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Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.12.2014  

 

Arkivsaksnr.: 15/16   Arkiv: 033  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/15 Eldrerådet 12.01.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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Disponering av kontantytelsen Revisjonsrapport september 2014 

 

Arkivsaksnr.: 14/4020   Arkiv: 21  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/15 Eldrerådet 12.01.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Oppfølging av revisjonsrapporten av september 2014 vedrørende disponering av 

kontantytelsen og endringene i lovverket, tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Tidligere forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon fastslo at for pasienter som ikke er i stand til selv å ta 

ansvar for disponering av egen kontantytelse, skulle tilsynslegen i samråd med pårørende og 

daglig ansvarlig for tjenestetilbudet på institusjonen, fatte vedtak om at institusjonens ledelse 

skulle overta dette ansvaret. Det skulle føres regnskap over bruk av midlene som ble 

underlagt revisjon på vanlig måte. Institusjonens ledelse kunne delegere dette ansvaret til en 

av de pårørende eller verge, men disse måtte da levere regnskap til institusjonen, som igjen 

presenterte dette for revisjonen. Dersom det var ektefellen som ble delegert ansvaret, skulle 

fortsatt regnskapsplikten håndteres, men dog noe mer lempelig. 

Under forarbeidet med revisjonens rapport sendte rådmannen ut en forespørsel til samtlige 

institusjoner som har pasienter med «kontantytelse» om hvordan forskriften praktiseres. 

Det viste seg at det den gang kun forelå gyldig vedtak for en pasient ved Sokna 

omsorgssenter. I ettertid har dette antallet økt til tre pasienter. Det ble klart definert at 

kommunen mangler vedtak og forskriftsmessig oppfølging av disponering av kontantytelse 

for til sammen 50 pasienter, og at kommunens oppfølging var svært mangelfull. Dette betyr 

ikke at pasientene ikke har fått tilstrekkelig hjelp til å disponere kontantytelsen, men at dette 

har blitt ivaretatt av pårørende/ektefelle eller hjelpeverge, etter avtale med institusjonen og 

den enkelte pasient. Samtlige institusjoner rapporterer at dette fungerer utmerket. 

Erfaringer med forskriften viste den gang at denne var svært upopulær blant pårørende. Et 

sterkt fokus på gjennomføringen av forskriftenes bestemmelser ville i mange tilfelle 

dessverre kunne ødelegge samarbeidet med pårørende, et samarbeid vi var, og er avhengige 

av. Det var svært vanskelig å få aksept hos pårørende, det være seg ektefelle eller barn, for at 

de trengte fullmakt fra institusjonens ledelse for å hjelpe den gamle med å disponere 

kontantytelsen, da de var sikre på at dette var den dementes vilje/ønske. Enda mer 

provoserende var det for pårørende/ektefelle og/eller hjelpeverge at de måtte levere 

dokumentert regnskap til institusjonen over de disponeringer som gjøres. Det at de fikk kopi 

av regnskapet ved årets slutt, bedret ikke følelsen av å bli mistenkeliggjort.  

Ringerike kommune har aldri opplevd at det har vært misbruk i forhold til pasientenes 

kontantytelse, og har av ovenfornevnte grunner ikke prioritert håndteringen av forskriftens 
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bestemmelser høyt. At det også var kjent at nye forskrifter var under utarbeidelse, forsterket 

dette forholdet. 

Ny forskrift 

Ny forskrift trådte i kraft 9. mai 2014, og forskrift av 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av 

kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter 

(som var basis for revisjonens tidligere henvendelse i 2012) ble opphevet. De fleste 

endringene er å oppfatte som ubetydelige og av mer kosmetisk karakter, bortsett fra følgende: 

 «§ 3. Institusjonens disposisjonsrett 

Ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 1 for de pasientene 

som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen. Dette gjelder ikke de som er mentalt friske, 

men som av fysiske årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. 

Vedtak om disposisjonsrett etter første ledd skal fattes av institusjonens lege eller 

kommunelegen. Dersom pasienten har verge som har i oppdrag å ivareta pasientens 

økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes dersom vergen har samtykket i det. 

Denne endringen eliminerer i stor grad den motstand mange hadde mot den tidligere 

forskriften, da pårørende som verge for aktuelle pasienter nå kan motsette seg at vedtak om 

disposisjon fattes. Kommunen har derfor utarbeidet retningslinjer for dette i fortsettelsen, 

som nå implementeres. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringen i forskriften avbyråkratiserer en ordning som i tillegg til å være svært upopulær og 

uforståelig blant mange pårørende, også var svært arbeids/ressurskrevende for kommunens 

helse og omsorgstjenester.  

Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport i sak 37/14, og fattet følgende vedtak: 

Vedtak i kontrollutvalget:             

 Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 05.09.14, til 

orientering. 

 Kontrollutvalget ber Buskerud Kommunerevisjon IKS melde tilbake når kommunen 

har utarbeidet og innført retningslinjer og det er kontrollert at disse fungerer som 

forutsatt.  

 Kontrollutvalget forutsetter at retningslinjer ferdigstilles innen 1. desember 2014. 

 

Rådmannen oppfatter at vedlagte rutiner, som ble levert revisjonen 1. desember, svarer ut 

kontrollutvalgets vedtak. 

  

Vedlegg 

 Revisjonsrapport september 2014 

 Ny forskrift (gjeldende fra 9. mai 2014) 

 Nytt internkontrollblad med nye prosedyrer. 
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 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Ønske om å benytte interkommunal legevakt Søknad fra Sør-Aurdal kommune 

 

Arkivsaksnr.: 14/3915   Arkiv: 441  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/15 Eldrerådet 12.01.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens vurdering tas til etterretning. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt er organisert med hjemmel i kommunelovens § 28 a. 

Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28 b.   

Slik organisering innebærer at rådmannen i vertskommunen er delegert ansvar for å utføre 

oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker når det gjelder legevakten, 

som ikke er av prinsipiell betydning. Folkevalgte organer i vertskommunen har i slike saker 

ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet. Denne saken legges derfor fram for eldrerådet 

og hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd som en orienteringssak. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter anmodning fra Sør-Aurdal kommune ble det mellom Ringerike kommune, Sør-Aurdal 

kommune og legevaktas ledelse avholdt et sonderingsmøte den 2. mai 2013, der Sør-Aurdal 

kommune ønsket å få vurdert mulighetene for et begrenset medlemskap i Ringerike 

interkommunale legevakt, for på den måten å gi befolkningene som bodde nær grensen til 

Ringerike, og som hadde et naturlig forhold til Ringerike mulighetene til å benytte Ringerike 

interkommunale legevakt. Både Sør-Aurdal og Ringerike kommune var på møtet representert 

ved ordfører. Sør-Aurdal ble på dette møtet oppfordret til å spesifisere sine ønsker i en 

formell henvendelse. 

Sør-Aurdal kommune kom den 4.10.2013 ned en formell henvendelse til Ringerike 

interkommunale legevakt med ønske om at enkeltpersoner som tilhørte ytre del av 

kommunen ved akutte behov kunne kontakte Ringerike interkommunale legevakt for 

bistand/hjelp. Det ble i henvendelsen presisert at ønsket ikke omfattet et helhetlig medisinsk 

tilbud, men kun å ha mulighet for å bruke tilbudet ved akutte behov. Videre ble ønsket 

begrunnet med de store avstandene i Sør-Aurdal kommune, fra ytre til øvre del av 

kommunen. For innbyggere i de perifere områdene ved grensen til Ringerike kommune er 

avstanden til Ringerike kommunale legevakt mye kortere enn kommunens legevakt som er 

lokalisert til Fagernes. 

Ved en incurie har den formelle henvendelsen fra Sør-Aurdal ikke blitt behandlet i 

legevaktens samarbeidsutvalg, men etter at en søknad fra Flå kommune om fullt medlemskap 

i Ringerike interkommunale legevakt fra 1. mai 2014 ble innvilget, ble saken påny etterspurt 
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fra Sør-Aurdals side. Henvendelsen ble derfor behandlet i samarbeidsmøte den 11. september 

2014. Samarbeidsutvalget vedtok at en delvis tilknytning ikke var aktuelt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen i vertskommunen har ikke delegert sine fullmakter til samarbeidsutvalget for 

Ringerike interkommunale legevakt, og samarbeidsutvalgets vedtak ansees derfor for 

rådgivende. 

Rådmannen har stor forståelse for ønsket fra Sør-Aurdal kommune om en nærmere 

tilknytning til legevakta for deler av befolkningen som bor tett opp i mot grensa til Ringerike, 

og at disse ønsker den tryggheten en kortere avstand til legevakten gir. Rådmannen er 

allikevel enig i at en delvis tilknytning til legevakten er problematisk.  

Den interkommunale legevaktsordningen skal dekke det ansvaret kommunene har, etter Lov 

av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3, for legevakt og 

legevaktsentral. Dersom deler av en kommunes område etter avtale delvis skal kunne benytte 

legevakttjenester fra to forskjellige interkommunale legevakter, vil det oppstå en rekke 

situasjonsbetingede forhold som vil være juridisk uavklart, og dermed på ingen måte gi 

befolkningen den trygghet de har krav på. Likeens vil slikt delt ansvar kunne skape 

uklarheter og dermed forsinke innsatsen ved ulykker, situasjoner som krever hjemmebesøk, 

sykehusinnleggelser og lignende. 

De juridiske uklarheter en slik delt ordning representerer, vil også influere på 

ansvarsfordeling og gjøre eventuelle klagebehandlinger vanskelig. Rådmannen vil derfor, i 

tråd med samarbeidsutvalgets råd, ikke gå inn for en partiell deltakelse i den interkommunale 

legevaktsordningen fra Sør-Aurdal kommune. 

Nå er det allikevel slik at de interkommunale legevaktsordningene «lekker i alle retninger». 

