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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  ELDRERÅDET 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  29.10.2018  

Tid:   10:00  

 

Dagsorden: 

10:00-09:55 Saksliste 

11:00-12:30 Eldrerådets fellesmøte for pensjonistforeninger i Ringerike 

12:30-13:00 Rundstykker og kaffe/te 

13:00 –ca 14:15 Eldrerådets fellesmøte fortsetter 

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 18/2980-1   Arkiv: 231 F25  

 

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

117/18 Formannskapet 25.09.2018 

148/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret 01.11.2018 

16/18 Eldrerådet 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye 

trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra Doro 

Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet.  Doro Care 

As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har vært 

ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med lokalt 

brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten i de 

hjemmene der vi yter tjenester.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt 

gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   

 

Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som 

montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de 
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drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig 

montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester. 

Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til 

brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å 

umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i 

boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper 

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en 

bruker. 

 

I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp 

trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal 

arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem 

etter opphold på sykehus.  

 

Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret.  Per i dag er det 401 personer 

som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det 

er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til 

sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig av 

inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales. 

 

Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til 

brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet 

til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen 

skal være selvkost. 

 

Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil 

det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt 

trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.  

 

Følgende pris er foreslått: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G. 

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en 

økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av 

dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper 

som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at 

nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom 

brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. 
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Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om 

montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor 

brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.  

 

At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den 

oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling 

til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den 

hjemmeboende. 

 

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med 

Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  17/18 

Side 5 av 13   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3170-3   Arkiv: F20  

 

Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018 

17/18 Eldrerådet 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune mottok 19.juni 2018 en forespørsel fra pensjonistforbundet i Buskerud 

vedrørende måltidsrytmen i kommunens sykehjem. Pensjonistforeningen ønsket å kartlegge 

måltidsrytmen i alle sykehjem i Buskerud, med bakgrunn i St. meld 15, leve hele livet og 

kosthåndboken, utgitt av Helsedirektoratet. I henvendelsen ble det spesielt henvist til 

anbefaling om individuell tilpasning av måltidene for den enkelte pasient og varigheten på 

nattfaste, hvor det anbefales at denne ikke skal være over 11 timer. Kommunen har svart ut 

denne henvendelsen med en kartlegging av de institusjonene som tilbyr sykehjemsplass.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Per i dag har Ringerike kommune fem institusjoner som tilbyr sykehjemsplass. I forbindelse 

med innsending av kartleggingen er måltidsrytmen for alle fem institusjoner kartlagt. 

Institusjonene har selv kommet med informasjon om klokkeslett og spesifisering av de ulike 

måltidene. I dag serveres det måltider til fastsatte tidspunkt. Noen institusjoner har faste 

tidspunkt for mellommåltider, mens andre serverer mellommåltider etter behov og når det 

måtte passe inn med aktivitet på institusjonen. Flere av institusjonene har de siste årene flyttet 

tidspunkt for middag for å få en bedre fordeling av måltidene gjennom dagen. 

 

I kartleggingen oppgir institusjonene at de også tilbyr og serverer mellommåltider utenom 

fastsatte tider til de som måtte trenge og ønske dette. Spesielt gjelder dette på kveldstid, natt 

og tidlig morgen for de pasientene som måtte være våkne. Dette bidrar til at nattfasten 

forkortes og at anbefalingene for nattfaste imøtekommes.   
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Kommunen har i dag en større nettverksgruppe i ernæring som består av representanter fra 

institusjoner, bemannede omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Denne gruppen møtes flere 

ganger årlig for erfaringsutveksling, arrangerer fagdager og videreformidler informasjon og 

kunnskap til sine kollegaer.  Kommunen har utarbeidet prosedyre for å kartlegge 

ernæringsstatus for alle pasienter (for å forebygge under/feilernæring) og en prosedyre for å 

etablere ernæringsplan (som et tiltak til de som er under/feilernærte og trenger tettere 

oppfølging). Dette er prosedyrer som skal brukes i blant annet hjemmetjeneste, institusjon og i 

omsorgsboliger. 

 

I 2018 har nettverksgruppen et pågående prøveprosjekt i flere institusjoner, der måltidsrytme 

og måltidsituasjonen er i fokus. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan maten 

tilberedes og serveres, hvilken kompetanse de ansatte har og hvordan pasienten opplever selve 

måltidsituasjonen. På sikt vil dette gi kommunen informasjon om viktige forbedringsområder 

vedrørende måltidsituasjonen i våre institusjoner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen syntes det er svært positivt at Pensjonistforbundet ønsker å kartlegge 

måltidsrytmen for å få mer fokus på riktig enæring i institusjoner. Dette er et viktig suplement 

til det forbedringsarbeidet vi allerede har satt i gang og bidrar til at vi kan kvalitetssikre vårt 

arbeid opp mot gjeldene retningslinjer. Kartleggingen viser også at vi har kommet et stykke på 

vei i vårt forbedringsarbeid og at vi allerede følger flere anbefalinger.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem kartleggingen av spisetider i 

institusjon til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Oversikt over spisetider i institusjoner i Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/3758-1   Arkiv: 430  

 

Stipend, videre og masterutdanning i Helse og omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018 

18/18 Eldrerådet 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kompetansesatsing i Helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

  

Ansatte i helse og omsorg 

Det i alt 714 årsverk og 992 ansatte i sektoren.   

Sykepleiere og vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke medregnet i tabellen. 

Heller ikke leder med disse profesjonsutdanningene. 

 

Tallene i tabellen under er fra september 2018. 

Profesjon Antall 

årsverk 

Antall 

personer 

55-59 år 60-61 år 62 år og 

mer 

Gjennom-

snittalder 

Ergoterapeut 6,6 9 2 - 2 48 

Fysioterapeut 6,7 8 1 - 2 48 

Vernepleier 25 30 2 - -   

43 Vernepleier m 

spesialutdanning 

5,3 6 2 1 0 

Sykepleier 84 110 11 4 4   

47 Sykepleier med 

spesialutdanning 

22 26 7 3 5 

 

Antall årsverk for ergoterapeuter har økt fra 5 til 6,6 og for fysioterapeuter er økningen fra 5,1 

til 6,6 fra november 2016 til september 2018. Antall ansatte har økt med to i begge 

profesjonsgruppene.  
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I helse og omsorg er det 106 årsverk for sykepleiere. I november 2016 var det registrert 103 

årsverk. Antall spesialsykepleiere har økt fra 25 til 26. Ut fra tallmaterialet hentet i Visma kan 

vi anta at sykepleierdekningen ikke har steget fra november 2016 til september 2018. Antall 

årsverk for vernepleiere er uforandret fra november 2016. 

Det er mulig å gå av ved fylte 62 år- og mange ønsker dette. Vi har to sykepleier som er 66 år. 

Nasjonalt er det vurdert at sykepleierdekning bør være rundt 30% i en kommune. Mange 

kommuner har satt 50% sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg ble 

sykepleierdekningen beregnet til om lag 15 % i november 2016. 

 

Beskrivelse av stipendordningen 

I 2017 ble det tilbudt kr 100 000 som en overgangsordning til seks av våre ansatte som 

allerede hadde startet i et utdanningsløp. (Tre sykepleier- og tre vernepleier-studenter).  

Det ble tildelt kr. 250 000 i stipend til tolv ansatte som startet i et utdanningsløp. (Elleve 

sykepleier- og en vernepleierstudent). Alle som søkte stipend mottok. 

Fra 2018 ble det tildelt stipend til tre sykepleierstudenter. Alle som søkte stipend mottok.  

Kommunen har på denne måten knyttet til seg verdifull kompetanse for de kommende årene. 

Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver kunne utføres på et høyere nivå og 

studentene har arbeidsavtaler for helger og ferier. 

Samlet stipendutbetalingen for 2018 er kr 1.635428 (inkludert arbeidsgiveravgift) fordelt på 21 

medarbeidere.  

 

Uteksaminer

t 

2017 2018 2019 2020 2021 

Sykepleiere   1 9 5 1 

Vernepleiere   3 1     

 

En vernepleier og to sykepleiere ble uteksaminert i 2018.  

I 2019 forventes det at 9 sykepleiere og en vernepleier uteksamineres. Alle har to års 

bindingstid og tilbys 100% stilling i kommunen. 

