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Arkivsaksnr.: 17/2116-1   Arkiv: 171  

 

Kvalitetssystem - orientering om status  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/17 Administrasjonsutvalget 31.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar status Kvalitetssystemet til orientering  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Organisasjonen er i siste fase med å innarbeide og gjøre bruk av kommunens kvalitetssystem. 

Det er utarbeidet og lagt inn nye prosedyrer/rutiner i systemet innenfor alle sektorer.   

 

Det er gjenomført omfattende opplæring i bruk av systemet i alle sektorer. Alle ansatte får 

opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og prosedyrer som 

beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får ansatte opplæring i hvordan de melder 

avvik.  

 

Avvikssystemet er en del av kvalitetssystemet og det meldes avvik mer eller mindre fra alle 

sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell oppmerksomhet på skolesektoren i 

kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller skal få opplæring. I og med at vi 

fortsatt er i en prosjektfase vil statistikken over avvik være ufullstendig inntil avvikssystemet er fullt 

implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut nyttig og viktig 

informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

 

Oppfølging av avvik - hendelser 

Ringerike kommune skal ta i bruk hendelsesanalyse som metode for læring og kontinuerlig 

forbedring i alle kommunens tjenesteområder. Metoden for hendelsesanalyse vil være en viktig 

del i vårt kvalitetsarbeid.  

 

Helse og Omsorgssektoren gjennomfører i 2017 et pilotprosjekt innenfor metoden. Gjennom 

dette arbeid søker vi svar på spørsmålene:  

 Hva skjedde? 

 Hvorfor skjedde det? 

 Hvordan forhindre gjentakelse? 
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Inspirasjon til arbeidet er hentet fra egne erfaringer i Ringerike kommune og flere ulike kilder. 

Metoden er nært koplet mot Risikoanalyse. Hendelsesanalyse: Håndbok for helsetjenesten, 

utgitt av Helsedirektoratet i 2016 (IS-0583). Prosjekteier er Rådmannens ledergruppe, ved 

kommunalsjef helse og omsorg Christine Myhre Bråthen og kommunalsjef HR Trude Bredal 

Steinmo. Rutinen for bruk av metoden hendelsesanalyse sikrer at læring skjer og at frekvensen 

av den type hendelser går ned.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at Ringerike kommune nå har fått på plass et godt system 

for kvalitetsarbeid og avvikshåndtering.  

 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny 

læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre 

kvalitet i tjenestene.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/321-4   Arkiv: 401  

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/17 Administrasjonsutvalget 31.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/323-4   Arkiv: 030  

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/17 Administrasjonsutvalget 29.03.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innen HR-området.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/2117-1   Arkiv: 060  

 

Digitalisering - orientering om pågående arbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/17 Administrasjonsutvalget 31.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om det pågående arbeidet knyttet til 

digitaliseringsstrategien til etterretning.  

 

  

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn for utarbeidelse av en digitaliseringsstrategi er et verbalforslag vedtatt av 

kommunestyret som nå er planlagt iverksatt, verbalforslaget lyder som følger: 

 

«Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell 

for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle våre tjenester og 

forvaltning.» 

 

I arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi var det ønskelig med ekstern bistand, og 

blant tre firmaer det ble sendt en forespørsel til, ble Accenture valgt.  

 

Accenturer mener Ringerikes digitaliseringsstrategi bør svare ut seks hovedspørsmål basert på 

de rammebetingelser omgivelsene og kommunen selv har satt; 

 

1. Hvordan kan digitalisering bidra til å tiltrekke nye borgere og ny næringsvirksomhet? 

2. Hvordan kan digitalisering bidra til å møte fremtidige forpliktelser?  

3. hvilke digitale konsepter er aktuelle, spesielt innen velferd og oppvekst?  

4. Hvordan må vi tilpasse styring og organsieringen?  

5. Hvilket veikart skal vi legge opp til de neste 2 – 3 årene?  

6. Hvordan skal vi realisere gevinstene?  
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Nøkkelspørsmålet er hvordan kan digitalisering effektivisere og skape nye tjenester? 