Slik geografien er innrettet, er det mange mennesker som har langt kortere vei til annen 

legevakt enn den kommunen har avtale med. Legevakt er i utgangspunktet en akuttfunksjon, 

og mennesker med akutt behov for medisinsk bistand/hjelp vil aldri avvises dersom man 

henvender seg til legevakten. Man vil alltid få råd og veiledning, men vil som regel dersom 

hjemmebesøk er nødvendig bli henvist til den legevakt kommunen har avtale med. Det 

samme gjelder dersom vedkommende ikke er i stand til selv å besørge egentransport eller at 

legevaktens personell anser slik transport for uforsvarlig. 

Innbyggere i Sør-Aurdal som bor tett langs grensen til Ringerike, har lenge benyttet 

tjenestetilbud i Ringerike kommune, både fastlegefunksjon og akuttilbud. Slik praksis 

hverken kan eller bør kommunen nekte. Slik henvendelsen fra Sør-Aurdal kommune er 

utformet, er det etter rådmannens oppfatning ikke annet man ønsker enn at denne praksis 

formaliseres. Rådmannen vil av grunner som det er redegjort for ovenfor, ikke at slik praksis 

formaliseres, men har ingen ting i mot at slik praksis videreføres. 

 

Vedlegg 

 Henvendelse fra Sør-Aurdal kommune 
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 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Bruk av dobbeltrom, - en orientering  

 

Arkivsaksnr.: 14/3912   Arkiv: 614  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/15 Eldrerådet 12.01.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

 

Forslag til vedtak: 

 

Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har vært en foregangskommune når det gjelder å tilby institusjonsplasser 

i kommunen som enkeltrom. I dag er det ingen kommuner som kan rapportere at de bare har 

enkeltrom innenfor institusjonene. Mange bruker fortsatt dobbeltrom, ikke minst når behov 

oppstår prekært. 

Ringerike kommune kan ikke tillate seg å ha institusjonsplasser stående tomme, eller i 

beredskap dersom slike behov skulle oppstå. Av erfaring vet vi også at etterspørselen etter 

institusjonsplass svinger, og at det oppleves som kapasitetssvikt dersom kommunene ikke har 

en beredskap for å «ta toppene». Slike situasjoner kan oppstå på grunn av: 

 Stort «trykk» fra sykehusene ved utskrivninger etter perioder med ekstra mange 

innleggelser. 

 Akutt behov for avlastning for pårørende som har sine hjemme. 

 Pasienter som trenger etterbehandling etter sykehusopphold før de blir friske nok til å 

kunne være hjemme 

 Pasienter som trenger et kortere opphold på institusjon mens egen bolig klargjøres i 

forhold til hjelpemidler o.l. 

 Pasienter i hjemmesykepleien som i kortere perioder er for belastende for 

hjemmesykepleien. 

 Pasienter som er innlagt på korttidsplass blokkerer disse da de under oppholdet blir så 

skrøpelige at hjemreise ikke er faglig forsvarlig 

Inntil videre vil kommunen løse slike utfordringer ved å benytte dobbeltrom i perioder. Dette 

vil kun gjelde pasienter med vedtak om korttidsopphold. Alle som får innvilget 

langtidsopphold vil få tilbud om enkeltrom, dersom de ikke selv tilkjennegir ønske om å dele 

rom med noen. 

Ut i fra statistikk og tilgjengelig befolkningsframskriving vet vi at behovet for 

sykehjemsplasser eskalerer proporsjonalt med økningen i antall eldre over 80 år, et antall som 

først blir merkbart i perioden 2020-2025. Vi vet også at antall omsorgsboliger med fast 

bemanning reduserer behovet for institusjonsplasser. Disse forhold, og de utfordringer som er 
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nevnt ovenfor, vil være en del av plangrunnlaget når det framtidige volum av 

institusjonsplasser skal vurderes. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Arkivsaksnr.: 14/3736   Arkiv: 614  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/15 Eldrerådet 12.01.2015 

/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagsentrene er lokalisert på Nes, Sokna, Tyribo (Nakkerud), Hvelven og Heradsbygda. Disse 

er organisert som «dagplasser institusjon» og driften er hjemlet i «Forskrift for sykehjem og 

boform for heldøgns omsorg og pleie». I forskriften står det at boformen skal være innrettet 

på en eller flere av følgende oppgaver: medisinsk attføring med sikte på tilbakeføring til 

hjemmet, avlastning, permanent opphold, spesielt tilrettelagt opphold for funksjonshemmede, 

skjermet enhet for senil demente, selvstendig boenhet for barn/ungdom, 

dagopphold/nattopphold og/eller terminalpleie.  

Kommunene er lovpålagt å ha tilbud til innbyggerne i forhold til rehabilitering, meningsfull 

fritid og avlastning for pårørende. Ringerike kommune har valgt å gi slike tilbud blant annet 

gjennom fem dagsenter. Drift av dagsenter er i seg selv ikke lovpålagt. 

I Ringerike kommune har alle som får tilbud om dagtilbud vedtak på tjenesten, fattet i 
forhold til «Dagtilbud på institusjon». Betaling for dagtilbud i institusjon følger 
«Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» av 1.1.2014, § 
4. Egenandelens størrelse ved korttidsopphold: 

«Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 142 pr. døgn for korttidsopphold og 
med inntil kr. 74,- for det enkelte dag- eller nattopphold».  

J.fr. § 1. Vilkår og definisjoner kan det likevel ikke kreves egenandel for 
korttidsopphold som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 

Når pasienten har vedtak på dagtilbud på institusjon, har pasienten rett på alle de 
tjenester som pasienter med langtidsvedtak har. Dette innebærer medisiner, 
forbruksmateriell, transport og mat. Slik tilbudet er organisert i Ringerike kommune, 
med en forskriftsregulert egenbetaling for tjenestene, framstår dette som et 
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kostnadsintensivt tilbud på grunn av svært liten egenbetaling. Det er også slik at 
tjenesten dagopphold/nattopphold har blitt innvilget etter andre kriterier enn 
døgnopphold. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har pr. i dag følgende antall dagplasser ved institusjon: 

Dagtilbud Antall 

plasser 

Miljø- 

personell 

Bemannings-

faktor 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdelingi 

Heradsbygda dagavdeling 

8 

20 

10 

13 

45 

0,8 årsverk 

2,4 årsverk 

1,0 årsverk 

2,3 årsverk 

7,0 årsverk 

0,10 

0,12 

0,10 

0,18 

0,15 

Totalt 96 13,5 årsverk  

Tabell 1 

Ringerike kommune har ingen «servicesentra for eldre». Det nærmeste vi kommer er kantina 

i Krokenveien og på Hov, der eldre kan samles på eget initiativ for å snakke sammen og spise 

middag. Disse betaler for middagen på lik linje med andre som benytter kafeteriaen. 

I Ringerike kommune praktiseres tilbudet slik at aktuelle brukere søker om å få benytte 

tjenesten, og tjenesten tildeles så av tildelingskontoret ved at det fattes vedtak om dagopphold 

ved institusjon. Slik blir mye av «eldresenterets/seniorsenteret/servicesenterets» kvaliteter 

(kjært barn har mange navn) faset inn i en driftsform som er lite hensiktsmessig, da et godt 

eldresentertilbud ikke kan driftes rasjonelt og kostnadseffektivt i forhold til forskriften som 

regulerer slike plasser. Forskriften regulerer både kostnadsdekning, betalingssatser, tjenestens 

innhold og transport. Det er også et paradoks at vi på tidligere Norderhovhjemmet har et 

tilbud om «dagplasser på institusjon», - en institusjon som ble nedlagt for flere år siden. 

Et moderne eldresenter framstår i dag som et aktivitetssted og møteplass der eldre kan møtes 

for felles aktivitet, sosialt samvær og ha stor grad av brukermedvirkning. Der er tilbud om 

frokost og middag, kaffe/kake, organiserte aktiviteter, voksenopplæringstilbud og andre kurs, 

nyhetsformidling/aviser/TV-krok, bibliotektilbud, spill osv., osv. Vi ser også at brukerne er 

langt friskere enn de pasientene som man vanligvis forbinder med brukergruppen av 

«dagplass på institusjon». Dermed har eldresenteret også et langt mer forebyggende aspekt. 

Tilbudene ved et eldresenter kan også med fordel kombinere med legetilsyn, kontakt med 

helsesøster, råd/veiledning, og juridisk bistand. Et slikt tilbud ville ikke være søknadspliktig 

for å kunne benyttes. Mange eldresentra utnytter også det relativt store restpotensiale mange 

eldre har for selv å bidra i driften. 

I et eldresenter vil innslaget med senildemente være langt lavere og tilbudet vil dermed være 

mer tiltrekkende for mange av våre eldre som fortsatt er oppegående og mentalt friske. Vi ser 

også at innslaget av frivillige og frivillige organisasjoner er langt større på eldresentra enn på 

de tradisjonelle dagplasser på institusjon. Dette gjelder både i forhold til ansvar for daglig 

drift og i forhold til enkeltarrangementer. 
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På et slikt sted betaler brukeres for de tjenester man velger å benytte, enten pr. tjeneste, pr. 

dag eller pr. måned som en abonnementsordning.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at et velfungerende dagtilbud for hjemmeboende er et særdeles viktig 

tiltak for å sikre eldre mennesker muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Likeens er 

det viktig at slike tilbud er lett tilgjengelige for alle eldre (lavterskel) og ikke avhengige av 

søknadsprosedyrer og byråkratiske ordninger. God offentlig kommunikasjon er også 

avgjørende. 

Hvor mange bruker dagens tilbud (dagplass institusjon)? 