Videreutdanninger og mastere 

I 2018 har vi 16 ansatte som får støtte til videreutdanning innen fagfeltene: 

psykisk helse og rus (tre), kreftomsorg (fire), psykisk utviklingshemming (tre), geriatrisk 

vurderingskompetanse (en), demens og alderspsykiatri (5). 

Vi har en som tar master i karriereutvikling, en som tar master i sykepleievitenskap og en i 

helseinformatikk ved NTNU. En av lederne har startet i et masterløp i helseledelse. Fem 

sykepleier tar master i avansert klinisk sykepleie. 
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Økonomistyring og kvalitetsledelse 

Hendelsesbasert analyse ble innført som en metode i 2017 for å lære av hverdagens hendelser. 

Det er en metode for kontinuerlig forbedring som er planlagt å tas i bruk i alle kommunens 

tjenesteområder. 

Helse og omsorg er pilot. Behovet for grunnkompetanse i kvalitetsledelse ble tidlig avdekket.  

Kvalitetsledelse er i de fleste sammenhenger samsvarende med god økonomistyring. Derfor har 

nå første kull som har bestått av 22 personer (19 ledere og tre rådgivere) gjennomført studiet 

«Økonomistyring og kvalitetsledelse» ved Fagakademiet ledet fra Høgskolen i Innlandet. (15 

studiepoeng). Studiet er tilpasset ledelsen i kommunal sektor.  

Kull 2 har startet og består av 30 ledere og tre rådgivere. Hvorav 8 er fra sektor for barn og 

unge. Utdannelsen har funnet sted i rådhuset. 

 

Økonomisk støtte 

Det er innvilget midler fra Helsedirektoratet og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Midlene 

er et godt bidra. Til utdanningen i økonomistyring og kvalitetsledelse ble det innvilget OU-

midler. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er viktig å ivareta meget verdifull, fremtidig arbeidskraft ved å tilby egne ansatte 

stipendordninger, master og videreutdanninger med støtte fra arbeidsgiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Arkivsaksnr.: 18/3804-1   Arkiv: F20  

 

Statusrapport for «Morgendagens omsorg», - forbedringsprosess i 

sentrumsnær hjemmetjeneste  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018 

19/18 Eldrerådet 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapporten for forbedringsprosessen i den sentrumsnære hjemmetjenesten «Morgendagens 

omsorg», tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med forbedringsprosessen i sentrumsnær hjemmetjeneste er ønske om å skape en 

varig forbedring hvor det arbeides helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i tråd 

med verdighetsgarantien. I tillegg ønskes en varig forbedring hvor hjemmetjenesten er 

tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, arbeidsoppgaver, 

kompetanse og andre rammefaktorer. 

Hittil har prosessen vart i ca. to og et halvt år. Prosessen startet med turnus- og 

organiseringsfokus. Underveis har fokus blitt kultur- og tjenesteutvikling med påvirkning fra 

heltidssatsing og helhetlig pasientforløp. Det er med sistnevnte fokus at prosessen går over i ny 

fase etter at ny turnusordning (Ringeriksmodellen) har startet. 

 

Beskrivelse av saken, - sammendrag av rapport 

Tid til prosess og forankringsarbeid har vært viktig for å kunne få med seg alle aktører inn i 

utviklingsarbeidet til morgensdagens omsorg. Morgensdagens omsorg og bærekraftig 

arbeidstidsordning er store begreper som rommer mye. Tid til å reflektere sammen og lytte til 

hverandre har vært essensielt for å utvikle kulturen og tjenestene i ønsket retning. Det er derfor 

viktig at forankring på alle nivå og involverende prosesser blir hovedfokus for 

tilrettelegging/fasilitering av videre prosesser. 

Prosjektorganiseringen har vært stabil i prosessperioden. Det har vært noe utskifting av ledere, 

mens tillitsvalgte og verneombud har vært de samme personene hele tiden. Kontinuitet i 

prosessgruppen og fortløpende forankring har vært avgjørende for utvikling av tillit mellom 

partene, som igjen har ført til modige valg og beslutninger underveis.  
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Kommunalsjefene for HR og H/O har dedikert seg til denne prosessen. Det har betydd mye for 

turnusresultatet og kulturarbeidet at de har brukt mye tid og stått fast ved målsettingene. Det 

har gitt en trygghet for alle aktørene, og det vil derfor være avgjørende med gode møtearenaer 

i prosesser fremover. 

Underveis er det erfart at forankringsarbeidet kunne vært gjort enda bredere og til en større 

krets av interessenter. I tillegg har vi sett at avdelingsledernes rolle i et så stort utviklingsarbeid 

krever mye av dem. Det er stor forståelse for at mange driftsoppgaver samtidig med et stort 

utviklingsarbeid, har gitt en særdeles presset og tøff arbeidssituasjon. Helse og omsorg har hatt 

mange prosjekter/prosesser som har pågått parallelt, og disse har berørt områder ved 

hjemmetjenesten. Den totale belastningen for hjemmetjenesten i tillegg til en presset 

driftssituasjon har vært stor. Denne erfaringen må vi ta lærdom av og ta hensyn til i det videre 

arbeidet. 

Målsetting for neste fase av prosessen i sentrumsnær hjemmetjeneste der definert slik: 

«Vi har hovedsakelig heltidsarbeid og arbeider kontinuerlig med utvikling mot en stadig 

sterkere heltidskultur. Ordninger og tiltak som implementeres er bærekraftige og vurderes i 

forhold til Molands effekthjul» (Molands effekthjul - se fullverdig rapport vedlagt).  

 

Rådmannens vurdering 

Tidsavgrensning for neste fase er fra d.d. til 1.3.2020. I dette ligger det at kulturarbeid krever 

tid, tålmodighet og tillit. Gode utviklings- og forbedringsprosesser vil derfor ta tid. Utviklingen 

som sentrumsnær hjemmetjeneste er inne i, og skal drive videre, er omfattende. Sentrumsnær 

hjemmetjeneste skal gå fra deltidskultur til heltidskultur, – og det skal prege hele 

arbeidsmiljøet, kvaliteten på tjenestene og den daglige ledelse og struktur. Det vil ta tid å 

etablere en forankret struktur og kultur som skal realisere målsettingen som er satt.  

 

Vedlegg 

 Statusrapport Morgendagens omsorg «Hva er viktig for deg?» 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin E. Akre-Hansen, koordinator tlf: 94 13 37 25 

 

 



  Sak 20/18 

 

 Side 12 av 13   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/3817-1   Arkiv: F00  

 

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018 

154/18 Formannskapet 23.10.2018 

/ Kommunestyret 01.11.2018 

20/18 Eldrerådet 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger 

ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet vedtok i sak 57/18 «Bruk av avsetning for hjelpetiltak for 

sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det», pkt.2 følgende: 

«Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte 

sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne tiltaksarrangører som 

allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle 

tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket innenfor rammen». 

 

Beskrivelse av saken 

I nært samarbeid med Menova as er det nå utarbeidet et pilotprosjekt; «Pilotprosjekt 

NAV/Menova, - kommunalt aktivitetstiltak/arbeidsforberedende trening». Formålet med 

tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i en arbeidsrettet 

aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse. 

Tiltaket retter seg også inn mot unge sosialhjelpsmottakere som kvalifiserer for aktivitetsplikt. 

Tiltaket skjer i regi av Menova as, som skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med 

raskt inntak og fleksibelt innhold. For ungdom som kvalifiserer til aktivitetsplikt, og som 

henvises fra NAV, vil det måtte brukes mye tid på motivasjon.  Inntaket av andre som trenger 

ekstra tiltak, skal bl.a. baseres på intervju av aktuelle kandidater der særlig motivasjon for å 

gjennomføre et program for å komme i jobb vektlegges. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer 

fra deltakelse.  

Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver som 

kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig. 

Der det ikke blir overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser, 

hindringer og muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver 

enkelt deltager. 
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Det vil være realistisk å kunne starte piloten fra november 2018. Det gjøres en 

underveisevaluering etter 3 mnd. Og det skal skrives en endelig evaluering som legges frem for 

Kommunestyret etter endt pilot etter 6 mnd. Det er enighet om at Menova håndterer utgifter 

som eventuelt overskrider budsjett, og at dersom det er færre deltakere, reduseres økonomisk 

ramme og og differansen tilbakeføres kommunens konto. Detaljer vedr. piloten kan leses i 

vedlagte avtaletekst. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av formannskapet gitt i oppdrag å gjennomføre tiltaket som foreslått av 

«Holten-utvalget» innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. For en pilotperiode på seks måneder 

gir dette muligheter for 15 deltakere. Det beregnes da en månedsverkpris lik AFT1-tiltaket som 

er kr. 16.470,-.  

