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Div. orienteringer v/kommunalsjef Christine Myhre Bråthen. 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

 

22/15 15/3721    

 Hverdagsrehailitering, - tema   

 

23/15 15/3724    

 Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale   

 

24/15 15/3732    

 Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale   

 

25/15 15/3933    

 Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale   

 

26/15 15/3934    

 Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike 

kommune  

 

 

Eventuelt 

 

 

Ringerike kommune, 27.04.2015 

 

Ståle Skjønhaug 

leder 
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 Side 2   

 

Hverdagsrehailitering, - tema  

 

Arkivsaksnr.: 15/3721   Arkiv: H30  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd tar den redegjørelsen som ble gitt gjennom 

temagjennomgangen om status, videre framdrift og foreløpige resultater til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen ba i møte 14. april om at «Hverdagsrehabilitering» ble satt opp som tema på 

komiteens møte 5. mai. 

Temagjennomgangen skal ha hovedfokus på status, videre framdrift og foreløpige resultater. 

Rådmannen vil gi en redegjørelse på møte 5. mai ved prosjektleder Bente Ringen 

(ergoterapeut) og Astrid Lorentsen (fysioterapeut), som også vil kunne svare på oppfølgende 

spørsmål. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



   

 Sak 23/15 

 Side 3   

 

 

Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/3724   Arkiv: H12 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Eldrerådet  

23/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale 

 

Beskrivelse av saken 

Hole kommune sa opp sin avtale vedr. kjøp av plass ved Hospice-avdelingen ved Austjord 

behandlingssenter, og ba om at avtalen reforhandles. Hole ønsket primært en avtale som 

muliggjorde at kommunen kun betalte for disponerte plasser, og ikke for de ulemper det 

medførte for avdelingen at man måtte holde ledig kapasitet dersom Hole kommune skulle ha 

behov. Likeens ønsket man et oppsett som viste hvilke kostnadselementer Ringerike 

kommune la inn i de kostnader som inngikk i den prisen som ble forlangt pr. døgn. 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak som åpnet for en langt mer fleksibel bruk av de definerte senger på 

Hospiceavdelingen ved Austjord behandlingssenter, muliggjør å imøtekomme Hole 

kommunes ønsker som var bakgrunn for kravet om reforhandling. 

Rådmannen har basert forslag til ny avtale på en selvkostberegning, der følgende 

kostnadsbærere er innregnet: 

 Lønn 

 Administrasjon 

 Andre driftsutgifter 

 Administrative «over-headkostnader) 

 Husleie 

 Vaktmestertjenester 

 Renhold 

 

Rådmannen vil presisere at dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Austjord 

behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når nabokommunen 

ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som trenger f.eks. 

avlastning. Men avdelingen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for at plass kan stilles til 

disposisjon så snart dette er mulig.  

Kommunestyrets vedtak muliggjør at vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune 

til andre typer pasienter når forholdene ligger til rette for dette. Dette gjør at 



  Sak 23/15 

 

 Side 4   

 

behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når senger ellers ville stå ledige. Dette 

innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at nabokommunen som velger å kjøpe et slikt 

tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk benyttes. 

 

Vedlegg 

 Tilbud til Hole kommune 

 Forslag til ny avtale 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



   

 Sak 24/15 

 Side 5   

 

 

Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/3732   Arkiv: F31 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte avtale med Hvalsmoen transittmottak tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Hvalsmoen transittmottak for asylsøkere har byttet operatør. HERO har overtatt ansvaret fra 

Norsk folkehjelp. Det har derfor vært nødvendig å revidere avtalen, samtidig som det har 

vært gjennomført en evaluering i forhold til helsetjenestene ved mottaket, som er et 

kommunalt ansvar. 

Rådmannens vurdering 

Utlendingsdirektoratet (UDI) driver ikke selv asylmottak. Drift av mottakene legges ut på 

anbud etter lov om offentlige anskaffelser. Driftsoperatøren som tildeles oppdraget etter 

anbudsrunden står for den daglige driften av mottaket i henhold til retningslinjer gitt av UDI.  

Driftsoperatør kan være kommuner, humanitære organisasjoner, private selskaper og 

privatpersoner. Det er for tiden HERO som er operatør på Hvalsmoen transittmottak, og 

denne avtalen er således en avtale mellom HERO og Ringerike kommune, som skal sørge for 

nødvendige helsetjenester til alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen, 

jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

Ringerike kommune har primæransvaret for at asylsøkere i statlige mottak får de 

helsetjenester de har krav på i henhold til lov. Kommunen står fritt i organiseringen av 

helsetjenestene innenfor rammen av kommunehelsetjenesteloven og kommuneloven. 