Dagsenter/ 

sted 

Antall 

brukere 

hver ukeii 

Antall brukere hver dag Antall 

opphold/ 

uke 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsda

g 

Fredag 

Sokna 25 17 13 20 15 16 81 

Heradsbygda 104 43 42 45 40 45 215 

Hvelven 18 13 11 13 10 13  

Nes 8 8 8 8 8 8 48 

Tyribo 21 10 9 9 10 8 46 

Totalt 176 91 83 95 83 90 390iii 

 

Rådmannen har fått utført en undersøkelse i forhold til samtlige brukere av dagens dagtilbud i 

forhold til bistandsbehov under oppholdet. En oversikt over spesielle bistandsbehov hos de 

brukere som i dag frekventerer dagtilbudet, og som er av en slik art at de krever hjelp (1 – 2 

personer), viser at: 

 47 brukere trenger hjelp til mating og tilrettelegging v/måltider. 

 27 brukere må ha gåtrening m/bistand 

 55 brukere trenger hjelp til å ta medisiner 

 50 brukere trenger hjelp og/eller veiledning ved toalettbesøk 

 

Det er vanskelig nøyaktig å fastslå hvor mange utrykninger og/eller hjemmebesøk, og av 

hvilken varighet dette vil generere fra hjemmetjenesten side dersom disse brukerne var 

hjemme om dagen. Men, - at det ville representere en vesentlig kostnad (både i forhold til 

transport og bistand) er hevet over tvil. 

Ellers er det verdt å merke seg at 62 brukere benytter seg av tilbud om fysisk trening/-

rehabilitering m/apparater, og dagtilbudet representerer derfor en viktig rehabiliterings- og 

treningsarena for eldre mennesker, j.fr. folkehelse- og frisklivsaspektet.  

Kun 20 brukere kommer fordi pårørende trenger avlastning. 27 brukere er diagnostisert som 

demente, mens 51 brukere har kognitiv svikt
iv

. Gjennomgangen viser også at det kun er 9 
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brukere som kommer seg til dagtilbudet ved egen hjelp. Hele 167 brukere transporteres for 

kommunens regning hver uke. 

 

Økonomiske forhold 

Hva koster dagplassene i Ringerike? 

Dagtilbud Utgifter Inntekter Netto 

kostnad 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdeling 

Heradsbygda dagavdeling 

954 830 

1 704 267 

885 670 

1 787 941 

5 207 886 

  -     47 436 

-     98 673 

 -     34 368 

-   566 849v 

-   284 099 

907 294 

1 605 594 

851 302 

1 221 092 

4 923 787 

Totalt 10 540 594 -1 031 425 9 509 069 

 

Dagtilbud ved institusjon er kostbart. 

En rapport utført av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), 

Stavanger Universitetssykehus konkluderer med at totalkostnader for et dagtilbud i snitt 

utgjør 868 kroner per dag per plass, eller 225 680 kroner per år for et tilbud som har åpent 

fem dager per uke 52 uker i året. Den største kostnadskomponenten er personalkostnader som 

utgjør 65 %, mens transportutgiftene utgjør 12 %, mat 10 %, husleie 8 % og drift 4 %. 

Pasientens egenandel dekket 10 % av disse kostnadene. I Ringerike kommune er 

kostnadsbilde annerledes: 

Dagtilbud Tilgjengelige nasjonale 
enhetskostnader  

Ringerike 
kommune 

 Kostnad/ 
plass/dag 

% av 
totalkostnad 

Kostnad/ 
plass/dag 

% av  
totalkostnad 

Bemanning 
Transport 
Mat 
Drift 

573,- 
102,- 

86,- 
37,- 

65 
12 
10 

258,- 
95,- 
60,- 
37,- 

51,7 
19,0 
12,0 
8,3 

Kostnad uten 
arealkostnader 

798,-  499,-  

Arealkostnader 70,- 8 44,- 8,9 

Totalt 868,-  543,-  

 

Rapporten beskriver en gjennomsnittlig bemanningsfaktor på dagtilbudene fra 0,30 til 0,38 

(det vil si at en ansatt i gjennomsnitt har ansvar for tre pasienter). Som det framgår av tabell 1 

opererer Ringerike kommune med en langt lavere bemanning på sine dagtilbud, og dermed 
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også langt lavere lønnskostnader og samlet kostnad/plass/dag. Dette skyldes først og fremst 

at dagens brukere av dagplassene i Ringerike kommune er mye friskere enn brukere av 

tradisjonelle dagplasser, og at de i langt større grad avspeiler brukere av servicesentra. 

Dagtilbudet i Ringerike kommune har en budsjettert kostnad samlet på kr. 10 540 595,- (i 

tillegg må beregnes kr. 930 000,- i arealkostnader). Inntektene fra egenandeler og 

statstilskudd beregnes å bli på kr. 1 031 425,-. Egenandelen dekker derfor ikke inn mer enn 

4,77 % av driftskostnadene. Dette skyldes type vedtak som begrenser mulighetene for å kreve 

betaling for oppholdene ut over kr. 74,-/dag. 

 

Transport er en kritisk suksessfaktor 

Til inntransport og hjemreise fra dagplassene disponerer kommunen 4 minibusser m/sjåfør. 

Disse dekker i tillegg kjøring til/fra arbeidssenter, transport til sykehus/spesialist, transport av 

laboratorieprøver o.l., transport som ellers ville utløst kostnader til taxi. 

En undersøkelse gjort av Arnfinn Eek og Øyvind Kirkevold (Aldring og helse), «Nasjonal 

kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011», viser at av 229 undersøkte 

kommuner er det 126 kommuner som driver egentransport av brukerne, 68 kommuner 

benytter taxi og 35 kommuner opplyser at det er pårørende som selv står for inntransporten. 

35 % av kommunene tok egenandel for transporten, men rapporten vil ikke gå god for at 

denne praksisen er i overenstemmelse med gjeldende regelverk. 

Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å transportere innbyggere i kommunen 

mot betaling, da dette krever buss- eller taxiløyve. Kommunen har allikevel anledning til å 

transportere egne pasienter uten betaling. 

En rapport utgitt av Alderpsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset innlandet (Corinna 

Vossius, Geir Sælbek, Hilde Lurås) har beregnet gjennomsnittlig transportkostnad ved 

dagtilbud til kr. 102,-/dag/plass, og beskriver kommunal transportordning m/egne minibusser 

som langt rimeligere for kommunen enn bruk av taxi (henholdsvis kr. 95,-/dag/plass og kr. 

134,-/dag/plass). 

 

Alternative løsninger 

Dagens praksis med tildeling av «dagopphold i institusjon» bør opphøre, og tilbudet erstattes 

med et lavterskeltilbud om eldresenter. Da slikt tilbud er ment å erstatte dagens ordning, bør i 

utgangspunktet ikke bemanningen reduseres, da mange av dagens brukere er avhengig av 

praktisk bistand/tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Derimot åpnes 

mulighetene for å etablere et langt større innslag av frivillig innsats, for å møte det faktum at 

flere kommer til å benytte et slikt lavterskeltilbud. Mange av disse vil være langt mer friske 

og aktive eldre enn dagens brukergruppe, noe som i seg selv vil tilføre senteret sosial aktivitet 

og trivsel. 

Antall dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens har i Norge økt de siste årene, 

ikke minst på grunn av de statlige støtteordningene både for etablering og til drift. Samtidig 

gir undersøkelser blant pårørende holdepunkt for at slike dagtilbud må tilbys med en 

tilstrekkelig intensitet for å ha noe avlastende effekt (minimum 3 ganger/uke). Det vil derfor 

være viktig å opprettholde/videreføre «dagopphold i institusjon» for senildemente. Denne 

gruppen bør ha egne tilpassede tilbud, både for sin egen del og fordi de ellers vil virke svært 

forstyrrende og ødeleggende på et eldresenter som skal framstå som en samhandlingsarena 
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med aktivitetstilbud, kurstilbud, kafeteria, trening og rehabilitering, mulig legetilsyn, kontakt 

med helsesøster, råd og veiledning, juridisk bistand og en rekke sosiale tiltak.  

Rådmannen er av den oppfatning at tilbudet til befolkningen bør være så likt som mulig i hele 

kommunen. Det vil derfor være naturlig at tilbudet om «dagplass i institusjon» ved Nes 

sykehjem og Tyribo også erstattes av et tilbud om eldresenter, dog antagelig med et noe mer 

tilpasset innhold enn Heradsbygda eldresenter vil kunne etablere. Dagtilbudet på Sokna vil 

være uproblematisk, da de allerede har gjort tilpasninger. Rådmannen vil også se på 

mulighetene for i fortsettelsen å etablere eldresenter både på Hallingby og på Haldenjordet 

(Krokenveien).  

En slik omlegging av tjenestene vil i utgangspunktet ikke i seg selv gi noen innsparinger når 

det gjelder driftskostnader, men den vil gi en langt bedre inntektsside ved at brukerne betaler 

for de tjenester de faktisk velger å motta eller benytte seg av. Slik egenbetaling kan 

organiseres/kreves inn på forskjellig måte. 

I dag betaler brukerne av dagsenter kun for de dagene de faktisk bruker tilbudet. Denne 

ordningen er særdeles kostbar og ineffektiv for kommunen. Det skjer ikke sjeldent at  bruker 

ikke svarer på døranrop eller meddeler at «jeg tror ikke jeg skal dit i dag da jeg ikke føler 

meg helt bra». Slike «bomturer» (ofte med mange i budden) gjør ordningen svært ineffektiv, 

samtidig som kommunen ikke krever inn egenandelen. For å unngå dette har flere kommunen 

begynt å fakturere tjenesten som en abonnementsordning (tilsvarende SFO) der bruker 

betaler for tilbudet enten det benyttes eller ikke. Andre kommuner innfører differensierte 

pakkepriser/dag og fakturerer for antall dager tilstedeværelse/mnd. Rådmannen antar dette 

oppleves mest rettferdig, men betinger at bruker melder fra i god tid om at tilbudet denne 

dagen ikke blir benyttet. Dette gjelder i særdeleshet de som har bestilt transport. 