Bakgrunnen for at AFT-kostnad legges til grunn er at tidligere erfaringer tilsier at dette vil 

være kandidater som vil ha behov for tett oppfølging, individuell tilpasning og bruk av 

Menovas fellesressurser som næringslivskontaktene, kartleggings- og 

karriereveiledningskompetanse, samt god oppfølging ute hos arbeidsgivere.  

Erfaringsmessig viser behovet for oppfølging og veiledning å være større for deler av denne 

målgruppen enn det vi ser i tiltakene innen AFT. Erfaringer fra bl.a. «Jobbsjansen2» tilsier også 

at et av de viktige momentene for å lykkes med en slik gruppe er at selve gjennomføringen 

legges til «annerledes lokaler» enn de en slik gruppe har møtt møtt tidligere, som NAV-kontor, 

skole og Menova-kontor. Leie av lokaler dekkes inn i kostnaden. I tillegg til en faglig leveranse 

kommer her også servering av et daglig måltid. 

I samarbeid med Menova as ser rådmannen at evalueringsgrunnlaget ideellt sett bør være ca. 

20 deltagere for en slik pilot, med en nedre grense på 10 deltakere. Menova as har tilbudt seg å 

dekke kostnader ut over de 15 som bevilgningen vil dekke, for å få dette til. Rådmannen 

oppfatter dette som et svært generøst tilbud, og at bedriften tar dette oppdraget meget seriøst.  

 

Vedlegg 

 Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak- 

arbeidsforberedende trening 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

                                                
1 ArbeidsForberedende Trening 
2 Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. 

Prosjekt gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2980-3  Arkiv: 231 F25  

 

Sak: 117/18 

 

Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Saken utsettes og vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019. 

 
 

Behandling i Formannskapet 25.09.2018: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a SP: 

«Saken utsettes og vurderes ved den helhetlige behandlingen av betalingsregulativet for 2019». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hans-Petter Aasens (SP) utsettelsesforslag p.v.a. SP ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2980-2  Arkiv: 231 F25  

 

Sak: 30/18 

 

Saksprotokoll - Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med 

brannvarsling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2980-1   Arkiv:   

 

Endring i betalingsregulativ for Doro trygghetsalarm med brannvarsling  
 

Forslag til vedtak: 

 

Betalingsregulativet for Doro trygghetsalarm endres til foreslått sats: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G.  

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune gjennomførte vinteren 2018 anbudsrunde vedrørende nye 

trygghetsalarmer med mulighet for direktekobling til brannvarsling. Trygghetsalarmer fra 

Doro Care As ble valgt etter anbudsrunden og det ble tegnet kontrakt for dette tilbudet.  Doro 

Care As har gitt kommunen et pristilbud som også inkluderte montering av alarmen. Det har 

vært ønskelig å se på muligheten for å kunne montere opp alarmene selv i samarbeid med 

lokalt brannvesen. Dette vil i større grad sikre at kommunen har kontroll på brannsikkerheten 

i de hjemmene der vi yter tjenester.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Brannstatistikken i Norge viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt 

gruppe og at ni av ti omkommer i egen bolig. Ca 50 % av de som omkommer i brann mottar 

helse- og omsorgstjenester fra kommunen.   

 

Ringerike brann- og redningstjeneste har tilbydd hjemmetjenesten å utføre oppgaver som 

montering av trygghetsalarmer, røykdetektorer og varsling utenfor sikkert området. Ved at de 

drifter montering og vedlikehold av trygghetsalarmene vil vi kunne sørge for en riktig 

montering av røykvarslere i alle hjem der vi yter tjenester. 

Ved at Brannvesenet drifter tjenesten vil kommunen også sikre at brannalarmene går til 

brannvesenets 110 sentral direkte. Ved utrykninger vil brannvesenet ha mulighet til å 

umiddelbart endre plassering av røykvarslere dersom disse har fått en uheldig plassering i 

boligen. Dette vil på sikt spare kommunen for unødvendige utrykninger, og man slipper 



- 

problematikk rundt hvem som evt. skal faktureres dersom det er gjentatte alarmer hos en 

bruker. 

 

I tillegg vil brannvesenet ha mulighet til å respondere i løpet av dagen for å sette opp 

trygghetsalarmer når det er behov, selv om mesteparten av arbeidet er beregnet i normal 

arbeidstid. Dette vil gjøre det raskere og tryggere å sende utskrivningsklare pasienter hjem 

etter opphold på sykehus.  

 

Siden 2015 har betalingssatsen for trygghetsalarm stått uendret.  Per i dag er det 401 personer 

som betaler satsen for brukere med inntekt under 2 G. Dette tilsvarer kr 242,- per måned. Det 

er 354 personer som betaler satsen for brukere med inntekt lik eller over 2 G på kr 296,-. Til 

sammenligning har vår nabokommune Hole lagt seg på en månedspris på kr 364,- uavhengig 

av inntektsnivå for digital trygghetsalarm. For brannvarsling må et tillegg på kr 24,- betales. 

 

Det er foreslått en økning av betalingssatsen for trygghetsalarm for å dekke oppgradering til 

brannvarsling, montering, oppfølging fra brannvesenet og andre kommunale oppgaver knyttet 

til trygghetsalarmen. Dette vil også inkludere følgekostnader på sikt. Betalingen for alarmen 

skal være selvkost. 

 

Det er foreslått en samlet pris for varsling for trygghetsalarm med brannvarsling. I tillegg vil 

det være mulig å få varsling dersom brukeren går utenfor sikkert område (så langt 

trygghetsalarmens rekkevidde er) og ved fall.  

 

Følgende pris er foreslått: 

Kr 300,- for brukere med inntekt under 2 G. 

Kr 360.- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

Kr 25,- ekstra per måned for varsling utenfor sikkert område og fall. 

 

Dette medfører en økning på kr 58,- per måned for brukere med inntekt under 2 G og en 

økning på kr 64,- for brukere med inntekt lik eller over 2 G. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

I NOU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsatte grupper, foreslås en forsterkning av 

dagens virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til 

grupper som har en høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på 

at nøkkelen til god brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom 

brannvesenet og øvrige aktører i kommunen. 

 

Rådmannen mener det er fornuftig at hjemmetjenesten samarbeider med brannvernet om 

montering og drift av trygghetsalarmer med brannvarsling. Dette ivaretar vårt ansvar ovenfor 

brannvern til hjemmeboende pasienter i risikoutsatte grupper på en sikrere måte enn tidligere.  

 

At betalingssatsen endres for trygghetsalarmer vil komme som en naturlig følge av den 

oppgraderingen kommunen nå gjør med alarmene. Alle alarmer vil nå få direkte brannvarsling 

til brannvesenet, noe som for mange pasienter og pårørende vil bety økt trygghet for den 

hjemmeboende. 

 



- 

Rådmannen anbefaler at nye betalingssatsene vedtas og at vi inngår et samarbeid med 

Ringerike brann- og redningstjeneste for montering av trygghetsalarmer med brannvarsling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3170-4  Arkiv: F20  

 

Sak: 31/18 

 

Saksprotokoll - Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Saken tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 11.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd, Eldrerådet 

 

Arkivsaksnr.: 18/3170-3   Arkiv: F20  

 

Kartlegging av spisetider i institusjon i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune mottok 19.juni 2018 en forespørsel fra pensjonistforbundet i Buskerud 

vedrørende måltidsrytmen i kommunens sykehjem. Pensjonistforeningen ønsket å kartlegge 

måltidsrytmen i alle sykehjem i Buskerud, med bakgrunn i St. meld 15, leve hele livet og 

kosthåndboken, utgitt av Helsedirektoratet. I henvendelsen ble det spesielt henvist til 

anbefaling om individuell tilpasning av måltidene for den enkelte pasient og varigheten på 

nattfaste, hvor det anbefales at denne ikke skal være over 11 timer. Kommunen har svart ut 

denne henvendelsen med en kartlegging av de institusjonene som tilbyr sykehjemsplass.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 

Per i dag har Ringerike kommune fem institusjoner som tilbyr sykehjemsplass. I forbindelse 

med innsending av kartleggingen er måltidsrytmen for alle fem institusjoner kartlagt. 