Rådmannen legger avtalen fram til orientering. 

 

Vedlegg 

 Ny avtale vedr. helsetjenester, - Hvalsmoen transittmottak 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



   

 Sak 25/15 

 Side 6   

 

Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/3933   Arkiv: 040  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Frivilligsentralen ønsker å inngå en partnerskapsavtale med Ringerike kommune, både for å 

sikre forutsigbarhet og felles fokus på felles mål. Slike avtaler er blitt mer og mer vanlig 

mellom frivilligsentraler og kommunene. 

 

Rådmannens vurdering 

Samarbeid med frivilligheten er gode, viktige og nødvendige supplement til den offentlige 

omsorgen, og vil i fortsettelsen kunne bli avgjørende for hvordan kommunen greier å 

imøtekomme de krav og behov som morgendagens samfunn vil representere. 

Gjensidig og forpliktende samarbeid vil være avgjørende for sammen å oppnå felles mål. 

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de 

som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand, og en partnerskapsavtale vil være et 

godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet. 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til partnerskapsavtale godkjennes. Forslaget er 

utarbeidet i samarbeid med daglig ledelse og styrerepresentanter i Ringerike frivilligsentral. 

Vedlegg 

 Forslag til»Partnerskapsavtale». 

. 

 Ringerike kommune, 24.04.2015 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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 Side 7   

 

 

Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune  

 

Arkivsaksnr.: 15/3934   Arkiv: 040  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

26/15 Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen tar redegjørelsen fra Pasient og brukerombudets besøk til orientering.  

 

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i flere henvendelser fra brukere/pårørende i Ringerike kommune, ønsker 

ombudet å bruke et par dager på å sette seg bedre inn i forholdene når det gjelder helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune. 

Besøker blir gjennomført onsdag 29/4 og torsdag 30/4. Det er lagt opp et omfattende 

program, som forhåpentligvis vil gi ombudet et godt og oversiktlig bilde av tjenesten i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker å orientere hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd om Pasient og 

brukerombudets besøk, eventuelle funn og konklusjoner, og vil komme med slik orientering 

som grunnlag for drøftinger/diskusjon i hovedkomiteens møte 5. mai 2015. 

 

Vedlegg 

 Program for Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 24.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3721-1   Arkiv: 040  

 

Hverdagsrehailitering, - tema  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd tar den redegjørelsen som ble gitt gjennom 

temagjennomgangen om status, videre framdrift og foreløpige resultater til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen ba i møte 14. april om at «Hverdagsrehabilitering» ble satt opp som tema på 

komiteens møte 5. mai. 

Temagjennomgangen skal ha hovedfokus på status, videre framdrift og foreløpige resultater. 

Rådmannen vil gi en redegjørelse på møte 5. mai ved prosjektleder Bente Ringen 

(ergoterapeut) og Astrid Lorentsen (fysioterapeut), som også vil kunne svare på oppfølgende 

spørsmål. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3724-1   Arkiv: 040  

 

Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen har fullmakt til å inngå avtale om salg av plass ved Hospiceavdelingen ved 

Austjord behandlingssenter på de vilkår som er beskrevet i forslag til avtale 

Beskrivelse av saken 

Hole kommune sa opp sin avtale vedr. kjøp av plass ved Hospice-avdelingen ved Austjord 

behandlingssenter, og ba om at avtalen reforhandles. Hole ønsket primært en avtale som 

muliggjorde at kommunen kun betalte for disponerte plasser, og ikke for de ulemper det 

medførte for avdelingen at man måtte holde ledig kapasitet dersom Hole kommune skulle ha 

behov. Likeens ønsket man et oppsett som viste hvilke kostnadselementer Ringerike 

kommune la inn i de kostnader som inngikk i den prisen som ble forlangt pr. døgn. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunestyrets vedtak som åpnet for en langt mer fleksibel bruk av de definerte senger på 

Hospiceavdelingen ved Austjord behandlingssenter, muliggjør å imøtekomme Hole 

kommunes ønsker som var bakgrunn for kravet om reforhandling. 

Rådmannen har basert forslag til ny avtale på en selvkostberegning, der følgende 

kostnadsbærere er innregnet: 

 Lønn 

 Administrasjon 

 Andre driftsutgifter 

 Administrative «over-headkostnader) 

 Husleie 

 Vaktmestertjenester 

 Renhold 

 

Rådmannen vil presisere at dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Austjord 

behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når nabokommunen 

ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som trenger f.eks. 



avlastning. Men avdelingen vil selvsagt gjøre sitt ytterste for at plass kan stilles til 

disposisjon så snart dette er mulig.  

