen finansinstitusjon kan kommunen vike prioritet 

innenfor boligens verdi. 

For økonomisk vanskeligstilte kan hele finansieringen dekkes ved startlån. 

For særlig vanskeligstilte husstander kan startlån brukes i kombinasjon med 

boligtilskudd.  

 



9. Sikkerhet for lånet 

Startlån fra kommunen skal sikres med pant i boligen eller adkomstdokumentet til 

boligen. 

Det forutsettes at sikkerheten for startlånet blir leggende innenfor boligens verdi. Det 

forutsettes videre at boligen til enhver tid er forsikret. 

 

10. Rente- og avdragsvilkår 

Renter:  Følger til enhver tid Husbankens faste og flytende renter  

Lånetype: Annuitetslån med mulighet for avdragsfrie perioder 

Løpetid: Inntil 30 års løpetid. I særlige tilfeller kan kommunen innvilge en 

nedbetalingstid inntil 50 år. 

Terminer: Månedlige betalingsterminer 

 

11.  Klagegang 

Det er anledning til å klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning 

og avslag på lån. Klagen må være skriftlig og sendes Ringerike kommune v/NAV 

Ringerike. Klagen skal begrunnes og nevne det vedtaket det klages over og hvilken 

endring som ønskes. Klagen må signeres av søker eller fullmektig. Klagefristen er tre 

uker. Kommunen vil etter mottatt klage foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. 

Hvis klagen ikke gis medhold sendes den til kommunens klagenemnd, som er 

klageinstans. 

 

12. Regelverk 

Startlån tildeles i h.h.t lov av 29.mai 2009 om Husbanken m/ forskrift om startlån fra 

Husbanken (12.3.2014). Kommunen benytter «Veileder for saksbehandling av startlån 

i kommunene» som faglig støtte i saksbehandlingen. 

Dette dokumentet erstatter tidligere kommunale retningslinjer og vedtak i henhold til 

disse. 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3007-1   Arkiv: 040  

 

Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og kontorlokaler for 

hjemmebaserte tjenester 

Framdriftsplan 
 

Forslag til vedtak: 

Forslag til framdriftsplan for etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til 

hjemmebaserte tjenester ved tidligere Norderhov sykehjem, tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Budsjett 2015, Handlingsplan 2015 – 2018 omfatter to større byggeprosjekter innen helse og 

omsorgstjenesten. 

1. Omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, inklusive et borettslag på initiativ fra en 

gruppe foreldre, på Hov. Tomten er nå gjenstand for en mulighetsskisse med påfølgende 

reguleringsplan. 

2. Etablering av omsorgsboliger, dagsenter og lokaliteter til hjemmebasert omsorg på tomten 

til tidligere «Norderhovhjemmet». 

 

Begge prosjekter ligger innenfor husbankens regler for investeringsstøtte som skal stimulere 

kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i omsorgsboliger for personer med behov 

for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunen (og kun kommunen) 

når kommunen står som eier, og kan ikke videretildeles (jf. pkt. 3 i retningslinjene 

http://nedlasting.husbanken.no/Filer/8b18.pdf). Kommunen avgjør selv om den vil eie 

omsorgsboligene, eller om kommunen skal leie eller på annen måte framskaffe 

omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen velger å 

leie, kan husbanken vurdere å tildele tilskudd etter samme satser, men kun der leieforholdet 



skjer gjennom en avtale på forretningsmessig basis. Slik avtale kan ikke inngås med en 

«non-profitt» stiftelse, og kommunen er derfor avskåret fra å benytte Ringerike 

Boligstiftelse til slike prosjekter. 

For 2015 er gjennomsnittet av den statlige tilskuddsandel pr. boenhet 50 prosent av 

maksimalt godkjente anleggskostnader. Dette fordeles med 45 prosent pr. omsorgsbolig og 

55 prosent pr. sykehjemsplass. Tilskudd til fellesareal i tilknytning til eksisterende 

omsorgsboliger er 55 prosent av godkjente anleggskostnader når kommunene skal gi 

heldøgns tjenester. Dette betyr at kommunen gjennom investeringstilskudd og 

momsrefusjon i realiteten får finansiert 75 % av totale anleggskostnader. Dette for å sette 

kommunen i stand til å ha en forsvarlig utleiepris på boligene, og å kunne møte husbankens 

kvalitetskrav, som klart virker kostnadsdrivende. Disse er i hovedsak at boligene skal: 

 Være tilpasset personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan 2015. 

Dette innebærer blant annet små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter 

og tilgang til tilpasset uteareal. Det understrekes at boenhetene ikke skal ha 

institusjonsliknende preg, og dette prinsippet skal bli hensyntatt i planlegging og 

utforming av boenhetene. Boenhetene bør også plasseres i ordinære og gode 

bomiljøer slik at prinsippene om normalisering og integrering oppfylles. Det er en 

forutsetning at ulike brukergrupper ikke samlokaliseres på en uheldig måte. 

 være universelt utformet i henhold til NS 11001  

 ha energieffektive løsninger 

 oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal 

installeres sprinkelanlegg  

 tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven  

 være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, 

kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi  

 tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene  

Godkjente anleggskostnader pr. boenhet i omsorgsboliger og sykehjem, er nå 2 972 000 

kroner. De maksimale tilskuddssatsene er 1 337 400 kroner for en omsorgsbolig. 