Institusjonene har selv kommet med informasjon om klokkeslett og spesifisering av de ulike 

måltidene. I dag serveres det måltider til fastsatte tidspunkt. Noen institusjoner har faste 

tidspunkt for mellommåltider, mens andre serverer mellommåltider etter behov og når det 

måtte passe inn med aktivitet på institusjonen. Flere av institusjonene har de siste årene flyttet 

tidspunkt for middag for å få en bedre fordeling av måltidene gjennom dagen. 

 

I kartleggingen oppgir institusjonene at de også tilbyr og serverer mellommåltider utenom 

fastsatte tider til de som måtte trenge og ønske dette. Spesielt gjelder dette på kveldstid, natt 

og tidlig morgen for de pasientene som måtte være våkne. Dette bidrar til at nattfasten 

forkortes og at anbefalingene for nattfaste imøtekommes.   

 



- 

Kommunen har i dag en større nettverksgruppe i ernæring som består av representanter fra 

institusjoner, bemannede omsorgsboliger og hjemmetjeneste. Denne gruppen møtes flere 

ganger årlig for erfaringsutveksling, arrangerer fagdager og videreformidler informasjon og 

kunnskap til sine kollegaer.  Kommunen har utarbeidet prosedyre for å kartlegge 

ernæringsstatus for alle pasienter (for å forebygge under/feilernæring) og en prosedyre for å 

etablere ernæringsplan (som et tiltak til de som er under/feilernærte og trenger tettere 

oppfølging). Dette er prosedyrer som skal brukes i blant annet hjemmetjeneste, institusjon og i 

omsorgsboliger. 

 

I 2018 har nettverksgruppen et pågående prøveprosjekt i flere institusjoner, der måltidsrytme 

og måltidsituasjonen er i fokus. Hensikten med prosjektet er å kartlegge hvordan maten 

tilberedes og serveres, hvilken kompetanse de ansatte har og hvordan pasienten opplever selve 

måltidsituasjonen. På sikt vil dette gi kommunen informasjon om viktige forbedringsområder 

vedrørende måltidsituasjonen i våre institusjoner 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen syntes det er svært positivt at Pensjonistforbundet ønsker å kartlegge 

måltidsrytmen for å få mer fokus på riktig enæring i institusjoner. Dette er et viktig suplement 

til det forbedringsarbeidet vi allerede har satt i gang og bidrar til at vi kan kvalitetssikre vårt 

arbeid opp mot gjeldene retningslinjer. Kartleggingen viser også at vi har kommet et stykke på 

vei i vårt forbedringsarbeid og at vi allerede følger flere anbefalinger.  

 

Rådmannen bemerker den positive utviklingen og legger frem kartleggingen av spisetider i 

institusjon til orientering. 

 

 

Vedlegg 1: Oversikt over spisetider i institusjoner i Ringerike kommune. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



Institusjon Måltid Klokkeslett Ytterligere i nformasjon fra
institusjonen

Hønefoss O msorgssenter Frokost 09.00
Lunsj 13.00
Middag 16.00
Kveldsmat 19.00
Mellommåltider * Det servert kaffe og kjeks/

frukt som mellommåltid

Nes O msorgssenter Tidlig frokost 06.30 - 07.00 * Tilbud til de som er tidlig
oppe og får hjelp til
morgenstell av nattevaktene

Frokost 09.00 - 10.00 * Brødmat eller havregrøt
Mellommåltid 11.30
Lunsj 13.00 * Ofte et lett varmt måltid.

Eks: Suppe, speilegg, grøt,
stekte poteter og pølser.

Middag 15.45 - 16.30
Kaffe 17.30 * Serveres med kake eller

kjeks til de som ønsker dette
Kveldsmat 19.00
Sen kveldsmat 21.00 * Det tilbys mellommåltid ved

utdeling av medisiner. De
fleste ønsker ikke dette, noen
takker ja til f.eks yoghurt.

Nattmat - * Pasienter som er våkne på
natt og sultne får tilbud om
brødmat.

Sokna Omsorgssenter Tidlig frokost - * Pasienter som er tidlig våkne
får tilbud om frokost

Frokost 09.00 * Brødmat, grøt,
ernæringsdrikke til pasienter
som er i ernæringsmessig
risiko

Mellommåltid 11.30 * Smoothie, vaffel, brødmat
osv.

Middag 13.45
Kaffe 16.00 * Serveres med kake/frukt
Kveldsmat 17.30 - 18.00 * Brødskiver eller f.eks grøt .

T o kvelder i uken er det varm
suppe .

Sen kveldsmat 21.00 * Eks: Yoghurt, grøt eller
risgrøt med syltetøy

Nattmat - * Pasienter får tilbud om mat
om natten dersom de er sultne

Tyribo O msorgssenter Frokost 09.00
Lunsj 13.00



Mellommåltid - * Frukt, energidrikk osv.
Middag 15.30 * Serveres 13.30 i helger
Kaffe - * Serveres med kaker o.l.
Kveldsmat 18.30

Mellommåltider - * Det serveres mat utenom
oppsatte tider dersom
pasientene er sultne og ønsker
dette

Hvelven Omsorgssenter Tidlig frokost - * Det tilbys frokost til
pasienter som er tidlig våkne
og ønsker dette

Frokost 09.00

Mellommåltid 11.30
Lunsj 12.30 * Ofte varm lunsj. All lunsj

lages på huset av egen kokk.
Mellommåltid 15.00

Middag 16.30

Kaffe 18.00 * Tilbys med kake

Kveldsmat 18.30 - 20.00 * Tidspunkt kan variere noe
fra avdeling til avdeling.

Nattmat - * Tilbud til de som er sultne
på natt
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3758-2  Arkiv: 430  

 

Sak: 35/18 

 

Saksprotokoll - Stipend, videre og masterutdanning i Helse og omsorg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Kompetansesatsing i Helse og omsorg tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3758-1   Arkiv:   

 

 

Stipend, videre og masterutdanning i Helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Kompetansesatsing i Helse og omsorg tas til orientering. 

 

Ansatte i helse og omsorg 

Det i alt 714 årsverk og 992 ansatte i sektoren.   

Sykepleiere og vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke medregnet i tabellen. 

Heller ikke leder med disse profesjonsutdanningene. 

 

Tallene i tabellen under er fra september 2018. 

Profesjon Antall 

årsverk 

Antall 

personer 

55-59 år 60-61 år 62 år og 

mer 

Gjennom-

snittalder 

Ergoterapeut 6,6 9 2 - 2 48 

Fysioterapeut 6,7 8 1 - 2 48 

Vernepleier 25 30 2 - -  

43 Vernepleier m 

spesialutdanning 

5,3 6 2 1 0 

Sykepleier 84 110 11 4 4  

47 Sykepleier med 

spesialutdanning 

22 26 7 3 5 

 

Antall årsverk for ergoterapeuter har økt fra 5 til 6,6 og for fysioterapeuter er økningen fra 5,1 

til 6,6 fra november 2016 til september 2018. Antall ansatte har økt med to i begge 

profesjonsgruppene.  

I helse og omsorg er det 106 årsverk for sykepleiere. I november 2016 var det registrert 103 

årsverk. Antall spesialsykepleiere har økt fra 25 til 26. Ut fra tallmaterialet hentet i Visma kan 
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vi anta at sykepleierdekningen ikke har steget fra november 2016 til september 2018. Antall 

årsverk for vernepleiere er uforandret fra november 2016. 

Det er mulig å gå av ved fylte 62 år- og mange ønsker dette. Vi har to sykepleier som er 66 år. 

Nasjonalt er det vurdert at sykepleierdekning bør være rundt 30% i en kommune. Mange 

kommuner har satt 50% sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg ble 

sykepleierdekningen beregnet til om lag 15 % i november 2016. 

 

Beskrivelse av stipendordningen 

I 2017 ble det tilbudt kr 100 000 som en overgangsordning til seks av våre ansatte som 

allerede hadde startet i et utdanningsløp. (Tre sykepleier- og tre vernepleier-studenter).  

Det ble tildelt kr. 250 000 i stipend til tolv ansatte som startet i et utdanningsløp. (Elleve 

sykepleier- og en vernepleierstudent). Alle som søkte stipend mottok. 