Parallelt med en abonnementsordning vil det som regel være en rekke tiltak som bruker mot 

betaling kan benytte seg av. Rådmannen nevner her som eksempel hår/fotpleie, turer og 

utflukter, spesielle tilstelninger som konserter og andre arrangementer.  

Dersom kommunen legger seg på en dagspris som korresponderer med pris og innhold i 

tjenestetilbud i sammenlignbare kommuner vil denne bli ca. kr. 220,-/dag. Da er både 

opphold, frokost og middag inkludert. Dersom ingen av dagens brukere sier fra seg tilbudet, 

vil dette generere en merinntekt på 2,6 mill. kroner (helårseffekt). Dette basert på at tilbudet 

holder åpent og benyttes 46 uker/år. 

De økte inntektene som en omlegging vil generere, vil bli beregnet og innarbeidet i budsjett 

og betalingsreglement ved rapportering 1. tertial 2015. 

Kommunen kan ikke uten videre ta betalt for transport. Våre egne pasienter (dvs. alle som har 

innvilget hjemmetjenester, noe som gjelder alle dagens brukere) kan vi transportere. Det «nye 

dagtilbudet» har et langt større brukerpotensial, men vil være avhengig av at bruker kommer 

seg til senteret ved egen hjelp, enten kjører/går selv, transporteres av pårørende, sitter på med 

andre som skal til senteret, kjøres av frivillige, benytter tilgjengelige bussruter eller tar taxi 

Det er derfor viktig at det arbeides aktivt mot busselskapene når det gjelder ruteplanlegging. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke uproblematisk å endre tjenestetilbudet til brukere som allerede har fått sin tjeneste 

definert ved et enkeltvedtak. Som regel kan dette ikke gjøres uten at det dokumenteres at 

brukerens situasjon/helsetilstand er markant endret. Dette gjelder spesielt der tilbudet endres 

til ugunst for brukeren. 
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De tiltak som rådmannen her foreslår er i realiteten ikke en endring av tjenestetilbudet, men 

en endring av kommunens krav til betaling for tilbudet. Den endring som eventuelt kan 

oppleves i forhold til tilbudenes kvalitet, vil ikke være til ugunst for brukeren, - snarere tvert i 

mot. Tjenestetilbudet justeres, men ligger fortsatt godt innenfor de rammer det opprinnelige 

vedtaket gir 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/16-1   Arkiv: 033  

 

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.12.2014  

 

Forslag til vedtak: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/16-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/15 

 

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 10.12.2014  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Møteprotokollen godkjennes. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/4020-1   Arkiv: 21  

 

Disponering av kontantytelsen, - revisjonsrapport september 2014 

 

Forslag til vedtak: 

Oppfølging av revisjonsrapporten av september 2014 vedrørende disponering av 

kontantytelsen og endringene i lovverket, tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Tidligere forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon fastslo at for pasienter som ikke er i stand til selv å 

ta ansvar for disponering av egen kontantytelse, skulle tilsynslegen i samråd med pårørende 

og daglig ansvarlig for tjenestetilbudet på institusjonen, fatte vedtak om at institusjonens 

ledelse skulle overta dette ansvaret. Det skulle føres regnskap over bruk av midlene som ble 

underlagt revisjon på vanlig måte. Institusjonens ledelse kunne delegere dette ansvaret til en 

av de pårørende eller verge, men disse måtte da levere regnskap til institusjonen, som igjen 

presenterte dette for revisjonen. Dersom det var ektefellen som ble delegert ansvaret, skulle 

fortsatt regnskapsplikten håndteres, men dog noe mer lempelig. 

Under forarbeidet med revisjonens rapport sendte rådmannen ut en forespørsel til samtlige 

institusjoner som har pasienter med «kontantytelse» om hvordan forskriften praktiseres. 

Det viste seg at det den gang kun forelå gyldig vedtak for en pasient ved Sokna 

omsorgssenter. I ettertid har dette antallet økt til tre pasienter. Det ble klart definert at 

kommunen mangler vedtak og forskriftsmessig oppfølging av disponering av kontantytelse 

for til sammen 50 pasienter, og at kommunens oppfølging var svært mangelfull. Dette betyr 

ikke at pasientene ikke har fått tilstrekkelig hjelp til å disponere kontantytelsen, men at dette 

har blitt ivaretatt av pårørende/ektefelle eller hjelpeverge, etter avtale med institusjonen og 

den enkelte pasient. Samtlige institusjoner rapporterer at dette fungerer utmerket. 

Erfaringer med forskriften viste den gang at denne var svært upopulær blant pårørende. Et 

sterkt fokus på gjennomføringen av forskriftenes bestemmelser ville i mange tilfelle 

dessverre kunne ødelegge samarbeidet med pårørende, et samarbeid vi var, og er avhengige 

av. Det var svært vanskelig å få aksept hos pårørende, det være seg ektefelle eller barn, for 

at de trengte fullmakt fra institusjonens ledelse for å hjelpe den gamle med å disponere 

kontantytelsen, da de var sikre på at dette var den dementes vilje/ønske. Enda mer 

provoserende var det for pårørende/ektefelle og/eller hjelpeverge at de måtte levere 

dokumentert regnskap til institusjonen over de disponeringer som gjøres. Det at de fikk kopi 

av regnskapet ved årets slutt, bedret ikke følelsen av å bli mistenkeliggjort.  



Ringerike kommune har aldri opplevd at det har vært misbruk i forhold til pasientenes 

kontantytelse, og har av ovenfornevnte grunner ikke prioritert håndteringen av forskriftens 

bestemmelser høyt. At det også var kjent at nye forskrifter var under utarbeidelse, forsterket 

dette forholdet. 

Ny forskrift 

Ny forskrift trådte i kraft 9. mai 2014, og forskrift av 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av 

kontantytelser fra folketrygden til personer innlagt i helseinstitusjoner for langtidspasienter 

(som var basis for revisjonens tidligere henvendelse i 2012) ble opphevet. De fleste 

endringene er å oppfatte som ubetydelige og av mer kosmetisk karakter, bortsett fra 

følgende: 

 «§ 3. Institusjonens disposisjonsrett 

Ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 1 for de pasientene 

som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen. Dette gjelder ikke de som er mentalt friske, 

men som av fysiske årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. 

Vedtak om disposisjonsrett etter første ledd skal fattes av institusjonens lege eller 

kommunelegen. Dersom pasienten har verge som har i oppdrag å ivareta pasientens 

økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes dersom vergen har samtykket i det. 

Denne endringen eliminerer i stor grad den motstand mange hadde mot den tidligere 

forskriften, da pårørende som verge for aktuelle pasienter nå kan motsette seg at vedtak om 

disposisjon fattes. Kommunen har derfor utarbeidet retningslinjer for dette i fortsettelsen, 

som nå implementeres. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringen i forskriften avbyråkratiserer en ordning som i tillegg til å være svært upopulær 

og uforståelig blant mange pårørende, også var svært arbeids/ressurskrevende for 

kommunens helse og omsorgstjenester.  

Kontrollutvalget behandlet revisjonens rapport i sak 37/14, og fattet følgende vedtak: 

Vedtak i kontrollutvalget:             

 Kontrollutvalget tar rapport fra Buskerud Kommunerevisjon IKS, datert 05.09.14, til 

orientering. 

 Kontrollutvalget ber Buskerud Kommunerevisjon IKS melde tilbake når kommunen 

har utarbeidet og innført retningslinjer og det er kontrollert at disse fungerer som 

forutsatt.  

 Kontrollutvalget forutsetter at retningslinjer ferdigstilles innen 1. desember 2014. 

 

Rådmannen oppfatter at vedlagte rutiner, som ble levert revisjonen 1. desember, svarer ut 

kontrollutvalgets vedtak. 

  

Vedlegg 

 Revisjonsrapport september 2014 



 Ny forskrift (gjeldende fra 9. mai 2014) 

 Nytt internkontrollblad med nye prosedyrer. 

 

 

 Ringerike kommune, 15.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



















Forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under 

opphold i kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon 

i spesialisthelsetjenesten 

 

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale 

helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 12-4 fjerde ledd og lov 28. februar 

1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 22-4 tredje ledd. Fremmet av Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

Endringer: Endret ved forskrift 9. mai 2014 nr. 623. 

 

Kapittel 1. Virkeområde 

§ 1. Virkeområde 

Denne forskriften gjelder utbetaling og disponering av kontantytelser etter folketrygdloven 

til pasienter i institusjon som nevnt i forskrift 16. desember 2011 nr. 1254 om kommunal 

helse- og omsorgsinstitusjon § 1 bokstavene c og d og langtidspasienter i psykiatriske 

institusjoner i spesialisthelsetjenesten, unntatt barne- og ungdomspsykiatriske 

behandlingsinstitusjoner. 

Forskriften omfatter ikke eventuell del av kontantytelsene som er tillegg for forsørget 

ektefelle eller barn eller fraskilt ektefelle, jf. likevel § 2. 

Forskriften omfatter bare pasienter som ikke er i stand til å disponere ytelsen selv, jf. 

likevel § 2. 

0 Endret ved forskrift 9. mai 2014 nr. 623 (i kraft 14 juni 2014). 

Kapittel 2. Utbetaling og disponering av kontantytelser 

§ 2. Utbetaling av kontantytelser 

Kontantytelser etter folketrygdloven til pasienter som omfattes av § 1 første ledd, skal fra 

og med andre måned etter at vedtak etter § 3 er fattet, innbetales av Arbeids- og 

velferdsetaten til egen rentebærende bankkonto for hver enkelt pasient. Institusjonen 

avgjør hvilken bank som skal benyttes, med mindre beboeren eller vergen motsetter seg 

det. 