 

Prosjektet vil gå i fire faser over en 8 ukers periode fra 2.mai til 16. juni 2017. Sentrale 

områder som skal belyses er: 

 

1. Hvilke muligheter kan digitaliering gi for tjenestetilbudet i Ringerike kommune? 

2. Hvordan skal digitaliering brukes som virkemiddel? 

3. Hvilken styring og organsiering vil best tilrettelegge for digitalisering? 

4. Hva er veikartet fremover og vår umiddelbare aksjonsplan? 

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, som leder. Det 

skal gjennomføres 3 workshops sammen med ledergruppen og IT-sjef.  

 

De hovedtillitsvalgte vil delta i det videre arbeidet. 

N KAN DIGITALIS 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har sett behovet for at Ringerike kommune utarbeider en digitalieringsstrategi som 

kan bidra i å utvikle kommunen som en organisasjon på flere nivåer.  

 

Rådmannen har sett det nødvendig å benytte ekstern bistand i arbeidet. Målet er at strategien er 

klar før busjettbehandling for 2018 begynner. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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Arkivsaksnr.: 17/2118-1   Arkiv: 403  

 

Heltidskultur  - orientering om planlagt arbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/17 Administrasjonsutvalget 31.05.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om det planlagte arbeid knyttet til heltidskultur til 

etterretning.  

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I løpet av 2017 er det planlagt arbeid med heltidskultur i Ringerike kommune. Dette arbeidet 

skal gjøres gjennom 3-parts samarbeid hvor politikere, tillitsvalgte og 

arbeidsgiverrepresentanter skal delta. Representanter fra adm.utvalget vil bli invitert inn i 

arbeidet. 

 

Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til politikere, ledere, tillitsvalgte, 

verneombud og ansatte. Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte 

kulturer, systemer og arbeidsprosesser. En organisasjonskultur formes av verdier og 

oppfatninger som ledere, tillitsvalgte og ansatte opplever at vil realisere organisasjonens mål.  

 

I arbeidet med heltidskultur er det sentralt å bruke kunnskap om hva som gir ønsket effekt. Vi 

kan se hva andre kommuner har gjort av tiltak og vi kan bruke våre egne erfaringer. For å ha et 

best mulig grunnlag i egne erfaringer er det planlagt å gjennomføre et forprosjekt hvor vi 

arbeider med heltidskultur innenfor Helse og omsorg med utgangspunkt i ambulerende 

hjemmetjeneste. Dette vil gi oss erfaring i arbeid med å utvikle en heltidskultur i kommunen.  

 

Ringerike kommune har vært i dialog med KS-konsulent for å få støtte til arbeide med å 

realisere en heltidskultur i ambulerende hjemmetjeneste. KS-konsulent har lagt opp til en 

prosess som består av en rekke med workshops hvor ledere, tillitsvalgte, andre nøkkelpersoner 

og ansatte får opplæring og veiledning i å bruke metoder og verktøy. 

 

Selv om hjemmetjenesten i Ringerike kommune allerede har gjort en del strukturelle grep som 

har ført til at en stor andel av de ansatte jobber mer enn 75 % stilling og flere i 100 %, så er 

erfaringen til overordnet ledelse at dette i liten grad har påvirket kulturen som fremdeles preger 

tenkningen som følger av tradisjonell arbeidstidsplanlegging i sektoren.  

 

I følge FAFO – rapporten «Store stillinger og bedre drift» handler det om å skape «den gode 

sirkelen». Dette gjøres ved å iverksette en arbeidstidsordning som sikrer tilstrekkelig 

kompetanse alle sju dager i uken. Færre små stillinger styrker arbeidsmiljøet, og ansatte med 
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rett kompetanse og god kjennskap til avdelingen gjør det lettere å jobbe faglig og effektivt. De 

ansatte opplever at de jobber i et godt team, og at arbeidsmiljøet er bra. Bedre arbeidsmiljø og 