Fra 2018 ble det tildelt stipend til tre sykepleierstudenter. Alle som søkte stipend mottok.  

Kommunen har på denne måten knyttet til seg verdifull kompetanse for de kommende årene. 

Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver kunne utføres på et høyere nivå og 

studentene har arbeidsavtaler for helger og ferier. 

Samlet stipendutbetalingen for 2018 er kr 1.635428 (inkludert arbeidsgiveravgift) fordelt på 

21 medarbeidere.  

 

Uteksaminert 2017 2018 2019 2020 2021 

Sykepleiere  1 9 5 1 

Vernepleiere  3 1   

 

En vernepleier og to sykepleiere ble uteksaminert i 2018.  

I 2019 forventes det at 9 sykepleiere og en vernepleier uteksamineres. Alle har to års 

bindingstid og tilbys 100% stilling i kommunen. 

Videreutdanninger og mastere 

I 2018 har vi 16 ansatte som får støtte til videreutdanning innen fagfeltene: 

psykisk helse og rus (tre), kreftomsorg (fire), psykisk utviklingshemming (tre), geriatrisk 

vurderingskompetanse (en), demens og alderspsykiatri (5). 

Vi har en som tar master i karriereutvikling, en som tar master i sykepleievitenskap og en i 

helseinformatikk ved NTNU. En av lederne har startet i et masterløp i helseledelse. Fem 

sykepleier tar master i avansert klinisk sykepleie. 
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Økonomistyring og kvalitetsledelse 

Hendelsesbasert analyse ble innført som en metode i 2017 for å lære av hverdagens hendelser. 

Det er en metode for kontinuerlig forbedring som er planlagt å tas i bruk i alle kommunens 

tjenesteområder. 

Helse og omsorg er pilot. Behovet for grunnkompetanse i kvalitetsledelse ble tidlig avdekket.  

Kvalitetsledelse er i de fleste sammenhenger samsvarende med god økonomistyring. Derfor 

har nå første kull som har bestått av 22 personer (19 ledere og tre rådgivere) gjennomført 

studiet «Økonomistyring og kvalitetsledelse» ved Fagakademiet ledet fra Høgskolen i 

Innlandet. (15 studiepoeng). Studiet er tilpasset ledelsen i kommunal sektor.  

Kull 2 har startet og består av 30 ledere og tre rådgivere. Hvorav 8 er fra sektor for barn og 

unge. Utdannelsen har funnet sted i rådhuset. 

 

Økonomisk støtte 

Det er innvilget midler fra Helsedirektoratet og kompetansemidler fra Fylkesmannen. Midlene 

er et godt bidra. Til utdanningen i økonomistyring og kvalitetsledelse ble det innvilget OU-

midler. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er viktig å ivareta meget verdifull, fremtidig arbeidskraft ved å tilby egne ansatte 

stipendordninger, master og videreutdanninger med støtte fra arbeidsgiver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Forslag til vedtak: 

Statusrapporten for forbedringsprosessen i den sentrumsnære hjemmetjenesten «Morgendagens 

omsorg», tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med forbedringsprosessen i sentrumsnær hjemmetjeneste er ønske om å skape en 

varig forbedring hvor det arbeides helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i tråd 

med verdighetsgarantien. I tillegg ønskes en varig forbedring hvor hjemmetjenesten er 

tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, arbeidsoppgaver, 

kompetanse og andre rammefaktorer. 

Hittil har prosessen vart i ca. to og et halvt år. Prosessen startet med turnus- og 

organiseringsfokus. Underveis har fokus blitt kultur- og tjenesteutvikling med påvirkning fra 

heltidssatsing og helhetlig pasientforløp. Det er med sistnevnte fokus at prosessen går over i ny 

fase etter at ny turnusordning (Ringeriksmodellen) har startet. 

 

Beskrivelse av saken, - sammendrag av rapport 

Tid til prosess og forankringsarbeid har vært viktig for å kunne få med seg alle aktører inn i 

utviklingsarbeidet til morgensdagens omsorg. Morgensdagens omsorg og bærekraftig 

arbeidstidsordning er store begreper som rommer mye. Tid til å reflektere sammen og lytte til 

hverandre har vært essensielt for å utvikle kulturen og tjenestene i ønsket retning. Det er derfor 

viktig at forankring på alle nivå og involverende prosesser blir hovedfokus for 

tilrettelegging/fasilitering av videre prosesser. 

Prosjektorganiseringen har vært stabil i prosessperioden. Det har vært noe utskifting av ledere, 

mens tillitsvalgte og verneombud har vært de samme personene hele tiden. Kontinuitet i 

prosessgruppen og fortløpende forankring har vært avgjørende for utvikling av tillit mellom 

partene, som igjen har ført til modige valg og beslutninger underveis.  

Kommunalsjefene for HR og H/O har dedikert seg til denne prosessen. Det har betydd mye for 

turnusresultatet og kulturarbeidet at de har brukt mye tid og stått fast ved målsettingene. Det 



har gitt en trygghet for alle aktørene, og det vil derfor være avgjørende med gode møtearenaer 

i prosesser fremover. 

Underveis er det erfart at forankringsarbeidet kunne vært gjort enda bredere og til en større 

krets av interessenter. I tillegg har vi sett at avdelingsledernes rolle i et så stort utviklingsarbeid 

krever mye av dem. Det er stor forståelse for at mange driftsoppgaver samtidig med et stort 

utviklingsarbeid, har gitt en særdeles presset og tøff arbeidssituasjon. Helse og omsorg har hatt 

mange prosjekter/prosesser som har pågått parallelt, og disse har berørt områder ved 

hjemmetjenesten. Den totale belastningen for hjemmetjenesten i tillegg til en presset 

driftssituasjon har vært stor. Denne erfaringen må vi ta lærdom av og ta hensyn til i det videre 

arbeidet. 

Målsetting for neste fase av prosessen i sentrumsnær hjemmetjeneste der definert slik: 

«Vi har hovedsakelig heltidsarbeid og arbeider kontinuerlig med utvikling mot en stadig 

sterkere heltidskultur. Ordninger og tiltak som implementeres er bærekraftige og vurderes i 

forhold til Molands effekthjul» (Molands effekthjul - se fullverdig rapport vedlagt).  

 

Rådmannens vurdering 

Tidsavgrensning for neste fase er fra d.d. til 1.3.2020. I dette ligger det at kulturarbeid krever 

tid, tålmodighet og tillit. Gode utviklings- og forbedringsprosesser vil derfor ta tid. Utviklingen 

som sentrumsnær hjemmetjeneste er inne i, og skal drive videre, er omfattende. Sentrumsnær 

hjemmetjeneste skal gå fra deltidskultur til heltidskultur, – og det skal prege hele 

arbeidsmiljøet, kvaliteten på tjenestene og den daglige ledelse og struktur. Det vil ta tid å 

etablere en forankret struktur og kultur som skal realisere målsettingen som er satt.  

 

Vedlegg 

 Statusrapport Morgendagens omsorg «Hva er viktig for deg?» 

 

 

 Ringerike kommune, 24.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin E. Akre-Hansen, koordinator tlf: 94 13 37 25 

 

 



Statusrapport pr. 20. april 2018 
Morgendagens omsorg 
«Hva er viktig for deg?» 

 

 

 
 
«2.4 Morgendagens omsorgstjeneste skal skape tjenestetilbudet sammen med brukerne, samhandle med 
pårørende, ta i bruk velferdsteknologi og mobilisere lokalsamfunnet på nye måter. Nye arbeidsmetoder og 

samspill med familie og nettverk vil samlet stille store krav til endring i kompetanse og rekruttering, og 
bety nye måter å organisere tjenestene på. Det er derfor behov for et faglig omstillingsarbeid som både 
foredler omsorgstjenestenes pleiefaglige arbeid og tar i bruk bredere tverrfaglig kompetanse på 

rehabilitering og sosialt nettverksarbeid.» 
 

Helse og omsorg i Ringerike kommune 

«Vi ønsker å skape en varig forbedring av hjemmetjenesten i Ringerike kommune der vi har en 

hjemmetjeneste som arbeider helhetlig etter nasjonale og kommunale føringer samt i tråd med 

verdighetsgarantien for våre brukere. I tillegg ønskes en varig forbedring slik at hjemmetjenesten er 

tilnærmet optimalt organisert i forhold til brukerens behov, arbeidstid, arbeidsoppgaver, 

kompetanse og andre rammefaktorer. 
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1. INNLEDNING 

Denne statusrapporten vil konsentrere seg om status på effektmål, beskrive ny organisering av 

prosjektet, skissere videre fremdrift samt gi et avsluttende sammendrag som status på overordnet 

mål. 