Institusjonen kan bestemme at også kontantytelser som pasienten er berettiget til i tiden 

før andre måned etter vedtaket, skal innbetales på bankkonto som nevnt i første ledd. 

Institusjonen skal snarest mulig underrette Arbeids- og velferdsetaten om at 

forsørgingstillegg ikke skal innbetales på bankkonto etter første ledd, slik at Arbeids- og 

velferdsetaten kan avgjøre hvordan denne ytelsen skal utbetales. Helseinstitusjonen skal 

også underrette Arbeids- og velferdsetaten snarest mulig dersom den finner grunn til å 



anta at en pasient som kan og bør disponere egendelen av kontantytelsen selv, ikke er i 

stand til å disponere forsørgingstillegget. 

 

§ 3. Institusjonens disposisjonsrett 

Ledelsen for institusjonen skal disponere kontantytelser som nevnt i § 1 for de pasientene 

som ikke selv er i stand til å disponere ytelsen. Dette gjelder ikke de som er mentalt friske, 

men som av fysiske årsaker er ute av stand til å disponere over sine midler. 

Vedtak om disposisjonsrett etter første ledd skal fattes av institusjonens lege eller 

kommunelegen. Dersom pasienten har verge som har i oppdrag å ivareta pasientens 

økonomiske interesser, kan vedtaket bare fattes dersom vergen har samtykket i det. 

Vedtaket skal fattes i samråd med nærmeste pårørende og den som har det daglige 

ansvaret for pasienten. Vedtaket kan gjøres tidsavgrenset. Spørsmålet om fortsatt 

disposisjonsrett skal i så fall tas opp til ny vurdering minst tre måneder før perioden 

utløper. 

 

§ 4. Om vedtaket 

Vedtaket etter § 3 skal være skriftlig og føres inn i pasientens journal. Pasienten, dennes 

verge, nærmeste pårørende, kommunens helse- og omsorgstjeneste og Fylkesmannen 

skal ha kopi av vedtaket. 

Hvis Fylkesmannen treffer vedtak om vergemål for personen etter reglene i 

vergemålsloven, kan Fylkesmannen beslutte at midlene i stedet skal forvaltes av vergen, 

jf. folketrygdloven § 22-4 første ledd. 

 

§ 5. Fullmakt 

Institusjonens ledelse gir, i samråd med nærmeste pårørende, skriftlig fullmakt til den som 

kan ta ut midler fra pasientens bankkonto, og fører kontroll med bruken av midlene. 

 

§ 6. Om disposisjonene 

Midlene skal disponeres slik at de kommer pasienten til gode med sikte på å dekke 

vedkommendes personlige behov, interesser og ønsker. Midlene kan ikke nyttes til 

dekning av driftsutgifter. 

Hvis pasienten har pårørende, skal vedkommende tas med på råd når det dreier seg om 

større disposisjoner. Det skal avtales hvilket beløp som skal regnes som en større 

disposisjon. 

Reglene i vergemålsloven får ikke anvendelse på midler som institusjonen forvalter. 

 



§ 7. Bruk av oppsparte midler 

Den myndighet ledelsen for institusjonen har etter § 3 og § 6 til å disponere midler på 

pasientens konto gjelder ikke oppsparte midler som overstiger 3/4 av folketrygdens 

grunnbeløp, jf. folketrygdloven § 22-4 andre ledd. Hvis midler som overstiger denne 

grensen ikke kan overføres til Fylkesmannen, skal de settes inn på særskilt konto, som 

bare ved spesielle behov for pasienten kan disponeres av institusjonen. Også midler 

innsatt på spesiell konto skal være undergitt vanlig revisjon (institusjonens revisjon). 

Den særskilte konto for overskytende midler kan disponeres av institusjonen hvis 

pasienten har behov for utbetalinger som ikke kan dekkes over vedkommendes ordinære 

konto. Ved slike behov kan institusjonen tilbakeføre midler fra den spesielle konto til 

pasientens ordinære konto. 

 

§ 8. Avvikling 

Ved pasientens død skal det i meldingen til lensmannen eller tingretten gis opplysninger 

om avdødes formuesstilling, herunder om størrelsen av midler i bank som disponeres av 

institusjonen eller midler som er overført til Fylkesmannen. Bankens navn og 

kontonummer skal oppgis. Etter anmodning skal bankbøker og andre midler overlates til 

lensmannen, tingretten eller til personer som kan legge frem skifteattest og eventuelt 

skriftlig fullmakt fra øvrige arvinger. 

 

§ 9. Regnskap 

Institusjonen skal føre regnskap for bruken av de midler som tas ut av de enkelte 

pasientkonti. Det skal føres særskilt regnskap for hver enkelt pasient. Regnskapet skal 

undergis revisjon av kommunerevisor. Utskrift av revidert regnskap og bankkonto for 

pasient skal sendes nærmeste pårørende eller verge en gang årlig. 

Kapittel 3. Forskjellige bestemmelser 

§ 10. Klage 

Ved klage på vedtak etter kapittel 2 gjelder pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. 

 

§ 11. Ikrafttreden 

Denne forskriften trer i kraft 1. april 2014. Fra samme tid oppheves følgende forskrifter: 

- forskrift 20. mars 1973 nr. 2 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til 
personer innlagt i helseinstitusjoner  for langtidspasienter 

- forskrift 20. mars 1973 nr. 9769 om disponering av kontantytelser fra folketrygden til 
pasienter i privat forpleining etter spesialisthelsetjenesteloven § 8-3, 

- forskrift 11. desember 1988 nr. 1018 om disponering av kontantytelser fra 



folketrygden under opphold i sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, 

- kapittel 6 i forskrift 4. desember 1992 nr. 915 til lov om sosiale tjenester mv. 

 



 

Ringerike kommune 

Helse og omsorg 
   INTERNKONTROLLHÅNDBOK  
 

 Utarbeidet av:  

Inger Gåsbakk Grønvold 

Pkt.:   

 Godkjent:  Revisjon nr.:  

  Dato:  

 

Vedlegg: Hjelpeskjema samt skjema 1, 2, 3, 4, og 5. 

 

Formål:  

Lovlig disponering av kontantytelsen fra folketrygden for pasienter som er innlagt i 

kommunal helse- og omsorgsinstitusjon. Gjelder bare for beboere med langtidsvedtak som 

ikke er i stand til å disponere kontantytelsen selv, jfr. 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-14-137 

 

 

ANSVAR TRINN                            AKTIVITET 
 

Tildelingskontoret 

 

1 

 

Pasienten får etter søknad innvilget langtidsplass ved 

kommunal helseinstitusjon. 

 

 

Enhetsleder 

 

2 

 

Når en ny beboer får vedtak om langtidsplass eller 

flytter inn i kommunal helseinstitusjon, skal det foretas 

en vurdering om beboeren er i stand til å disponere sin 

kontantytelse selv eller ikke. Se 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-14-137 

Dette gjelder i realiteten kun sykehjemsplass. 

 

 

Enhetsleder 

 

3 

 

Om ny beboer er i stand til å disponere sin kontant-

ytelse selv, skal det i innkomstsamtalen gjennomgås 

FOR-2014-02-14-137, og det søkes avklart hva 

pasienten ønsker dersom man skulle bli dement under 

oppholdet. Viktige fokusområder: 

 At pasienten er innforstått med at vi vil be om at 

verge oppnevnes.  

 Har pasienten noe ønske om hvem som skal hjelpe 

han/henne med disponering økonomien. 

 Hvordan stiller pasienten seg til lokalisering via GPS? 

Institusjonen står fritt i hvilke andre momenter som bør 

inngå i innkomstsamtalen 

Referatet signeres av begge parter og oppbevares i 

pasientens journal. 

 



 

Enhetsleder 

 

4 

 

Om ny beboer ikke er i stand til å disponere sin kontant 

ytelse selv, skal tilsynslegen, i samråd med 

verge/nærmeste pårørende og den som har det daglige 

ansvaret for pasienten (dersom det ikke er oppnevnt 

verge, tas slikt initiativ) fatte vedtak etter forskrift 2014-

02-14 nr. 137 om «disponering av kontantytelser fra 

folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon». Skjema 1 fylles ut. 

Det er da institusjonens ledelse som disponerer 

pasientens kontantytelse på vegne av pasienten. Dersom 

verge motsetter seg dette, skal ikke vedtak fattes, og 

vergen har ansvaret for å disponere kontantytelsen på 

vegne av sin myndling. Dersom pårørende ønsker å 

motsette seg at slikt vedtak fattes, må vedkommende 

oppnevnes som verge. Vergen dokumenterer dette i 

Skjema 2. 

 

 

Enhetsleder 

 

5 

 

Når vedtak er fattet opprettes det egen bankkonto 

knyttet til pasientregnskapet og NAV varsles. Dette 

skjer ved utfylling av Skjema 3. 

 

 

Enhetsleder 

 

6 

 

Dersom verge eller pårørende ønsker å påta seg 

oppgaven med å disponere kontantytelsen på vegne av 

pasienten, kan institusjonens ledelse delegere dette 

verge/pårørende, mot at disse aksepterer regnskapsplikt. 

Dette skjer ved Skjema 4 og Skjema 5. 

 

 

Enhetsleder 

 

7 

 

Om pårørende/verge ikke ønsker å disponere  

kontantytelsen, er det institusjonen som har ansvar for å 

disponere midlene. Oppgaven delegeres til 

primærkontakt. Det etableres bankkort knyttet opp i mot 

pasientkonto som igjen er knyttet opp i mot 

bedriftskonto, slik at regnskapsansvarlig har oversikt 

over samtlige pasientkonto via nettbank. Utskrift av 

nettbank fungerer som regnskapsgrunnlag. 