Kommunestyrets vedtak muliggjør at vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune 

til andre typer pasienter når forholdene ligger til rette for dette. Dette gjør at 

behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når senger ellers ville stå ledige. Dette 

innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at nabokommunen som velger å kjøpe et slikt 

tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk benyttes. 

 

Vedlegg 

 Tilbud til Hole kommune 

 Forslag til ny avtale 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

Ringerike kommune 
Rådmannens stab 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Hole kommune  

v/Anne Marit Fuglum  

Vikasveien 30 

 

3530 RØYSE 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/3543-1 9452/15 040  09.04.2015 

 

Kjøp av plass ved Hospiceenheten, - Austjord behandlingssenter 

Hole kommune og Ringerike kommune har fram til 31.12.2014 hatt en avtale som gir Hole 

kommune rett til å kjøpe plass for sine innbyggere ved «Hospice-enheten» v/Austjord 

behandlingssenter. Hole kommune har sagt opp denne avtalen, men ønsker en reforhandling i 

forhold til kostnad og oppgjørsform. 

Helse og omsorgstjenestene i Ringerike kommune har gjennomgått omfattende innsparings- 

og effektiviseringstiltak i 2014. Dette er muliggjort ved nedbemanninger, endringer av turnus 

og effektiviseringstiltak. Dette har innvirket på tjenesteområdets samlede kostnader inkl. 

felleskostnader, og således også på de enkelte enheters selvkost. En separat selvkostberegning 

ved «Hospice-enheten» ved Austjord behandlingssenter ser i 2015 derfor slik ut: 

Kostnadsbærer Kommentar Kostnad «Hospice» 
kr. pr. år 

Lønn Beregnet i forhold til 12 årsverk (inkludert 
leder og lege). Alle avgifter og tillegg er 
medregnet i beregningen. Avdelingen har 
høyt innslag med spesialutdannet personell 
(øvre lønnsskikt) 

 8 683 000 

Administrasjon Det er beregnet 2,5 åv. Disse stillingene 
benytter ca. 80 % av arbeidstiden opp i mot 
sengeavdelingene. Da det samlet er 34 
sengeplasser på Austjord, beregnes andel 
Hospice til 8/34 

440 000 

Andre driftsutgifter Hospice benytter bl.a. kostbare 
medikamenter. Driftskostnadene stipuleres 
ut i fra 80 % andel lønn og 20 % andel drift.  

2 171 000 

Administrative  
«overhead-kostnader» 

Samtlige samarbeidsavtaler belastes med 
administrative «overhead-kostnader» 
tilsvarende 0,7 % av tiltakets 
lønnskostnader (jfr. kommunestyrevedtak) 

64 000 

Husleie Følger spesifisert faktura fra Ringerike 
boligstiftelse 

2 364 000 

Vaktmester 1,5 åv. Da det samlet er 34 sengeplasser på 
Austjord beregnes andel Hospice til 8/34. 

227 000 

Renhold 2 åv. Spesielt høye krav til renhold på 
Hospice på grunn av pasientenes helse-
tilstand med nedsatt immunforsvar.   

303 000 
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Samlet avdelingskostnad / år  14 252 000 

 

Dette gir en kostnad på kr. 4 880,-/døgn basert på selvkostberegning. 

Det er derfor med glede vi kan tilby nabokommunen å kjøpe slik tjeneste ved Austjord 

behandlingssenter til kr. 4 880,-/døgn. Dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan 

Austjord behandlingssenter ikke garantere at det til enhver tid står ledig en plass når 

nabokommunen ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt til andre pasienter som 

trenger f.eks. avlastning. Men vi kan, for pasientens skyld love at vi skal gjøre vårt ytterste for 

at plass kan stilles til disposisjon så snart dette er mulig.  

At vakante senger kan disponeres av Ringerike kommune til andre pasienter når forholdene 

ligger til rette for dette, gjør at behandlingssenteret kan drifte kostnadseffektivt også når 

senger ellers ville stå ledige. Dette innebærer at vi kan tilby en endret praksis ved at 

nabokommunen som velger å kjøpe et slikt tilbud kun betaler for de dager tilbudet faktisk 

benyttes. 

Dersom tilbudet er interessant ber vi om en snarlig tilbakemelding, slik at revidert avtale kan 

utarbeides og eventuelt politisk godkjennes. 

 

 

 

   

Med vennlig hilsen 

 

 

Christine Myhre Bråthen 

Kommunalsjef 

 

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent, og sendes derfor uten underskrift 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

AVTALE 

mellom 

Hole kommune og Ringerike kommune  

om kjøp av behandlingsplass ved Hospiceavdelingen 
 
 
 I. Bakgrunn:  

Ringerike kommune opprettet i 2004 en egen Hospiceavdeling ved Austjord 

behandlingssenter (Hospice Austjord). Avdelingen har totalt åtte senger. Fire av plassene 

benyttes kun til formålet, mens fire av plassene utnyttes fleksibelt alt etter hvor stor 

etterspørselen er til tilbudet. Pasienter innen målgruppen (alvorlig syke/døende med behov 

for palliativ behandling prioriteres alltid). 

