Ringerike kommune
MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Eldrerådet
Formannskapssalen
12.05.2015

Ordinært møte starter kl. 10.00
Temamøte m/pensjonistforeningene starter kl. 11.00 (i kommunestyresalen)
Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post
sek@ringerike.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider.
Vedlegg merket med (*) og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De
foreligger på Ipad og kommunens internettsider.

SAKSLISTE NR 5
Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Navn
Aase Moløkken
Ole Einar Dalen
Arild Reite
Ellen Laugen
Ingrid Margrethe Svenskerud
Dag Haakon Henriksen
Nena Bjerke
Elin Helgesen
Erik Nilsedalen
Steinar Larsen

Forfall
FO

Møtt for

FO
FO

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

21/15

15/16
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 13.04.2015

22/15

15/3724
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale

Aase Moløkken
Arild Reite
Dag Haakon Henriksen

23/15

15/1129
Temamøte m/pensjonsitforeningene

Ringerike kommune, 06.05.2015
Ole Einar Daken
fung.leder

Sak 21/15

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 13.04.2015
Arkivsaksnr.: 15/16

Saksnr.: Utvalg
21/15
Eldrerådet
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

Side 3

Arkiv: 033

Møtedato
12.05.2015

Sak 22/15
Salg av plasser ved Hospiceavdelingen, - ny avtale
Arkivsaksnr.: 15/3724

Saksnr.:
22/15
23/15
55/15
/

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: H12 &01

Møtedato
12.05.2015
05.05.2015
12.05.2015

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.
Side 4

Sak 22/15
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

Side 5

Sak 23/15
Temamøte m/pensjonsitforeningene
Arkivsaksnr.: 15/1129

Saksnr.: Utvalg
23/15
Eldrerådet

Side 6

Arkiv: 033

Møtedato
12.05.2015

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/16-5

Sak: 15/15
Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 09.03.2015
Vedtak i Eldrerådet:
Møteprotokollen godkjennes.
Behandling i Eldrerådet 13.04.2015:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet

Arkivsaksnr.: 15/16-6

Arkiv: 033

Godkjennelse av møteprotokoll - Møte 13.04.2015
Forslag til vedtak:
Møteprotokollen godkjennes.

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

Hole kommune
v/Anne Marit Fuglum
Vikasveien 30
3530 RØYSE
Saksnr.
15/3543-1

Løpenr.
9452/15

Arkivkode

Deres ref.

040

Dato

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 innsparingsog 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

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)
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
Hospice benytter bl.a. kostbare
medikamenter. Driftskostnadene stipuleres
ut i fra 80 % andel lønn og 20 % andel drift.
Samtlige samarbeidsavtaler belastes med
administrative «overhead-kostnader»
tilsvarende 0,7 % av tiltakets
lønnskostnader (jfr. kommunestyrevedtak)
Følger spesifisert faktura fra Ringerike
boligstiftelse
1,5 åv. Da det samlet er 34 sengeplasser på
Austjord beregnes andel Hospice til 8/34.
2 åv. Spesielt høye krav til renhold på
Hospice på grunn av pasientenes helsetilstand med nedsatt immunforsvar.

Administrasjon

Andre driftsutgifter

Administrative
«overhead-kostnader»

Husleie
Vaktmester
Renhold

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30

Kostnad «Hospice»
kr. pr. år
8 683 000

postmottak@ringerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no

440 000

2 171 000

64 000

2 364 000
227 000
303 000

2
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

FORSLAG

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.

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

Hole kommune

/ - 2015

Ringerike kommune

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/1129-8

Arkiv: 033

Sak: 52/15
Temamøte
Vedtak i Kommunestyret:
Orienteringer om:


Pasient og brukerombudets rolle og mandat v/ Anne-Lene E. Arnesen.



Influensautbrudd vinteren 2014/2015 ved sykehjemmene i Ringerike
v/kommuneoverlege Karin Møller



Årsrapport for energi og klimaplan v/Marius Monsen Ragnøy, Rambøll, Jamal Karim,
Ringerike kommune og Trond Henriksen, Energikanalen.

Presentasjonene vedlegges saken.
Behandling i Kommunestyret 30.04.2015:

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet

Arkivsaksnr.: 15/1129-9

Temamøte m/pensjonsitforeningene

Arkiv: 033