Det gis også 55 prosent utmåling av tilskudd der det etableres egne lokaler for 

dagaktivitetstilbud. Dagaktivitetstilbudet gjelder beboere i omsorgsboliger og ulike grupper 

hjemmeboende som har behov for et slikt tilbud 

 

Rådmannen ønsker å komme med følgende orientering når det gjelder prosjektet på 

Norderhovhjemmet: 

I handlingsplan 2015 – 2018 er det beskrevet en rivning av «gamlebygget» til det tidligere 

sykehjemmet, og en større oppgradering av den nyeste delen. Dette for å kunne drifte 



hjemmetjenesten og dagens dagsenter parallelt med rivning og nybygg. Slik løsning ble 

skissert for å sikre dagsenteret og hjemmebaserte tjenester nødvendige arealer i en rive og 

byggeperiode. Flere forhold indikerer at slik løsning vil være kostnadsdrivende og 

begrensende på prosjektet. Dette fordi: 

 Den nye delen er i langt dårligere forfatning enn den ved første øyekast framstår. 

Dette bekreftes av en vurdering som tidligere ble gjort av eiendomstjenesten i 

forhold til mulighetene for å benytte denne delen til kontorlokaliteter. En slik bruk 

kom i konflikt både med ventilasjonsmuligheter, kvalitet på vindusruter o.l., slik at 

en oppgradering til dagens krav ville bli svært kostnadskrevende. Likens krav til 

rømningsveier og heis. 

 Dersom den gamle delen skal rives, samtidig som den nye delen benyttes, vil dette 

avstedkomme et omfattende arbeid med å «lukke» den gjenstående delen (den gamle 

delen representerer endeveggen på den nye delen). Det vil ikke være nok med å 

dekke denne til med presenninger. Slik løsning vil også by på en rekke utfordringer 

da arealer i kjeller strekker seg over begge bygningsdelene og bygningsdelene har 

felles opplegg for vann og kloakk.  

 En ny vurdering av å gjennomføre en slik prosess konkluderer med at det uansett 

valg av prosess ikke vil være mulig eller forsvarlig å opprettholde drift i den nye 

bygningsdelen mens den gamle rives. Den gamle delen er i betong. Det er grunn til å 

anta at støy og støvplager vil være store. Rigg og nødvendig uteareal vil gjøre det 

utfordrende med drift i "nye bygget" under en rivningsprosess. 

 Drift under rivning og byggeprosess vil gi begrenset spillerom for entreprenør og 

føre til høyere kostnader. 

 Rådmannen har tidligere signalisert at eiendommen skal utnyttes optimalt ved en 

utbygging. Arealene til hjemmebasert tjenester trenger ikke være store, men 

aktiviteten krever en del parkeringsareal. Husbankens retningslinjer skisserer ca. 60 

m
2 
/leilighet, og også til disse kreves en del parkeringsareal og boder. Når det gjelder 

dagsentra må det beregnes 10 m
2
 /bruker for å utløse investeringstilskudd. 

Dersom den gamle delen blir stående, vil denne legge uheldige begrensninger på 

arealløsningen på tomta. En mulighetsskisse på «jomfruelig tomt», d.v.s uten 

ivaretagelse av deler av eksisterende bygning, vil være langt mer kostnadseffektiv, 

samtidig som det åpner for alternative og kreative løsninger for det endelige 

prosjektet. 

 

Ut over dette har rådmannen vurdert følgende problemstillinger som kan ha innvirkning på 

framdriften: 

 Sivilforsvaret har oppmontert et varslingsanlegg «Tyfonanlegg» på dagens bygning. 

Dette er i dag klassifisert som et beredskapsanlegg, og rådmannen har fått klarsignal 

fra Sivilforsvaret om at anlegget kan rives. 



 Tidligere bygningsmasse er utstyrt med tilfluktsrom. Dette er ikke noe krav i forhold 

til framtidigs omsorgsboliger, og anlegget var aldri tiltenkt andre enn pasienter og 

ansatte på tidligere sykehjem. Det er derfor uproblematisk at disse saneres. 

 Telenor har oppmontert en basestasjon (4G-dekning) to steder på taket og på loftet i 

den gamle bygningen. Avtalen med Ringerike kommune utløper 28. august, og 

rådmannen har varslet Telenor om at denne avtalen ikke kan/vil bli fornyet. Det viser 

seg at det er svært vanskelig for Telenor å erstatte denne stasjonen uten videre, og at 

det er utfordrende å finne gode plasseringer i forhold til dekningsområde for denne 

delen av kommunen. Telenor har bedt om at stasjonen ikke settes ut av drift før tidlig 

2016, for på den måten å vinne noe tid for alternativ løsning. Rådmannen har i 

samråd med prosjektansvarlig i kommunen konkludert med at dette er 

uproblematisk. 

 Utfordringen med å finne erstatningslokaler for hjemmetjenesten og dagsenterdrift i 

byggeperioden har funnet sin løsning i og med at AI flytter sin virksomhet til 

Risesletta fra 2016. Flytting starter allerede sommeren 2015. Kommunen har derfor 

tilfredsstillende lokaliteter til erstatningslokaler i egen regi. 

Ut fra en totalvurdering vil rådmannen derfor gå for at Norderhovhjemmet saneres i sin 

helhet, for å sikre en optimal utnyttelse av eiendommen, og ser for seg følgende 

framdriftsplan. 

Prosjektfase 2015 2016 2017 

April-

Mai-

Juni 

Aug.-

Sept. 

Okt.- 

Nov,- 

Des.-  

Jan. Feb.-

Mars. 

April Mai Aug Sept.- 

Okt. 

Utarbeidelse av 

mulighetsskisse 

         

Anbudsdokumenter 

for rivning 

         

Valg av 

rivningsentreprenør 

         

Rivningsprosess          

Anbudsdokumenter 

forprosjekt 

         

Forprosjekt fram til 

anbudsdokumenter, 

hovedentreprise 

         

Anbudsperiode          

Valg av entreprenør          

Byggeperiode          

Innflytting          

 



 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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