Tilbudet er unikt i regionen. «Hospice-stiftelsen Angelique» har et stort engasjement i 

driften av avdelingen og ovenfor nabokommunene, og har gjennom årene bidratt betydelig. 

Det er derfor naturlig at nabokommunene har anledning til å kjøpe plass ved spesielle hov og 

når avdelingen har kapasitet. 

 

 II. Formål:  

Denne avtalen regulerer forholdet mellom Ringerike kommune og Hole kommune når det 

gjelder bruk av tilbudet ved Hospice Austjord. 

Hospice Austjord skal formidle en tjeneste av høy kvalitet innenfor avdelingens målsetting 

for pleie og behandling. Hospice Austjord har ansatt sykepleiere, spesialsykepleiere og 

spesialhjelpepleiere med lang erfaring. Spesialsykepleierne har utdanning i blant annet 

palliasjon, psykiatri og onkologi. Hospice Austjord har også ansatt lege i 50 % stilling med 

faste dager ved avdelingen med mulighet for kontakt etter arbeidstid. Avdelingen har videre 

tilknyttet fysioterapeut og diakon. Avdelingen har et tett samarbeid med palliativt team ved 

Ringerike sykehus og lege fra teamet er en gang i uken til stede for medisinsk råd og 

veiledning. 

Hole kommune skal saksbehandle egne vedtak i forhold til egne kriterier, og avtaler 

innleggelse med tildelingskontoret i Ringerike kommune. Hole kommune er selv ansvarlig for 

å kreve inn eventuelle vederlag fra pasienten, i henhold til egne vedtak. 

FORSLAG 



 

III. Betaling for opphold 

Med bakgrunn i det engasjement som stiftelsen Angelique utviser, betales beregnet selvkost 

for opphold (jfr. tilbud av 9.4.2015). Prisen for 2015 er satt til kr. 4 880,-/døgn. Det betales 

kun for perioden f.o.m. innleggelsesdagen t.o.m. utskrivningsdagen. 

Dersom selvkostberegning skal opprettholdes, kan Hospice Austjord ikke garantere at det til 

enhver tid står ledig en plass når kjøper ønsker dette. Dette fordi vakante senger vil bli brukt 

til andre pasienter som trenger f.eks. avlastning. Men avdelingen vil, i samarbeid med 

tildelingskontoret, sørge for at plass stilles til disposisjon så snart dette er mulig.  

 

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring  

Den avtale pris/døgn justeres årlig i tråd med kommunal deflator.  

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden.  

 

Tvister  

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten 

først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av 

avtalen en mulig konsekvens.  

 

V. Avtaleperiode  

Denne avtalen er gyldig for perioden 1.1.2015 til 31.12.2019 

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.  

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir 

vesentlig misligholdt.  

 

 

Hønefoss den      /   - 2015 

 

 

             

                  Hole kommune                                                                               Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/3732-1   Arkiv: 040  

 

Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale  

 

Forslag til vedtak: 

Vedlagte avtale med Hvalsmoen transittmottak tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Hvalsmoen transittmottak for asylsøkere har byttet operatør. HERO har overtatt ansvaret fra 

Norsk folkehjelp. Det har derfor vært nødvendig å revidere avtalen, samtidig som det har 

vært gjennomført en evaluering i forhold til helsetjenestene ved mottaket, som er et 

kommunalt ansvar. 

 

Rådmannens vurdering 

Utlendingsdirektoratet (UDI) driver ikke selv asylmottak. Drift av mottakene legges ut på 

anbud etter lov om offentlige anskaffelser. Driftsoperatøren som tildeles oppdraget etter 

anbudsrunden står for den daglige driften av mottaket i henhold til retningslinjer gitt av 

UDI.  

Driftsoperatør kan være kommuner, humanitære organisasjoner, private selskaper og 

privatpersoner. Det er for tiden HERO som er operatør på Hvalsmoen transittmottak, og 

denne avtalen er således en avtale mellom HERO og Ringerike kommune, som skal sørge 

for nødvendige helsetjenester til alle som bor, eller midlertidig oppholder seg i kommunen, 

jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

Ringerike kommune har primæransvaret for at asylsøkere i statlige mottak får de 

helsetjenester de har krav på i henhold til lov. Kommunen står fritt i organiseringen av 

helsetjenestene innenfor rammen av kommunehelsetjenesteloven og kommuneloven. 