økt faglighet fører til at brukeren blir trygge, rolige og deltar i gode aktivteter. Både brukere 

og pårørende uttrykker tilfredshet. Dermed blir avdelingens måloppnåelse også økt. Tilfredse 

brukere gir roligere og meningsfylte vakter for de ansatte. Arbeidsbelastningene reduseres, og 

arbeidsmiljøet styrkes samtidig som turnover reduseres. Tjenestestedets omdømme styrkes 

ytterligere, både som arbeidsplass og som bolig. Kvaliteten forsterkes av at det er blitt lettere å 

rekruttere kvalifisert personell, og at ledere samt erfarne fagfolk nå kan bruke mindre tid på å 

skaffe vikarer og lære dem opp. Dermed frigjøres mer tid til brukerrettet virksomhet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at det nå settes i gang et større arbeid med å utvikle en 

heltidskultur i Ringerike kommune. Arbeidet har betydning både for de tjenester som gis til 

brukere og for de ansatte.  

 

Rådmannen er positiv til at det igangsettes et forprosjekt innenfor ambulerende hjemmetjeneste 

i helse og omsorg slik at erfaringer fra prosjektet kan brukes i videre arbeid med å utvikle en 

heltidskultur. Sentralt er at det sikres bred involvering av både ansatte, ledere, politikere og 

tillitsvalgte.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2116-1   Arkiv: 171  

 

 

Kvalitetssystem - orientering om status  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar status Kvalitetssystemet til orientering  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Organisasjonen er i siste fase med å innarbeide og gjøre bruk av kommunens kvalitetssystem. 

Det er utarbeidet og lagt inn nye prosedyrer/rutiner i systemet innenfor alle sektorer.   

 

Det er gjenomført omfattende opplæring i bruk av systemet i alle sektorer. Alle ansatte får 

opplæring i hvordan de finner retningslinjer, lover, forskrifter og interne rutiner og prosedyrer som 

beskriver arbeidet. Samtidig med denne opplæringen får ansatte opplæring i hvordan de melder 

avvik.  

 

Avvikssystemet er en del av kvalitetssystemet og det meldes avvik mer eller mindre fra alle 

sektorer i Ringerike kommune. Det har vært spesiell oppmerksomhet på skolesektoren i 

kvalitetsprosjektet de siste månedene, og alle skoler har fått eller skal få opplæring. I og med at vi 

fortsatt er i en prosjektfase vil statistikken over avvik være ufullstendig inntil avvikssystemet er fullt 

implementert. Ved nåværende tidspunkt er det imidlertid mulig å hente ut nyttig og viktig 

informasjon om status ved de enhetene der systemet er innført.  

 

 

Oppfølging av avvik - hendelser 

Ringerike kommune skal ta i bruk hendelsesanalyse som metode for læring og kontinuerlig 

forbedring i alle kommunens tjenesteområder. Metoden for hendelsesanalyse vil være en viktig 

del i vårt kvalitetsarbeid.  

 

Helse og Omsorgssektoren gjennomfører i 2017 et pilotprosjekt innenfor metoden. Gjennom 

dette arbeid søker vi svar på spørsmålene:  

 Hva skjedde? 

 Hvorfor skjedde det? 

 Hvordan forhindre gjentakelse? 



- 

 

Inspirasjon til arbeidet er hentet fra egne erfaringer i Ringerike kommune og flere ulike kilder. 

Metoden er nært koplet mot Risikoanalyse. Hendelsesanalyse: Håndbok for helsetjenesten, 

utgitt av Helsedirektoratet i 2016 (IS-0583). Prosjekteier er Rådmannens ledergruppe, ved 

kommunalsjef helse og omsorg Christine Myhre Bråthen og kommunalsjef HR Trude Bredal 

Steinmo. Rutinen for bruk av metoden hendelsesanalyse sikrer at læring skjer og at frekvensen 

av den type hendelser går ned.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært fornøyd med at Ringerike kommune nå har fått på plass et godt system 

for kvalitetsarbeid og avvikshåndtering.  