 

 

Enhetsleder 

 

8 

 

Regnskap oversendes revisjon og hovedpårørende ved 

årsskifte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/4020-2  Arkiv: 21  

 

Sak: 2/15 

 

Disponering av kontantytelsen Revisjonsrapport september 2014 

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Oppfølging av revisjonsrapporten av september 2014 vedrørende disponering av 

kontantytelsen og endringene i lovverket, tas til orientering. 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3915-1   Arkiv: 441  

 

Ønske om å benytte interkommunal legevakt- søknad fra Sør-

Aurdal kommune 

 

Forslag til vedtak: 

Rådmannens vurdering tas til etterretning. 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike interkommunale legevakt er organisert med hjemmel i kommunelovens § 28 a. 

Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid i henhold til kommunelovens § 28 b.   

Slik organisering innebærer at rådmannen i vertskommunen er delegert ansvar for å utføre 

oppgaver og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer av saker når det gjelder legevakten, 

som ikke er av prinsipiell betydning. Folkevalgte organer i vertskommunen har i slike saker 

ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet. Denne saken legges derfor fram for eldrerådet 

og hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd som en orienteringssak. 

 

Beskrivelse av saken 

Etter anmodning fra Sør-Aurdal kommune ble det mellom Ringerike kommune, Sør-Aurdal 

kommune og legevaktas ledelse avholdt et sonderingsmøte den 2. mai 2013, der Sør-Aurdal 

kommune ønsket å få vurdert mulighetene for et begrenset medlemskap i Ringerike 

interkommunale legevakt, for på den måten å gi befolkningene som bodde nær grensen til 

Ringerike, og som hadde et naturlig forhold til Ringerike mulighetene til å benytte Ringerike 

interkommunale legevakt. Både Sør-Aurdal og Ringerike kommune var på møtet representert 

ved ordfører. Sør-Aurdal ble på dette møtet oppfordret til å spesifisere sine ønsker i en 

formell henvendelse. 

Sør-Aurdal kommune kom den 4.10.2013 ned en formell henvendelse til Ringerike 

interkommunale legevakt med ønske om at enkeltpersoner som tilhørte ytre del av kommunen 

ved akutte behov kunne kontakte Ringerike interkommunale legevakt for bistand/hjelp. Det 

ble i henvendelsen presisert at ønsket ikke omfattet et helhetlig medisinsk tilbud, men kun å 

ha mulighet for å bruke tilbudet ved akutte behov. Videre ble ønsket begrunnet med de store 

avstandene i Sør-Aurdal kommune, fra ytre til øvre del av kommunen. For innbyggere i de 



perifere områdene ved grensen til Ringerike kommune er avstanden til Ringerike kommunale 

legevakt mye kortere enn kommunens legevakt som er lokalisert til Fagernes. 

Ved en incurie har den formelle henvendelsen fra Sør-Aurdal ikke blitt behandlet i 

legevaktens samarbeidsutvalg, men etter at en søknad fra Flå kommune om fullt medlemskap 

i Ringerike interkommunale legevakt fra 1. mai 2014 ble innvilget, ble saken påny etterspurt 

fra Sør-Aurdals side. Henvendelsen ble derfor behandlet i samarbeidsmøte den 11. september 

2014. Samarbeidsutvalget vedtok at en delvis tilknytning ikke var aktuelt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen i vertskommunen har ikke delegert sine fullmakter til samarbeidsutvalget for 

Ringerike interkommunale legevakt, og samarbeidsutvalgets vedtak ansees derfor for 

rådgivende. 

Rådmannen har stor forståelse for ønsket fra Sør-Aurdal kommune om en nærmere 

tilknytning til legevakta for deler av befolkningen som bor tett opp i mot grensa til Ringerike, 

og at disse ønsker den tryggheten en kortere avstand til legevakten gir. Rådmannen er 

allikevel enig i at en delvis tilknytning til legevakten er problematisk.  

Den interkommunale legevaktsordningen skal dekke det ansvaret kommunene har, etter Lov 

av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 1-3, for legevakt og 

legevaktsentral. Dersom deler av en kommunes område etter avtale delvis skal kunne benytte 

legevakttjenester fra to forskjellige interkommunale legevakter, vil det oppstå en rekke 

situasjonsbetingede forhold som vil være juridisk uavklart, og dermed på ingen måte gi 

befolkningen den trygghet de har krav på. Likeens vil slikt delt ansvar kunne skape uklarheter 

og dermed forsinke innsatsen ved ulykker, situasjoner som krever hjemmebesøk, 

sykehusinnleggelser og lignende. 

De juridiske uklarheter en slik delt ordning representerer, vil også influere på 

ansvarsfordeling og gjøre eventuelle klagebehandlinger vanskelig. Rådmannen vil derfor, i 

tråd med samarbeidsutvalgets råd, ikke gå inn for en partiell deltakelse i den interkommunale 

legevaktsordningen fra Sør-Aurdal kommune. 

Nå er det allikevel slik at de interkommunale legevaktsordningene «lekker i alle retninger». 

Slik geografien er innrettet, er det mange mennesker som har langt kortere vei til annen 

legevakt enn den kommunen har avtale med. Legevakt er i utgangspunktet en akuttfunksjon, 

og mennesker med akutt behov for medisinsk bistand/hjelp vil aldri avvises dersom man 

henvender seg til legevakten. Man vil alltid få råd og veiledning, men vil som regel dersom 

hjemmebesøk er nødvendig bli henvist til den legevakt kommunen har avtale med. Det 

samme gjelder dersom vedkommende ikke er i stand til selv å besørge egentransport eller at 

legevaktens personell anser slik transport for uforsvarlig. 

Innbyggere i Sør-Aurdal som bor tett langs grensen til Ringerike, har lenge benyttet 

tjenestetilbud i Ringerike kommune, både fastlegefunksjon og akuttilbud. Slik praksis 

hverken kan eller bør kommunen nekte. Slik henvendelsen fra Sør-Aurdal kommune er 

utformet, er det etter rådmannens oppfatning ikke annet man ønsker enn at denne praksis 

formaliseres. Rådmannen vil av grunner som det er redegjort for ovenfor, ikke at slik praksis 

formaliseres, men har ingen ting i mot at slik praksis videreføres. 

 

Vedlegg 



 Henvendelse fra Sør-Aurdal kommune 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 







 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3915-2  Arkiv: 441  

 

Sak: 3/15 

 

Ønske om å benytte interkommunal legevakt Søknad fra Sør-Aurdal kommune 

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Rådmannens vurdering tas til etterretning. 

Eldrerådet er enig i rådmannens vurdering om at parselldeltagelse er lite ønskelig. Dersom 

samarbeide skal være aktuelt må hele Sør-Aurdal delta. 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

Forslag til vedtak, med følgende tillegg ble enstemmig vedtatt: 

 

Eldrerådet er enig i rådmannens vurdering om at parselldeltagelse er lite ønskelig. Dersom 

samarbeide skal være aktuelt  må hele Sør-Aurdal delta.  

 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3912-1   Arkiv: 614  

 

Bruk av dobbeltrom, - en orientering  

 

Forslag til vedtak: 

Framlagte orientering tas til etterretning. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har vært en foregangskommune når det gjelder å tilby 

institusjonsplasser i kommunen som enkeltrom. I dag er det ingen kommuner som kan 

rapportere at de bare har enkeltrom innenfor institusjonene. Mange bruker fortsatt 

dobbeltrom, ikke minst når behov oppstår prekært. 

Ringerike kommune kan ikke tillate seg å ha institusjonsplasser stående tomme, eller i 

beredskap dersom slike behov skulle oppstå. Av erfaring vet vi også at etterspørselen etter 

institusjonsplass svinger, og at det oppleves som kapasitetssvikt dersom kommunene ikke 

har en beredskap for å «ta toppene». Slike situasjoner kan oppstå på grunn av: 

 Stort «trykk» fra sykehusene ved utskrivninger etter perioder med ekstra mange 

innleggelser. 

 Akutt behov for avlastning for pårørende som har sine hjemme. 

 Pasienter som trenger etterbehandling etter sykehusopphold før de blir friske nok til 

å kunne være hjemme 

 Pasienter som trenger et kortere opphold på institusjon mens egen bolig klargjøres i 

forhold til hjelpemidler o.l. 

 Pasienter i hjemmesykepleien som i kortere perioder er for belastende for 

hjemmesykepleien. 

 Pasienter som er innlagt på korttidsplass blokkerer disse da de under oppholdet blir 

så skrøpelige at hjemreise ikke er faglig forsvarlig 

Inntil videre vil kommunen løse slike utfordringer ved å benytte dobbeltrom i perioder. 

Dette vil kun gjelde pasienter med vedtak om korttidsopphold. Alle som får innvilget 



langtidsopphold vil få tilbud om enkeltrom, dersom de ikke selv tilkjennegir ønske om å 

dele rom med noen. 

Ut i fra statistikk og tilgjengelig befolkningsframskriving vet vi at behovet for 

sykehjemsplasser eskalerer proporsjonalt med økningen i antall eldre over 80 år, et antall 

som først blir merkbart i perioden 2020-2025. Vi vet også at antall omsorgsboliger med fast 

bemanning reduserer behovet for institusjonsplasser. Disse forhold, og de utfordringer som 

er nevnt ovenfor, vil være en del av plangrunnlaget når det framtidige volum av 

institusjonsplasser skal vurderes. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 11.12.2014 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3912-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 4/15 

 

Bruk av dobbeltrom, - en orientering  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Framlagte orientering tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/3736-1   Arkiv: 614  

Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Forslag til vedtak:  

1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på 

Hallingby og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

Innledning / bakgrunn 

Dagsentrene er lokalisert på Nes, Sokna, Tyribo (Nakkerud), Hvelven og Heradsbygda. 