Rådmannen legger avtalen fram til orientering. 

 

Vedlegg 

 Ny avtale vedr. helsetjenester, - Hvalsmoen transittmottak 



 

 

 

 Ringerike kommune, 17.04.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



                

 

SAMARBEIDSAVTALE 

mellom 

HERO og Ringerike kommune 

 

 1. Bakgrunn:  

Utlendingsdirektoratet (UDI) driver ikke selv asylmottak. Drift av mottakene legges ut på 
anbud etter lov om offentlige anskaffelser. Driftsoperatøren som tildeles 
oppdraget etter anbudsrunden står for den daglige driften av mottaket i henhold til 
retningslinjer gitt av UDI. Driftsoperatør kan være kommuner, humanitære 
organisasjoner, private selskaper og privatpersoner. Det er for tiden HERO som er operatør 
på Hvalsmoen transittmottak, og denne avtalen er således en avtale mellom HERO og 
Ringerike kommune, som skal sørge for nødvendige helsetjenester til alle som bor, eller 
midlertidig oppholder seg i kommunen, jamfør helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1. 

Ringerike kommune har primæransvaret for at asylsøkere i statlige mottak får de 
helsetjenester de har krav på i henhold til lov. Kommunen står fritt i organiseringen av 
helsetjenestene innenfor rammen av kommunehelsetjenesteloven og kommuneloven. 

 

2. Formål:  

Formalisering av et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå felles 
mål. Partene skal ha nytte av å delta og plikter å bidra med avtalt innsats. Avtalen omfatter: 

 Avtale om arealer/lokaliteter 

 Avtale om samhandling 

 Avtale om helsetilbud til asylsøkere og ansatte, inkl. avtale om betaling for 
helsetjenester og medisiner. 

2.1. Avtale om arealer/lokaliteter 

a) Helseavdelingen ved Hvalsmoen Transittmottak benytter lokaler i bygg 02, rom nr. 
1102, 1103, 1104, 1105, 1107, 1112, 12016 og 2106. Disse rommene skal ha egen 
nøkkel.  

Det er tilgang til felles spiselokale (rom 1108 eller det som blir benyttet i 2.etg), samt 
tilgang til venterom for pasienter (rom 1101). 

Det er enighet mellom partene om vurdering av utbedring av lokalene når det gjelder 
rømningsveier, evt. sluseløsning og venterom. 

b) Helseavdelingen ivaretar selv renhold av egne lokaler, unntatt lokalene 1108 og 
1101. 

FORSLAG 

RINGERIKE KOMMUNE 



c) Husleie, varme og normale driftsutgifter dekkes på samme måte som HERO får 
dekket sine utgifter. HERO vil være behjelpelig med vaktmestertjenesten. 

 

2.2. Avtale om samhandling 

a. Det skal legges til rette for samhandling på alle nivå mellom HERO og Ringerike 
kommune når det gjelder alle forhold ved Hvalsmoen transittmottak. 

b. Helseavdeling deltar ved behov, og minst en gang/uke på avdelingsmøte/-
morgenmøte med HERO. 

c. I tillegg deltar helseavdelingen i møter med HERO der dette er relevant. Dette kan 
gjelde individrettet samhandling, systemutvikling og undervisning. 

 

2.3 Avtale om helsetilbud til asylsøkere og ansatte, inkl. avtale om betaling for 
helsetjenester og medisiner. 

a. Helse tilbudet reguleres av helse og omsorgstjenesteloven, og av sentrale 
retningslinjer for helsetjenester til asylsøkere (IS 1022). 

b. Tannhelsetjenesten ytes av fylkeskommunen (tannhelsetjenestelovens § 1-1). 
Spesialisthelsetjenestetilbudet dekkes av Vestre Viken HF 
(spesialisthelsetjenestelovens § 2-1). 

c. I transittmottaket ytes helsehjelp som ikke kan vente (nødvendig helsehjelp, 
tuberkuloseundersøkelse og akutt hjelp). 

d. Helseavdelingen er bemannet hverdag fra kl. 08 00 – 15.00. Det vil være åpent for 
helsetilbud etter timeavtale for asylsøkere fra kl. 09 00 – 13.00 og fra kl. 14.00 – 
15.00. Tjenesten er åpen for øyeblikkelig hjelp i hele åpningstiden. 

e. Helseavdelingen er bemannet fast med autorisert helsesekretær og offentlig 
godkjent sykepleier. Det er tilknyttet en fast lege, samt smittevern og 
jordmorassistanse ved behov. Ringerike kommune ønsker i størst mulig grad å legge 
til rette for integrasjon av helsetjenesten ved Hvalsmoen transittmottak i den 
samlede helse- og sosialtjeneste i kommunen. 