 

Arbeidet som gjøres for å implementere kvalitetssystemet er svært viktig. Dette gir mer 

oppmerksomhet på kvalitetsarbeid og oppfølging av avvik. Metoder som gir grunnlag for ny 

læring og ny praksis er en viktig i dette arbeidet. Kontinuerlig forbedringsarbeid vil gi bedre 

kvalitet i tjenestene.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/321-4   Arkiv: 401  

 

 

Status fra de hovedtillitsvalgte  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Administrasjonsutvalget tar status fra de hovedtillitsvalgte til orientering. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Hovedtillitsvalgte orienterer muntlig om aktuelle saker. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/323-4   Arkiv: 030  

 

 

Diverse informasjon fra kommunalsjef HR  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Administrasjonsutvalget tar informasjon fra kommunalsjef HR til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Kommunalsjef HR orienterer muntlig om aktuelle saker innen HR-området.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 
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- 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2117-1   Arkiv: 060  

 

 

Digitalisering - orientering om pågående arbeid  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om det pågående arbeidet knyttet til 

digitaliseringsstrategien til etterretning.  

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Bakgrunn for utarbeidelse av en digitaliseringsstrategi er et verbalforslag vedtatt av 

kommunestyret som nå er planlagt iverksatt, verbalforslaget lyder som følger: 

 

«Ringerike Kommune skal utarbeide en digitaliseringsstrategi som skal være tverrsektoriell 

for hele kommunen. Planen skal omfatte overordnet bruk av IKT- i alle våre tjenester og 

forvaltning.» 

 

I arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi var det ønskelig med ekstern bistand, og 

blant tre firmaer det ble sendt en forespørsel til, ble Accenture valgt.  

 

Accenturer mener Ringerikes digitaliseringsstrategi bør svare ut seks hovedspørsmål basert på 

de rammebetingelser omgivelsene og kommunen selv har satt; 

 

1. Hvordan kan digitalisering bidra til å tiltrekke nye borgere og ny næringsvirksomhet? 

2. Hvordan kan digitalisering bidra til å møte fremtidige forpliktelser?  

3. hvilke digitale konsepter er aktuelle, spesielt innen velferd og oppvekst?  

4. Hvordan må vi tilpasse styring og organsieringen?  

5. Hvilket veikart skal vi legge opp til de neste 2 – 3 årene?  

6. Hvordan skal vi realisere gevinstene?  

 

Nøkkelspørsmålet er hvordan kan digitalisering effektivisere og skape nye tjenester? 

 

Prosjektet vil gå i fire faser over en 8 ukers periode fra 2.mai til 16. juni 2017. Sentrale 

områder som skal belyses er: 

 

1. Hvilke muligheter kan digitaliering gi for tjenestetilbudet i Ringerike kommune? 

2. Hvordan skal digitaliering brukes som virkemiddel? 



- 

3. Hvilken styring og organsiering vil best tilrettelegge for digitalisering? 

4. Hva er veikartet fremover og vår umiddelbare aksjonsplan? 

 

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med kommunalsjef for økonomi, Gyrid Løvli, som leder. Det 

skal gjennomføres 3 workshops sammen med ledergruppen og IT-sjef.  

 

De hovedtillitsvalgte vil delta i det videre arbeidet. 

N KAN DIGITALIS 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har sett behovet for at Ringerike kommune utarbeider en digitalieringsstrategi som 

kan bidra i å utvikle kommunen som en organisasjon på flere nivåer.  

 

Rådmannen har sett det nødvendig å benytte ekstern bistand i arbeidet. Målet er at strategien er 

klar før busjettbehandling for 2018 begynner. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Administrasjonsutvalget 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2118-1   Arkiv: 403  

 

 

Heltidskultur  - orientering om planlagt arbeid  
 

Forslag til vedtak: 

Administrasjonsutvalget tar orienteringen om det planlagte arbeid knyttet til heltidskultur til 

etterretning.  