Statusrapporten er utarbeidet av prosessleder med innspill fra prosessgruppen. Statusrapporten vil 

behandles i ledergruppen for Helse og omsorg og på aktuelle formelle medbestemmelses- og MKS-

arenaer.  

2. STATUS EFFEKTMÅL 

1. Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til våre innbyggere, 

medarbeidere og kommunen.  

Like turnusforutsetninger  

Turnus har vært i fokus helt fra starten av prosjektet i 2016. Årsaken var store skjevheter i hvilke 

turnuser de forskjellige avdelingene hadde. To av avdelingene hadde arbeid annenhver helg, en 

avdeling hadde hinkehelg (5 av 12 helger) og en avdeling hadde tredje hver helg. Det var ønske om å 

etablere like forutsetninger for alle avdelingene og alle arbeidstakerne for å sikre en god tjeneste 

som var rustet for fremtiden. 

Pilot for kommunens satsing for heltidskultur 

Det ble etablert en arbeidsgruppe på tvers av 

avdelingene. Denne gruppen konkluderte med 

ønske om hver tredje helg for alle avdelinger, 

selv om det innebar rekruttering av mange små 

helgestillinger for å få det til. Helse og omsorg 

(H/O) har tidvis jobbet med heltidskultur via 

medbestemmelsesmøte (MBM) for avtaleverk. 

Det var derfor ikke aktuelt å rekruttere opp mot 

40 små stillinger for å få til tredje hver helg for 

alle avdelinger. Kommunalsjef for HR Trude B 

Steinmo (TBS) og kommunalsjef for H/O 

Christine M Bråthen (CMB) initierte derfor 

hjemmetjenestens turnusprosess som pilot for 

kommunens kommende arbeid for heltidskultur. Det ble besluttet å ta inn ekstern konsulentbistand 

fra KS Konsulent i dette arbeidet. 

Samarbeid med Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH) 

Hjemmetjenesten er bærebjelken i Ringerike kommunes omsorgstrapp og tjenestetilbud. Kommunen 

ønsker at våre innbyggere skal mestre hverdagen lengst mulig i egne hjem for å ivareta livskvalitet og 

mestringsevne. For å finne ut av behovene til innbyggerne og kommunen var det derfor nødvendig å 

samarbeide tett med prosjektet HPH. HPH har i sitt prosjektløp kartlagt behov ved å intervjue 

brukere, pårørende samt interne og eksterne samarbeidspartnere. HPH har bearbeidet kartleggingen 

i flere runder og konkludert med satsingsområder for kommunen – og dermed også 
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hjemmetjenesten – for å kunne imøtekomme behovene vi er satt til å dekke og for å imøtekomme 

morgendagens krav til kommunehelsetjenesten.  

Kartlegging 

En stor del av innsiktsfasen har bestått av kartlegging av avdelingens kompetansesammensetning, 

heltidsstillinger vs. deltidsstillinger, andel dagarbeidere, gjennomsnittlig stillingsstørrelse, 

effektivitetstap, effektivitetstap ved administrering av dagens turnusordning, planlagt og faktisk 

bemanning, andel forskjellige personer inne pr bruker, ressursbruk m.m. Kartleggingen har bidratt til 

en felles erkjennelse for behov for endring. For å kunne dekke brukernes, kommunens og 

samfunnets behov nå og i fremtiden, må turnusordningen og organiseringen av tjenesten være 

signifikant annerledes enn dagens. 

Involvering i utvikling av ny turnus 

Alle medarbeidere har fått mulighet til å være med på workshop for å svare på «Hva beskriver en god 

vakt i hjemmetjenesten?» og «Hvordan kan vi samarbeide best mulig på tvers av avdelinger?». I 

tillegg har det vært avdelingsmøter, personalmøter og allmøter hvor medarbeiderne har hatt 

mulighet for å få informasjon, kunne stille spørsmål og komme med innspill til prosess og turnus 

videre. I tillegg er det underveis utarbeidet informasjonsskriv for å sikre lik informasjon til alle.  

Hovedinvolveringen har skjedd via en prosessgruppe. Denne har bestått av enhetsleder, 

prosessleder, avdelingsledere, lokale tillitsvalgte og lokale verneombud. Denne gruppen har hatt 

hyppige møter hvor planlegging, refleksjoner, diskusjoner, drøftinger og konklusjoner har 

hovedsakelig blitt foretatt. Alle konklusjoner herfra har blitt behandlet i MBM H/O og/eller MBM for 

avtaleverk før endelig beslutning. 

Økonomi 

En viktig del av begrepet bærekraftig er at ordningen som etableres skal 

kunne være sosialt og miljømessig akseptabel samt oppleves som 

sosialt og økonomisk gjennomførbar og rettferdig. Dette må i tillegg stå 

seg over tid uten å tære på andres bærekraftighet. Ved gjennomgang av 

forutsetningene for hjemmetjenestens økonomi, så har de hatt 

merforbruk på 3-4 Mkr de siste årene. Når vi ser på bakgrunnstallene 

ser det ut til at den økonomiske bærekraften var tilstede på den ene 

lokasjonen og ikke på den andre lokasjonen. For å kunne ha mulighet til 

å lykkes med å etablere en bærekraftig arbeidstidsordning var det nødvendig å utjevne den 

økonomiske forskjellen. Dette ble gjort ved å se på vedtakstimer for hele enheten totalt sett og se på 

fordeling av indirekte og direkte brukertid som ligger til grunn for budsjettmodellen. På bakgrunn av 

dette ble det gjort budsjettmessige endringer som skal øke den økonomiske bæreevnen til enheten. 

Konklusjon turnus 

Det ble besluttet å ha 2 turnuser (istedenfor 4 som tidligere) – en på hver lokasjon (Øst og Vest) og 

det var for å redusere sårbarhet for kompetanse og i forhold til økonomi. 

Underveis i prosessen kom det frem viktighet av å ha primærkontakter og primærteam for å sikre 

kvaliteten på tjenestene til brukerne. I tillegg ønsket medarbeidere forutsigbarhet i hvem de jobber 

sammen med for å kunne være mer effektive. Dette førte til en turnus som er teambasert. Turnusen 

består av 2 team pr lokasjon (x og o). 
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Å gå fra mye deltidsarbeid til mer heltidsarbeid fører til at hver medarbeider må arbeide flere 

helgetimer. Dette er et viktig moment for å kunne få til heltidskultur og det er et viktig moment for 

hver medarbeider i forhold til balanse jobb – familie. Dette momentet er det arbeidet mye med 

underveis i prosessen. Den nye turnusen har innebygget kompensasjon (redusert uketimeantall + 

ekstra friuke) for økte helgetimer samt valgfrihet på helgefrekvens - annenhver helg vanlige vakter 

eller fjerde hver helg lange vakter. Antall oppmøter pr medarbeider er færre enn i dag og antall 

frivakter og langfrihelger er økt for å kunne ha nok restitusjon mellom arbeidsøktene. 

I løpet av et år er det mange variasjoner i drift som er gjentakende og kjente. Det er derfor valgt å 

legge en vikarpott til hver medarbeider for å kunne ha forutsigbarhet, kjente personer og riktig 

kompetanse til å yte tjenestene våre gjennom hele året. Vi fyller hullene med faste og kjente 

medarbeidere. Ved å omdisponere vikarmidler til faste årsverk har det i tillegg vært mulig å 

rekruttere flere fagpersoner for å fylle kompetansehullene våre. 

For at hver medarbeider skal ha forutsigbarhet i når disse vikarvaktene (som er en del av stillingen de 

eier) kan tas, er det besluttet å etablere årsturnus. Partene ble enige om å planlegge 2018 «som om» 

årsturnus (det vil si å legge vikarvaktene så tidlig som mulig for hele året), og ha fullverdig årsturnus 

fra januar 2019. 

Den nye turnusmodellen kalles Ringerikemodellen (vedlegg 1). Den er drøftet frem mellom partene i 

prosessgruppen og videre i MBM for avtaleverk. 

 

2. Vi har gode prosesser ved hver endring av arbeidstidsordning hvor alle parter er involvert 

(ledelse, medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud). 