f. Time på helseavdelingen bestilles ved bruk av timebestillingsskjema. Den enkelte 
asylsøker bestiller selv time, evt. via personell i mottaket. 

g. HERO er behjelpelig med språkassistanse ved kontakt med helsevesenet, i det 
omfang det er mulig. 

h. Ved henvendelse til tannlege, legevakt, sykehus og lignende ledsages asylsøkeren av 
person som kan fungere som språklig assistanse. 

i. Som tolketjeneste ved helseavdelingen benyttes telefontolk. Unntak gjøres om det 
vurderes som relevant. 

j. Medisiner til asylsøkere: Ved behov for medisinsk behandling sendes resepter på fax 
(eller som e-resept når dette er muliggjort) fra helseavdelingen til det apotek i 
Ringerike kommune som HERO velger å benytte. Apoteket leverer medisiner. Faktura 
for Medisiner sendes HERO. 

k. Legevakt: Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor helsetjenestens åpningstid, 
benyttes legevakten (Ringerike interkommunale legevakt). Faktura for legeytelsen og 
evt. medisiner, inklusive evt. tolketjeneste rettes til HERO. 



l. Sykehus og spesialisthelsetjenesten: ved behov for tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten går faktura til HERO. 

m. Helsetjenesten tilbyr relevante vaksiner, inkl. tuberkulose til alle ansatte ved 
Hvalsmoen transittmottak. Utgifter til innkjøp av vaksine dekkes av HERO. 

n. Helsetjenesten er åpen for tilsatte ved behov for øyeblikkelig hjelp i arbeidstiden. 

 

3. Informasjon 

Rutiner for samhandling utarbeides med deltakelse av begge parter.  

Helseavdelingen utarbeider en informasjonsperm til bruk både for asylmottakere og ansatte 
ved mottaket. 

 

4. Evaluering 

Denne avtale evalueres hver annet år og alltid ved bytte av operatør. 

 

5. Tvister  

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten 
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av 
avtalen en mulig konsekvens.  

 

6. Avtaleperiode  

Denne avtalen er gyldig for perioden  

Avtalen kan skriftlig sies opp/kreves reforhandlet av begge parter med 6 måneders varsel.  

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir 
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade det 
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for 
øvrig på en slik måte som skaper negativ omtale av den annen part. 

 

 

 

Hønefoss den      /   - 2015 

 

 

 

 

             

                      HERO                                                                                   Ringerike kommune 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3933-1   Arkiv: 040  

 

Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale  

 

Forslag til vedtak: 

Forslaget til «Partnerskapsavtale» med Ringerike Frivilligsentral godkjennes. 

Beskrivelse av saken 

Frivilligsentralen ønsker å inngå en partnerskapsavtale med Ringerike kommune, både for å 

sikre forutsigbarhet og felles fokus på felles mål. Slike avtaler er blitt mer og mer vanlig 

mellom frivilligsentraler og kommunene. 

 

Rådmannens vurdering 

Samarbeid med frivilligheten er gode, viktige og nødvendige supplement til den offentlige 

omsorgen, og vil i fortsettelsen kunne bli avgjørende for hvordan kommunen greier å 

imøtekomme de krav og behov som morgendagens samfunn vil representere. 

Gjensidig og forpliktende samarbeid vil være avgjørende for sammen å oppnå felles mål. 

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de 

som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand, og en partnerskapsavtale vil være et 

godt utgangspunkt for å videreutvikle samarbeidet. 

Rådmannen anbefaler at vedlagte forslag til partnerskapsavtale godkjennes. Forslaget er 

utarbeidet i samarbeid med daglig ledelse og styrerepresentanter i Ringerike frivilligsentral. 

  

Vedlegg 

 Forslag til»Partnerskapsavtale». 

. 

 

 

 Ringerike kommune, 24.04.2015 

 

 



 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

PARTNERSKAPSAVTALE 

mellom 

Ringerike Frivilligsentral og Ringerike kommune 

 I. Bakgrunn:  

Frivilligsentralen kan hvert år søke om støtte til drift gjennom Kulturdepartementet. Når 
staten godkjenner sentralen, forplikter den seg til å følge de nasjonale retningslinjene som 
sier at:  

o Frivilligsentralen skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til 
å delta innen frivillig virksomhet.  

o Frivilligsentralen skal utvikles av menneskene som er knyttet til sentralen.  

o Frivilligsentralen skal være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, 
foreninger/lag og det offentlige  

o Frivilligsentralen skal initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Aktivitetene 
skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger, behov og bidra til utvikling av 
sentralen.  

o Aktivitetene skal være et tillegg til offentlig virksomhet.  

o Det bør legges vekt på et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det 
er naturlig å samarbeide om.  

o Frivilligsentralen eller de frivillige knyttet til sentralen kan ikke ta i mot betaling, 
utover godtgjørelse for direkte utlegg.  