Disse er organisert som «dagplasser institusjon» og driften er hjemlet i «Forskrift for 

sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie». I forskriften står det at boformen skal 

være innrettet på en eller flere av følgende oppgaver: medisinsk attføring med sikte på 

tilbakeføring til hjemmet, avlastning, permanent opphold, spesielt tilrettelagt opphold for 

funksjonshemmede, skjermet enhet for senil demente, selvstendig boenhet for barn/ungdom, 

dagopphold/nattopphold og/eller terminalpleie.  

Kommunene er lovpålagt å ha tilbud til innbyggerne i forhold til rehabilitering, meningsfull 

fritid og avlastning for pårørende. Ringerike kommune har valgt å gi slike tilbud blant annet 

gjennom fem dagsenter. Drift av dagsenter er i seg selv ikke lovpålagt. 

I Ringerike kommune har alle som får tilbud om dagtilbud vedtak på tjenesten, fattet i 

forhold til «Dagtilbud på institusjon». Betaling for dagtilbud i institusjon følger «Forskrift 

om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» av 1.1.2014, § 4. Egenandelens 

størrelse ved korttidsopphold: 

«Kommunen kan ta betaling med inntil kroner 142 pr. døgn for korttidsopphold og med 

inntil kr. 74,- for det enkelte dag- eller nattopphold».  

J.fr. § 1. Vilkår og definisjoner kan det likevel ikke kreves egenandel for korttidsopphold 

som primært ytes for å avlaste pårørende i deres omsorgsoppgaver 



Når pasienten har vedtak på dagtilbud på institusjon, har pasienten rett på alle de tjenester 

som pasienter med langtidsvedtak har. Dette innebærer medisiner, forbruksmateriell, 

transport og mat. Slik tilbudet er organisert i Ringerike kommune, med en forskriftsregulert 

egenbetaling for tjenestene, framstår dette som et kostnadsintensivt tilbud på grunn av svært 

liten egenbetaling. Det er også slik at tjenesten dagopphold/nattopphold har blitt innvilget 

etter andre kriterier enn døgnopphold. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har pr. i dag følgende antall dagplasser ved institusjon: 

Dagtilbud Antall 

plasser 

Miljø- 

personell 

Bemannings-

faktor 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdelingi 

Heradsbygda dagavdeling 

8 

20 

10 

13 

45 

0,8 årsverk 

2,4 årsverk 

1,0 årsverk 

2,3 årsverk 

7,0 årsverk 

0,10 

0,12 

0,10 

0,18 

0,15 

Totalt 96 13,5 årsverk  

Tabell 1 

Ringerike kommune har ingen «servicesentra for eldre». Det nærmeste vi kommer er kantina 

i Krokenveien og på Hov, der eldre kan samles på eget initiativ for å snakke sammen og 

spise middag. Disse betaler for middagen på lik linje med andre som benytter kafeteriaen. 

I Ringerike kommune praktiseres tilbudet slik at aktuelle brukere søker om å få benytte 

tjenesten, og tjenesten tildeles så av tildelingskontoret ved at det fattes vedtak om 

dagopphold ved institusjon. Slik blir mye av «eldresenterets/seniorsenteret/servicesenterets» 

kvaliteter (kjært barn har mange navn) faset inn i en driftsform som er lite hensiktsmessig, 

da et godt eldresentertilbud ikke kan driftes rasjonelt og kostnadseffektivt i forhold til 

forskriften som regulerer slike plasser. Forskriften regulerer både kostnadsdekning, 

betalingssatser, tjenestens innhold og transport. Det er også et paradoks at vi på tidligere 

Norderhovhjemmet har et tilbud om «dagplasser på institusjon», - en institusjon som ble 

nedlagt for flere år siden. 

Et moderne eldresenter framstår i dag som et aktivitetssted og møteplass der eldre kan møtes 

for felles aktivitet, sosialt samvær og ha stor grad av brukermedvirkning. Der er tilbud om 

frokost og middag, kaffe/kake, organiserte aktiviteter, voksenopplæringstilbud og andre 

kurs, nyhetsformidling/aviser/TV-krok, bibliotektilbud, spill osv., osv. Vi ser også at 

brukerne er langt friskere enn de pasientene som man vanligvis forbinder med 

brukergruppen av «dagplass på institusjon». Dermed har eldresenteret også et langt mer 

forebyggende aspekt. Tilbudene ved et eldresenter kan også med fordel kombinere med 

legetilsyn, kontakt med helsesøster, råd/veiledning, og juridisk bistand. Et slikt tilbud ville 

ikke være søknadspliktig for å kunne benyttes. Mange eldresentra utnytter også det relativt 

store restpotensiale mange eldre har for selv å bidra i driften. 

I et eldresenter vil innslaget med senildemente være langt lavere og tilbudet vil dermed være 

mer tiltrekkende for mange av våre eldre som fortsatt er oppegående og mentalt friske. Vi 

ser også at innslaget av frivillige og frivillige organisasjoner er langt større på eldresentra 

                                                 
i Spesielt tilrettelagt for demente 



enn på de tradisjonelle dagplasser på institusjon. Dette gjelder både i forhold til ansvar for 

daglig drift og i forhold til enkeltarrangementer. 

På et slikt sted betaler brukeres for de tjenester man velger å benytte, enten pr. tjeneste, pr. 

dag eller pr. måned som en abonnementsordning.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at et velfungerende dagtilbud for hjemmeboende er et særdeles viktig 

tiltak for å sikre eldre mennesker muligheten til å bo hjemme så lenge som mulig. Likeens er 

det viktig at slike tilbud er lett tilgjengelige for alle eldre (lavterskel) og ikke avhengige av 

søknadsprosedyrer og byråkratiske ordninger. God offentlig kommunikasjon er også 

avgjørende. 

Hvor mange bruker dagens tilbud (dagplass institusjon)? 

Dagsenter/ 

sted 

Antall 

brukere 

hver ukeii 

Antall brukere hver dag Antall 

opphold/ 

uke 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Sokna 25 17 13 20 15 16 81 

Heradsbygda 104 43 42 45 40 45 215 

Hvelven 18 13 11 13 10 13  

Nes 8 8 8 8 8 8 48 

Tyribo 21 10 9 9 10 8 46 

Totalt 176 91 83 95 83 90 390iii 

 

Rådmannen har fått utført en undersøkelse i forhold til samtlige brukere av dagens dagtilbud 

i forhold til bistandsbehov under oppholdet. En oversikt over spesielle bistandsbehov hos de 

brukere som i dag frekventerer dagtilbudet, og som er av en slik art at de krever hjelp (1 – 2 

personer), viser at: 

 47 brukere trenger hjelp til mating og tilrettelegging v/måltider. 

 27 brukere må ha gåtrening m/bistand 

 55 brukere trenger hjelp til å ta medisiner 

 50 brukere trenger hjelp og/eller veiledning ved toalettbesøk 

 

Det er vanskelig nøyaktig å fastslå hvor mange utrykninger og/eller hjemmebesøk, og av 

hvilken varighet dette vil generere fra hjemmetjenesten side dersom disse brukerne var 

hjemme om dagen. Men, - at det ville representere en vesentlig kostnad (både i forhold til 

transport og bistand) er hevet over tvil. 

Ellers er det verdt å merke seg at 62 brukere benytter seg av tilbud om fysisk trening/-

rehabilitering m/apparater, og dagtilbudet representerer derfor en viktig rehabiliterings- og 

treningsarena for eldre mennesker, j.fr. folkehelse- og frisklivsaspektet.  

Kun 20 brukere kommer fordi pårørende trenger avlastning. 27 brukere er diagnostisert som 

demente, mens 51 brukere har kognitiv svikt
iv

. Gjennomgangen viser også at det kun er 9 

                                                 
ii Pr 26. juni 2914 
iii Dette er snittberegning.  



brukere som kommer seg til dagtilbudet ved egen hjelp. Hele 167 brukere transporteres for 

kommunens regning hver uke. 

 

Økonomiske forhold 

Hva koster dagplassene i Ringerike? 

Dagtilbud Utgifter Inntekter Netto 

kostnad 

Nes dagavdeling 

Sokna dagavdeling 

Tyribo dagavdeling 

Hvelven dagavdeling 

Heradsbygda dagavdeling 

954 830 

1 704 267 

885 670 

1 787 941 

5 207 886 

  -     47 436 

-     98 673 

 -     34 368 

-   566 849v 

-   284 099 

907 294 

1 605 594 

851 302 

1 221 092 

4 923 787 

Totalt 10 540 594 -1 031 425 9 509 069 

 

Dagtilbud ved institusjon er kostbart. 

En rapport utført av Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling 

(SESAM), Stavanger Universitetssykehus konkluderer med at totalkostnader for et dagtilbud 

i snitt utgjør 868 kroner per dag per plass, eller 225 680 kroner per år for et tilbud som har 

åpent fem dager per uke 52 uker i året. Den største kostnadskomponenten er 

personalkostnader som utgjør 65 %, mens transportutgiftene utgjør 12 %, mat 10 %, husleie 

8 % og drift 4 %. Pasientens egenandel dekket 10 % av disse kostnadene. I Ringerike 

kommune er kostnadsbilde annerledes: 

Dagtilbud Tilgjengelige nasjonale 
enhetskostnader  

Ringerike 
kommune 

 Kostnad/ 
plass/dag 

% av 
totalkostnad 

Kostnad/ 
plass/dag 

% av  
totalkostnad 

Bemanning 
Transport 
Mat 
Drift 

573,- 
102,- 

86,- 
37,- 

65 
12 
10 

258,- 
95,- 
60,- 
37,- 

51,7 
19,0 
12,0 
8,3 

Kostnad uten arealkostnader 798,-  499,-  

Arealkostnader 70,- 8 44,- 8,9 

Totalt 868,-  543,-  

 

Rapporten beskriver en gjennomsnittlig bemanningsfaktor på dagtilbudene fra 0,30 til 0,38 

(det vil si at en ansatt i gjennomsnitt har ansvar for tre pasienter). Som det framgår av tabell 

1 opererer Ringerike kommune med en langt lavere bemanning på sine dagtilbud, og dermed 

også langt lavere lønnskostnader og samlet kostnad/plass/dag. Dette skyldes først og fremst 

at dagens brukere av dagplassene i Ringerike kommune er mye friskere enn brukere av 

tradisjonelle dagplasser, og at de i langt større grad avspeiler brukere av servicesentra. 