Involvering ved endring av arbeidstidsordning er beskrevet under pkt. 1. Det gjentas at 

prosessgruppen har vært hovedarena for utviklingsarbeidet. Medarbeidere er involvert via 

workshops, personalmøter, fagmøter og allmøter. Formelle drøftinger er ivaretatt av lokalt MBM, 

MBM H/O og MBM for avtaleverk.  

3. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor forutsetningene for å gjøre en god jobb er til stede for både 

medarbeidere og ledere. 

I prosessen frem til d.d. er det forsøkt å bedre forutsetningene for å gjøre en god jobb for både 

medarbeidere og ledere. Dette er gjort ved å se på behovene nå og i fremtiden, beslutte faglige 

satsingsområder, tydeliggjøre rollen og ansvaret til hjemmetjenesten, trygge økonomiske 

forutsetninger for nødvendig bemanning for deretter å omsette dette i en ny arbeidstidsordning. 

Dette betyr at skjelettet er på plass for å kunne imøtekomme det som kreves. I tiden fremover er det 

viktig å sørge for realisering av beslutninger/endringer for å kunne oppnå effektene. Dette innebærer 

daglig kultur- og utviklingsarbeid når arbeidshverdagen skal preges av ny organisering og annerledes 

fokus. Det er viktig at dette arbeidet får prioritet slik at arbeidsmiljøet oppleves som godt. 

Det er ikke gjort egne målinger i denne prosessen. Dette er resultatene fra 

medarbeiderundersøkelsen for 2015 og 2017 (undersøkelsen tas kun annethvert år). 

RINGERIKE I- OG II-MODELL

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

A x x o o x X/x X/x o o x x o O/o O/o x x o o x X/x X/x o o x x o O/o O/o
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4. Vi har en overordnet strategi som gjør at vi klarer å beholde og rekruttere kompetansen som 

vi har behov for på kort og lang sikt. 

Dette målet ble vurdert til å ikke omhandle hjemmetjenesten særskilt i prosessbeskrivelsen. Her ble 

det sagt at en skulle forholde seg til det Helse og omsorg gjorde på overordnet nivå for å sikre helhet 

og hindre dobbeltarbeid.  

På overordnet nivå er det per nå utviklet egne stipendordninger for utdanning av sykepleiere (også 

vernepleiere, men ikke så aktuelt for hjemmetjenesten), stipendordninger for videreutdanning og 

satsing for å få ufaglærte inn i ulike utdanningsløp.  

Det er fra tidligere etablert årslønnstillegg på kr. 10 000,- for sykepleiere i hjemmetjenesten. 

Det vi ser hittil i prosessen er at turnusordningen ser ut til å øke antall søkere på stillinger – både på 

sykepleier- og fagarbeiderstillinger. Vi antar at det er stillingsstørrelsen, lange vakter og 

kompensasjonsordningene i modellen som virker positivt på dette. 

5. Vi har en tilnærmet optimal organisering av arbeidsoppgavene i ambulerende 

hjemmetjeneste. 

Under kartleggingsarbeidet er arbeidsoppgavene kartlagt i forhold til hvilken kompetanse hver 

arbeidsoppgave krever, når arbeidsoppgaven gjøres – og kan gjøres - og om det er forskjell på helg, 

ukedag og sommer. I denne kartleggingen er det tydelig at størstedelen av oppgavene som utføres er 

direkte brukerrelatert. En mindre andel er indirekte brukerrettet og en enda mindre del er ikke i 

direkte tilknytning til brukerne. Dette betyr at tilnærmet alle ansatte har/skal ha størstedelen av sitt 

arbeid direkte brukerrettet. 

Den største endringen for hjemmetjenesten de siste årene, er endringer som følge av 

samhandlingsreformen og kommunens satsing på hjemmetjeneste (og ikke institusjon). Det er mer 

faglig utfordrende tilfeller som bor hjemme, det er kjappere utskriving fra sykehus og 

korttidsopphold er stadig kortere. Dette fører til økt behov for oppfølging, rehabilitering og 

behandling i hjemmet. Dette gir et annet kompetansebehov på andre tider av døgnet og uka enn det 

som har vært tidligere. 

En stor del av prosessen har vært å tydeliggjøre denne endringen og reflektere over hva dette betyr 

for bruker, medarbeider og kommunen. I tillegg reflektert over hva det betyr for kvalitet, 

arbeidsmiljø og effektivitet for deretter å konstruere en ny arbeidshverdag som kan utvikles til å bli 

mer optimal enn i dag. 

Som omtalt under pkt. 1 er det tenkt slik at skjelettet (turnusen) nå er på plass (fra og med 16/4-18). 

Det som blir den største delen av prosessen videre er å evaluere om turnusen er optimal i forhold til 

behovene som skal dekkes og oppgavene som skal gjøres. Dette er en kontinuerlig prosess som er 

tenkt gjennomført med ekstra fokus i starten, for deretter å være en del av den daglige driften. 

Dette effektmålet vil derfor være en stor del av det videre arbeidet.  

6. Vi arbeider etter prinsippene i hverdagsrehabilitering og etter føringer i helhetlig 

pasientforløp.  

Lik effektmål 4, ble dette ansett som ikke særskilt for hjemmetjenesten. Det var på 

oppstartstidspunktet (- og fremdeles) et eget prosjekt som omhandlet både hverdagsrehabilitering 

og helhetlig pasientforløp. For å hindre dobbeltarbeid og kolliderende satsinger ble det etter hvert 
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inngått et tett samarbeid med HPH for å kunne ha målrettet arbeid i hjemmetjenestens 

utviklingsarbeid. HPH er en stor del av det faglige kvalitative arbeidet i hjemmetjenesten og førende 

for hva som skal utføres i dagens og morgensdagens omsorg. Det vil derfor være behov for tett 

samarbeid med HPH også i neste fase i prosessen. 

Når det gjelder hverdagsrehabilitering er prosjektet avsluttet, men metodikken er implementert. I 

tillegg er fysioterapeuter og ergoterapeuter fordelt ut i tjenestene for å sikre tett samarbeid mellom 

aktørene som hverdagsrehabiliteringsmetodikken skal bestå av. Det varierer hvor godt hver avdeling 

har lykkes med dette. Ved å bedre forutsetningene for å gjøre en god jobb er det tenkt at 

hverdagsrehabilitering skal økes ved alle avdelinger.  

Det er gjennomført kompetansehevende informasjons-/undervisningssekvenser på begge områdene, 

som alle medarbeidere i hjemmetjenesten har hatt mulighet til å delta på.  

Implementering av tiltak fra HPH og fortsatt fokus på hverdagsrehabilitering er derfor en stor del av 

det videre arbeidet. 

7. Vi har en kompetansesammensetning i hjemmetjenesten som gjenspeiler behovet for 

kompetanse i utøvelse av tjenesten.  

Det har tidligere vært satt måltall for andel høyskolekompetanse i hjemmetjenesten, men ikke for 

andre faggrupper. Andel høyskolekompetanse er satt til 30 %. Hjemmetjenesten var langt unna dette 

i faste stillinger og turnus (planlagt bemanning) og enda lenger unna når det ble kartlagt hvilken 

kompetanse som faktisk var på jobb (faktisk bemanning) – se under.    

I dette eksempelet ser vi at høyskolearbeidere (blå) for det meste utgjør litt i overkant av 20 % av den 

planlagte kompetansesammensetningen. På helgen er det helt nede i 10 %. Om vi ser på den faktiske 

bemanningen er det store avvik fra det planlagte når det gjelder høyskole-, fagarbeider (rød) og 

andel assistenter (grønne). Ser ut til at det er assistenter som erstatter både høyskole- og 
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fagarbeidere. På denne aktuelle torsdagen er det fra 13 til 8 høyskolepersoner, fra 39 til 29 

fagarbeidere og fra 6 til 19 assistenter. 

Som følge av den totale kartleggingen er det satt følgende måltall for hjemmetjenesten Hønefoss, 

hva som tenkes oppnåelig ved denne turnusendringen og hva turnusendringen faktisk førte til: 

 Måltall hjemmetjenesten Denne turnusen Oppnådd pr 16/4-18 

1 Andel 100 % stillinger er minst 50 %. 40 % 38,4 

2 Faktisk gjennomsnittlig stillings-størrelse 
på 90 %. 

75 % 83 % 

3 30 % av stillingene skal være høyskole og 
60 % faglærte, og totalt sett skal det være 
90 % fagdekning 24/7 (forhold mellom 
fagarbeider og høyskole kan variere). 