Ringerike kommune ønsker at Frivilligsentralen fortsatt skal beholde sin individuelle egenart 

som skal styres av behovene i nærmiljøet. Samtidig stiller kommunen krav om at sentralen 

videreutvikles i tråd med retningslinjene fra departementet. 

 

 II. Formål:  

Partnerskap er et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom aktørene for å oppnå et felles 
mål. Partene skal ha nytte av å delta og plikter å bidra med avtalt innsats. En slik avtale har 
til hensikt å sikre:  

o At Frivilligsentralen skal tilrettelegge for behovsrettede tiltak og jobbe aktivt for å 
finne nye behov i lokalmiljøet.  

o At Frivilligsentralen er synlig og kjent i sitt nærmiljø også for kommunale enheter.  

FORSLAG 



o At Frivilligsentralen oppleves som en positiv medspiller for lag og organisasjoner og 
det offentlig. 

o At Frivilligsentralen er initiativrik, og oppleves troverdig, åpen og inkluderende. 

o At Frivilligsentralen får best mulige arbeidsvilkår i sitt lokalmiljø. 

Frivilligsentralen er et naturlig sted for informasjon, samkjøring og formidling for både de 
som ønsker å bidra og de som trenger frivillig bistand. De skal være et ressurssenter og 
knutepunkt for nærmiljøet. 

 

III. Forpliktelser  

For å oppnå ovenstående målsettinger forplikter begge parter seg til å bidra med følgende 
innsatsfaktorer:  

 
Gjensidige forpliktelser:  

1. Partene skal sørge for en gjensidig dialog. 

2. Partene skal gjøre samarbeidet kjent både internt og eksternt.  

3. Partnere skal sørge for å holde hverandre oppdatert på relevant utvikling.  

4. Partene definerer følgende samarbeidsområder for partnerskapet i perioden: 

 Matombringing  

 Utstyrssentralen 

 Ensomhetsproblematikk/sosial kontakt 

 Flerkulturelt arbeid 

 Natteravn 

 Miljøpatruljen 

 Samarbeid med kommunale institusjoner 

 Handling og transporthjelp 

 Aktivitetsdager 

 Gruppeaktiviteter 

 Telefonkontakt 

 Båtvettundervisning 

 Frivillighetspolitikk 
 

Ringerike Frivilligsentrals forpliktelser må ses i forhold til tilgang på frivillige hjelpere og 
deres ønsker. 
 
Ringerike kommune forplikter seg til å:  

1. Holde seg oppdatert på endringer som skjer i departementet mht. forventninger til 
Frivilligsentralen.  

2. Ha ansvar for et samarbeidsforum som møtes min. 2 ganger pr. år.  

3. Bidra med styrerepresentant i Frivilligsentralens styre dersom dette er ønskelig. 

4. Bidra med markedsføring av Frivilligsentralen gjennom opplysning til innbyggerne i 
Ringerike kommune via kommunale nettsider. 

5. Gjennomgå tilsendt årsmelding, regnskap og budsjett årlig. 



6. Bruke Frivilligsentralenes kompetanse i Ringerike kommune. 

7. Involvere Frivilligsentralen i kompetansehevende tiltak og kurs som er adekvat for 
sentralens virksomhet. 

8. Under forutsetning av årlig godkjenning fra Kulturdepartementet, og innfrielse av 
forpliktelser knyttet til denne avtalen, gis Frivilligsentralen i avtaleperioden et årlig 
kommunalt rammetilskudd. Tilskuddet settes til kr 870 000,-. Tilskuddet vurderes årlig 
gjennom budsjettbehandling.  

Frivilligsentralen forplikter seg til å:  

1. Innarbeide intensjonen i avtalen i mål og handlingsplan  

2. Være en synlig aktør og ressurs i nærmiljøet med nær kontakt og samarbeid med lag, 
organisasjoner og det offentlige. 

3. Informere om frivillighet til ulike aktører.  

4. Tilrettelegge for, veilede og ivareta, og formidle frivillighet i kommunen. 

5. Ivareta kravene om evaluering og rapportering som stilles av kommunen.  

6. Delta på utviklingsarbeid sammen med kommunen der det er naturlig at Frivilligsentralen 
er representert . 

 

IV. Oppfølging av avtalen /ajourføring  

Avtalen skal evalueres minimum en gang i avtaleperioden. Det skal utarbeides årlige 
handlingsplaner med fokusområder for året som skal bidra til at felles målsetting oppnås i 
løpet av avtaleperioden.  