                                                                                                                                                      
iv Kognitiv svikt er en samling symptomer, - ikke en enhetlig sykdom. Flere funksjoner er redusert, for 
eksempel hukommelse, orienteringsevne, språkfunksjoner og evne til å utføre praktiske handlinger. 
v Dette er dagplasser for demente, som utløser statlig tilskudd. Derav lave nettokostnader. 



Dagtilbudet i Ringerike kommune har en budsjettert kostnad samlet på kr. 10 540 595,- (i 

tillegg må beregnes kr. 930 000,- i arealkostnader). Inntektene fra egenandeler og 

statstilskudd beregnes å bli på kr. 1 031 425,-. Egenandelen dekker derfor ikke inn mer enn 

4,77 % av driftskostnadene. Dette skyldes type vedtak som begrenser mulighetene for å 

kreve betaling for oppholdene ut over kr. 74,-/dag. 

 

Transport er en kritisk suksessfaktor 

Til inntransport og hjemreise fra dagplassene disponerer kommunen 4 minibusser m/sjåfør. 

Disse dekker i tillegg kjøring til/fra arbeidssenter, transport til sykehus/spesialist, transport 

av laboratorieprøver o.l., transport som ellers ville utløst kostnader til taxi. 

En undersøkelse gjort av Arnfinn Eek og Øyvind Kirkevold (Aldring og helse), «Nasjonal 

kartlegging av tilbudet til personer med demens 2010-2011», viser at av 229 undersøkte 

kommuner er det 126 kommuner som driver egentransport av brukerne, 68 kommuner 

benytter taxi og 35 kommuner opplyser at det er pårørende som selv står for inntransporten. 

35 % av kommunene tok egenandel for transporten, men rapporten vil ikke gå god for at 

denne praksisen er i overenstemmelse med gjeldende regelverk. 

Kommunen har i utgangspunktet ikke anledning til å transportere innbyggere i kommunen 

mot betaling, da dette krever buss- eller taxiløyve. Kommunen har allikevel anledning til å 

transportere egne pasienter uten betaling. 

En rapport utgitt av Alderpsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset innlandet (Corinna 

Vossius, Geir Sælbek, Hilde Lurås) har beregnet gjennomsnittlig transportkostnad ved 

dagtilbud til kr. 102,-/dag/plass, og beskriver kommunal transportordning m/egne 

minibusser som langt rimeligere for kommunen enn bruk av taxi (henholdsvis kr. 95,-

/dag/plass og kr. 134,-/dag/plass). 

 

Alternative løsninger 

Dagens praksis med tildeling av «dagopphold i institusjon» bør opphøre, og tilbudet 

erstattes med et lavterskeltilbud om eldresenter. Da slikt tilbud er ment å erstatte dagens 

ordning, bør i utgangspunktet ikke bemanningen reduseres, da mange av dagens brukere er 

avhengig av praktisk bistand/tilrettelegging for å kunne nyttiggjøre seg tilbudet. Derimot 

åpnes mulighetene for å etablere et langt større innslag av frivillig innsats, for å møte det 

faktum at flere kommer til å benytte et slikt lavterskeltilbud. Mange av disse vil være langt 

mer friske og aktive eldre enn dagens brukergruppe, noe som i seg selv vil tilføre senteret 

sosial aktivitet og trivsel. 

Antall dagtilbud spesielt tilrettelagt for personer med demens har i Norge økt de siste årene, 

ikke minst på grunn av de statlige støtteordningene både for etablering og til drift. Samtidig 

gir undersøkelser blant pårørende holdepunkt for at slike dagtilbud må tilbys med en 

tilstrekkelig intensitet for å ha noe avlastende effekt (minimum 3 ganger/uke). Det vil derfor 

være viktig å opprettholde/videreføre «dagopphold i institusjon» for senildemente. Denne 

gruppen bør ha egne tilpassede tilbud, både for sin egen del og fordi de ellers vil virke svært 

forstyrrende og ødeleggende på et eldresenter som skal framstå som en samhandlingsarena 

med aktivitetstilbud, kurstilbud, kafeteria, trening og rehabilitering, mulig legetilsyn, 

kontakt med helsesøster, råd og veiledning, juridisk bistand og en rekke sosiale tiltak.  

Rådmannen er av den oppfatning at tilbudet til befolkningen bør være så likt som mulig i 

hele kommunen. Det vil derfor være naturlig at tilbudet om «dagplass i institusjon» ved Nes 



sykehjem og Tyribo også erstattes av et tilbud om eldresenter, dog antagelig med et noe mer 

tilpasset innhold enn Heradsbygda eldresenter vil kunne etablere. Dagtilbudet på Sokna vil 

være uproblematisk, da de allerede har gjort tilpasninger. Rådmannen vil også se på 

mulighetene for i fortsettelsen å etablere eldresenter både på Hallingby og på Haldenjordet 

(Krokenveien).  

En slik omlegging av tjenestene vil i utgangspunktet ikke i seg selv gi noen innsparinger når 

det gjelder driftskostnader, men den vil gi en langt bedre inntektsside ved at brukerne betaler 

for de tjenester de faktisk velger å motta eller benytte seg av. Slik egenbetaling kan 

organiseres/kreves inn på forskjellig måte. 

I dag betaler brukerne av dagsenter kun for de dagene de faktisk bruker tilbudet. Denne 

ordningen er særdeles kostbar og ineffektiv for kommunen. Det skjer ikke sjeldent at  bruker 

ikke svarer på døranrop eller meddeler at «jeg tror ikke jeg skal dit i dag da jeg ikke føler 

meg helt bra». Slike «bomturer» (ofte med mange i budden) gjør ordningen svært ineffektiv, 

samtidig som kommunen ikke krever inn egenandelen. For å unngå dette har flere 

kommunen begynt å fakturere tjenesten som en abonnementsordning (tilsvarende SFO) der 

bruker betaler for tilbudet enten det benyttes eller ikke. Andre kommuner innfører 

differensierte pakkepriser/dag og fakturerer for antall dager tilstedeværelse/mnd. 

Rådmannen antar dette oppleves mest rettferdig, men betinger at bruker melder fra i god tid 

om at tilbudet denne dagen ikke blir benyttet. Dette gjelder i særdeleshet de som har bestilt 

transport. 

Parallelt med en abonnementsordning vil det som regel være en rekke tiltak som bruker mot 

betaling kan benytte seg av. Rådmannen nevner her som eksempel hår/fotpleie, turer og 

utflukter, spesielle tilstelninger som konserter og andre arrangementer.  

Dersom kommunen legger seg på en dagspris som korresponderer med pris og innhold i 

tjenestetilbud i sammenlignbare kommuner vil denne bli ca. kr. 220,-/dag. Da er både 

opphold, frokost og middag inkludert. Dersom ingen av dagens brukere sier fra seg tilbudet, 

vil dette generere en merinntekt på 2,6 mill. kroner (helårseffekt). Dette basert på at tilbudet 

holder åpent og benyttes 46 uker/år. 

De økte inntektene som en omlegging vil generere, vil bli beregnet og innarbeidet i budsjett 

og betalingsreglement ved rapportering 1. tertial 2015. 

Kommunen kan ikke uten videre ta betalt for transport. Våre egne pasienter (dvs. alle som 

har innvilget hjemmetjenester, noe som gjelder alle dagens brukere) kan vi transportere. Det 

«nye dagtilbudet» har et langt større brukerpotensial, men vil være avhengig av at bruker 

kommer seg til senteret ved egen hjelp, enten kjører/går selv, transporteres av pårørende, 

sitter på med andre som skal til senteret, kjøres av frivillige, benytter tilgjengelige bussruter 

eller tar taxi Det er derfor viktig at det arbeides aktivt mot busselskapene når det gjelder 

ruteplanlegging. 

 

Juridiske forhold 

Det er ikke uproblematisk å endre tjenestetilbudet til brukere som allerede har fått sin 

tjeneste definert ved et enkeltvedtak. Som regel kan dette ikke gjøres uten at det 

dokumenteres at brukerens situasjon/helsetilstand er markant endret. Dette gjelder spesielt 

der tilbudet endres til ugunst for brukeren. 

De tiltak som rådmannen her foreslår er i realiteten ikke en endring av tjenestetilbudet, men 

en endring av kommunens krav til betaling for tilbudet. Den endring som eventuelt kan 



oppleves i forhold til tilbudenes kvalitet, vil ikke være til ugunst for brukeren, - snarere tvert 

i mot. Tjenestetilbudet justeres, men ligger fortsatt godt innenfor de rammer det 

opprinnelige vedtaket gir 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.12.2014 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Eldresenter i Ringerike kommune, - avvikling av dagplasser  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Ringerike kommune avvikler dagtilbudet ved Heradsbygda omsorgssenter, Nes 

sykehjem og Tyribo, og erstatter disse med eldresentra i tråd med saksframstillingen. 

2. Rådmannen vurderer muligheten for etablering av eldresentertilbud både på Hallingby 

og på Haldenjordet (Krokenveien). 

3. Betalingsreglementet endres i tråd med saksframstillingen, og konsekvensene 

innarbeides i budsjettet ved rapportering 1. kvartal 2015. 

4. Dagplasser på institusjon for demente opprettholdes ved Hvelven Omsorgssenter. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 12.01.2015: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.  
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