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

I løpet av 2017 er det planlagt arbeid med heltidskultur i Ringerike kommune. Dette arbeidet 

skal gjøres gjennom 3-parts samarbeid hvor politikere, tillitsvalgte og 

arbeidsgiverrepresentanter skal delta. Representanter fra adm.utvalget vil bli invitert inn i 

arbeidet. 

 

Det å gå fra en deltidskultur til heltidskultur stiller store krav til politikere, ledere, tillitsvalgte, 

verneombud og ansatte. Det er en omfattende endringsprosess som utfordrer både etablerte 

kulturer, systemer og arbeidsprosesser. En organisasjonskultur formes av verdier og 

oppfatninger som ledere, tillitsvalgte og ansatte opplever at vil realisere organisasjonens mål.  

 

I arbeidet med heltidskultur er det sentralt å bruke kunnskap om hva som gir ønsket effekt. Vi 

kan se hva andre kommuner har gjort av tiltak og vi kan bruke våre egne erfaringer. For å ha et 

best mulig grunnlag i egne erfaringer er det planlagt å gjennomføre et forprosjekt hvor vi 

arbeider med heltidskultur innenfor Helse og omsorg med utgangspunkt i ambulerende 

hjemmetjeneste. Dette vil gi oss erfaring i arbeid med å utvikle en heltidskultur i kommunen.  

 

Ringerike kommune har vært i dialog med KS-konsulent for å få støtte til arbeide med å 

realisere en heltidskultur i ambulerende hjemmetjeneste. KS-konsulent har lagt opp til en 

prosess som består av en rekke med workshops hvor ledere, tillitsvalgte, andre nøkkelpersoner 

og ansatte får opplæring og veiledning i å bruke metoder og verktøy. 

 

Selv om hjemmetjenesten i Ringerike kommune allerede har gjort en del strukturelle grep som 

har ført til at en stor andel av de ansatte jobber mer enn 75 % stilling og flere i 100 %, så er 

erfaringen til overordnet ledelse at dette i liten grad har påvirket kulturen som fremdeles preger 

tenkningen som følger av tradisjonell arbeidstidsplanlegging i sektoren.  

 



- 

I følge FAFO – rapporten «Store stillinger og bedre drift» handler det om å skape «den gode 

sirkelen». Dette gjøres ved å iverksette en arbeidstidsordning som sikrer tilstrekkelig 

kompetanse alle sju dager i uken. Færre små stillinger styrker arbeidsmiljøet, og ansatte med 

rett kompetanse og god kjennskap til avdelingen gjør det lettere å jobbe faglig og effektivt. De 

ansatte opplever at de jobber i et godt team, og at arbeidsmiljøet er bra. Bedre arbeidsmiljø og 

økt faglighet fører til at brukeren blir trygge, rolige og deltar i gode aktivteter. Både brukere 

og pårørende uttrykker tilfredshet. Dermed blir avdelingens måloppnåelse også økt. Tilfredse 

brukere gir roligere og meningsfylte vakter for de ansatte. Arbeidsbelastningene reduseres, og 

arbeidsmiljøet styrkes samtidig som turnover reduseres. Tjenestestedets omdømme styrkes 

ytterligere, både som arbeidsplass og som bolig. Kvaliteten forsterkes av at det er blitt lettere å 

rekruttere kvalifisert personell, og at ledere samt erfarne fagfolk nå kan bruke mindre tid på å 

skaffe vikarer og lære dem opp. Dermed frigjøres mer tid til brukerrettet virksomhet.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er svært positiv til at det nå settes i gang et større arbeid med å utvikle en 

heltidskultur i Ringerike kommune. Arbeidet har betydning både for de tjenester som gis til 

brukere og for de ansatte.  

 

Rådmannen er positiv til at det igangsettes et forprosjekt innenfor ambulerende hjemmetjeneste 

i helse og omsorg slik at erfaringer fra prosjektet kan brukes i videre arbeid med å utvikle en 

heltidskultur. Sentralt er at det sikres bred involvering av både ansatte, ledere, politikere og 

tillitsvalgte.  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Trude Bredal Steinmo 

 

saksbehandler: Merete Røst 
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