 
Tvister  

Oppstår det uenighet mellom partene vedrørende tolkning av denne avtalen, skal tvisten 
først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem er oppsigelse av 
avtalen en mulig konsekvens.  

 

V. Avtaleperiode  

Denne avtalen er gyldig for perioden 1.8.2015 - 1.1.2019.  

Avtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 6 måneders varsel.  

Begge parter har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning hvis denne avtalen blir 
vesentlig misligholdt, eller det er forhold ved den ene part eller avtalen som kan skade den 
annens omdømme. Dette kan være tilfelle dersom en av partene opptrer uetisk eller for 
øvrig på en slik måte at det skaper negativ omtale av den annen part. 

 

Hønefoss den      /   - 2015 

 

          Styreleder                                                                                                       Ordfører 

Ringerike Frivilligsentral                                                                                Ringerike kommune 
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Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/3934-1   Arkiv: 040  

Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike 

kommune  

 

Forslag til vedtak: 

Hovedkomiteen tar redegjørelsen fra Pasient og brukerombudets besøk til orientering.  

Beskrivelse av saken 

Med bakgrunn i flere henvendelser fra brukere/pårørende i Ringerike kommune, ønsker 

ombudet å bruke et par dager på å sette seg bedre inn i forholdene når det gjelder helse og 

omsorgstjenestene i Ringerike kommune. 

Besøker blir gjennomført onsdag 29/4 og torsdag 30/4. Det er lagt opp et omfattende 

program, som forhåpentligvis vil gi ombudet et godt og oversiktlig bilde av tjenesten i 

Ringerike kommune. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ønsker å orientere hovedkomiteen for helse, - omsorg og velferd om Pasient og 

brukerombudets besøk, eventuelle funn og konklusjoner, og vil komme med slik orientering 

som grunnlag for drøftinger/diskusjon i hovedkomiteens møte 5. mai 2015. 

 

Vedlegg 

 Program for Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune 

 

 

 Ringerike kommune, 24.04.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



Program 

Besøk fra Pasient og brukerombudet, Buskerud 
 
 

Onsdag 29/4-15 

 
Dagen:  Pasient og Brukerombudet er på Hvelven omsorgssenter og har undervisning med 

personalet. 
  Pasient- og brukermøte 
 
Kvelden: Møte med leder av Hovedkomitéen for Helse og omsorg, Ståle Skjønhaug. 
 

Torsdag 30/4-15 

Disse er med hele dagen:  
- Ståle Skjønhaug, politiker 
- Christine M. Bråthen, kommunalsjef Helse og omsorg 
- Cicilie Ingrirud, Leder for Tildelingskontoret 
- 2 representanter fra Pasient og brukerombudet 

 
Kl. 1000 Austjord behandlingssenter 

Informasjon om dagen, kommunens fokusområder og tjenester v/kommunalsjef 
Christine M. Bråthen. 
 
Omvisning på Austjord behandlingssenter v/enhetsleder Anne Marie Thomle Brager. 

 
  Lunsj 
 
Kl. 1230 Heradsbygda 

Omvisning på Heradsbygda dagsenter (med mulighet for samtale med pasienter) 
v/avdelingsleder Mette Bjerkesmoen. 

 
Kl. 1330 Møte med Ambulerende hjemmetjeneste vest v/ enhetsleder Synnøve Repvik. 

Informasjon om drift, rutiner og samhandling med bruker samt mulighet for samtale 
med avdelingsledere og ansatte. 

 
Kl. 1430 Hvelven omsorgssenter 

Omvisning institusjon, bofellesskap og dagavdelingen v/enhetsleder Inger G. 
Grønvold. 

 
Kl. 1530 Rådhuset 
  Middag sammen med kommunestyrerepresentantene før kommunestyremøtet. 
 
Kl. 1600 Kommunestyremøtet 
  Kommunalsjef Christine M. Bråthen introduserer Pasient- og brukerombudet. 

Pasient- og brukerombudet orienterer kommunestyret om ombudets rolle og 
mandat (tid til rådighet: 20 minutter). 

 
 


	Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 05.05.2015
	Sakspapirer - Møte i Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd den 05.05.2015.
	PS 22/15 Hverdagsrehailitering, - tema
	Hverdagsrehailitering, - tema

	PS 23/15 Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
	Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
	Tilbud til Hole kommune
	Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale


	PS 24/15 Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale
	Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale
	Hvalsmoen transittmottak, - ny avtale


	PS 25/15 Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
	Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale
	Ringerike frivilligsentral, - partnerskapsavtale


	PS 26/15 Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune
	Tilbakemelding etter Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune
	Program for Pasient og brukerombudets besøk i Ringerike kommune