30 % uke, 20 % helg 
60 % uke, 60 % helg 
10 % uke, 10 % helg 

22 % 
72 % 
6 % 

4 Max 20 % av leder-kapasiteten går til drift 
av bemanning. 

30 % ? 

5 Ingen vakanser. 10 % 25 % 

6 Reduserte antall krav om økt stilling etter 
AML. 

- - 

7 Kun små avvik mellom planlagt og faktisk 
bemanning. 

- - 

Tabell 1 – Målsettinger for heltidsarbeidet 

Disse måltallene vil følge hjemmetjenesten videre i utvikling av sin tjeneste og arbeidstidsordninger 

frem mot en styrket heltidskultur. 

8. Vi har en tilnærmet optimal organisering av tjenesten praktisk bistand. 

I prosessen er det vurdert flere måter å organisere praktisk bistand på. Ut fra en totalvurdering er det 

besluttet å ha et eget praktisk bistand-team. Teamet består hovedsakelig av assistenter som vi valgte 

å ikke ta inn i turnusmodellen. Årsaken til det var å sikre kompetansesammensetningen for 

hjemmesykepleie i tråd med målsettingen.  

Ved å etablere et eget team for praktisk bistand vil vi kunne utvikle denne tjenesten også i samsvar 

med morgendagens løsninger som f.eks. netthandel med dagligvarer og evt. andre 

velferdsteknologiske løsninger. 

Dette arbeidet er helt i startfasen og vil måtte ha forsterket fokus i den videre prosessen.  

9. Vi har en hensiktsmessig geografisk inndeling av ansvarsområder. 

Tidlig i prosessen ble det satt ned en arbeidsgruppe for å finne en optimal geografisk inndeling for å 

sikre effektiv tjenesteyting. Konklusjonen ble tatt tidlig i prosessperioden, men ved å endre geografi 

endrer en vedtakstid. Ved å endre vedtakstid endrer en behov for bemanning og dermed antall 

årsverk for avdelingene. Ved å endre antall årsverk vil det innebære flytting av medarbeidere mellom 

avdelinger. Ved å endre årsverk og flytte medarbeidere må en endre turnus. Geografisk inndeling ble 

derfor ikke realisert før ny turnus startet 16/4-18. 

Hjemmetjenesten skal samlokaliseres når det nye omsorgssenteret står ferdig i Heradsbygda. En ser 

derfor for seg at kan bli ytterligere endringer når den tid kommer. Det ble derfor valgt en moderat 

endring i geografi ved denne anledningen. 
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10. Alle medarbeiderne kjenner til kommunens omsorgstrapp og serviceerklæringer, samt hva 

som ligger i begrepet «Hva er viktig for deg?» 

Tidlig i prosessen ble det gjennomført informasjons-/undervisningssekvenser med disse områdene 

som hovedtema. Alle medarbeiderne i hjemmetjenesten fikk anledning til å delta. 

3. NY ORGANISERING 

Prosessgruppe 

Funksjon Navn Avdeling 

Enhetsleder Audun Løvstad Hjemmetjenesten Hønefoss 

Prosessleder Kristin E Akre-Hansen Helse og omsorg adm. 

Avdelingsledere Bodil Johansen 
Lin Anett Nystrand 
Marianne R Berge 
Lisbeth Simonsen 

Øst 
Øst 
Vest 
Vest 

Tillitsvalgte Shehla Ashraf 
Kine Andersen 
Tone Velo 
Solveig K Myrdal 
Veslemøy Thoresen 
xx 

Fagforbundet 
Fagforbundet 
Fagforbundet 
NSF 
NSF 
Fysio/ergo 

Verneombud Shaonuo Yang 
Hilde Andersen 

Øst 
Vest 

Tabell 2 – Ny prosessgruppe 

Det foreslås å videreføre prosessgruppen. I den fasen vi har vært i, har prosessgruppen utviklet ny 

kunnskap og kompetanse på områdene som denne utviklingsprosessen søker å utvikle. Det vil derfor 

være effektivt og hensiktsmessig om de samme personene følger utviklingen videre for å sørge for 

den røde tråden og holde fokuset oppe. Det er et gjensidig forpliktende arbeid og de felles 

refleksjonene og konklusjonene som er tatt underveis vil være en styrke om fulgte arbeidet videre. 

Det foreslås å trekke fysio/ergo tettere inn i neste fase da videre arbeid vil handle mer om fag og 

samarbeid, og mindre om turnus. 

Det er søkt om OU-midler til å fortsette samarbeidet med KS Konsulent for å sikre realisering av 

ønskede effekter fra heltidskultur-(turnus-)arbeidet. I tillegg er det søkt om midler fra Fylkesmannen 

om samarbeidsprosjektet mellom Hjemmetjenestens morgensdagens omsorg og HPH. 

4. AVGRENSNING 

Denne prosessen har vært omfattende og det kan være utfordrende å finne ut av når et effektmål er 

realisert eller ikke, og når særlig prioritert prosessarbeid går over i vanlig drift og ordinært 

oppfølging-/utviklingsarbeid. I det følgende er det forsøkt å gjøre en avgrensning for å tydeliggjøre 

hva som blir særlig fokus i prosessarbeidet fremover og hva som skal ivaretas av daglig ledelse og 

styring. 

Prosessarbeid med følgende effektmål anses som overført til daglig ledelse og struktur 

1. Vi har bærekraftige arbeidstidsordninger som ivaretar behovene til våre innbyggere, medarbeidere 

og kommunen.  
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 En ny turnus er satt i drift. En egen protokoll tydeliggjør arbeidet med denne turnusen i 

prøveperioden som er satt til 16.04.2018-05.01.2020. Protokollen tydeliggjør 

retningslinjer for turnusmodell, arbeid med årsturnus og evalueringspunkter underveis. 

2. Vi har gode prosesser ved hver endring av arbeidstidsordning hvor alle parter er involvert (ledelse, 

medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud). 

 Videre utvikling av arbeidstidsordninger for hjemmetjenesten vil måtte følge protokollen 

nevnt under forrige punkt (1) samt av overordnet protokoll gjeldende for helse og 

omsorg. 

4. Vi har en overordnet strategi som gjør at vi klarer å beholde og rekruttere kompetansen som vi har 

behov for på kort og lang sikt 

 En stor del av dette anses som ivaretatt av overordnede strategier. 

 Uttalte mål satt i denne prosessen (se under pkt. 2, effektmål 7) beskriver krav til 

kompetansesammensetning som vil være førende ved videreutvikling av det som er 

etablert pr d.d. 

9. Vi har en hensiktsmessig geografisk inndeling av ansvarsområder. 

 Gjennomføring av justering av geografiske grenser er gjennomført fra og med 16.04.18. 

Denne vil gjelde frem til planlagt ny samlokalisering i nytt bygg i Heradsbygda 2020. 

10. Alle medarbeiderne kjenner til kommunens omsorgstrapp og serviceerklæringer, samt hva som 

ligger i begrepet «Hva er viktig for deg?» 

 Det er foretatt en gjennomgang for alle medarbeidere. Oppfriskninger vil måte ivaretas 

av daglig ledelse. Nyansatte får tilbud om introduksjonsopplæring (felles for H/O) hvor 

dette er naturlige tema. 

Prosessarbeid med følgende effektmål vil fortsette  

5. Vi har en tilnærmet optimal organisering av arbeidsoppgavene i ambulerende hjemmetjeneste. 

 Begrunnelse: se omtale av målet under statusbeskrivelsen (pkt. 2). 

6. Vi arbeider etter prinsippene i hverdagsrehabilitering og etter føringer i helhetlig pasientforløp.  

 Begrunnelse: se omtale av målet under statusbeskrivelsen (pkt. 2). 

7. Vi har en kompetansesammensetning i hjemmetjenesten som gjenspeiler behovet for kompetanse 

i utøvelse av tjenesten.  

 Ved gjennomgang av forutsetningene for hjemmetjenesten under kartleggingsfasen, ble 

det synliggjort et gap mellom dagens bemanning og den bemanning som er nødvendig 

for å utføre tjenesten. Det er derfor et større rekrutteringsarbeid som er initiert – både 

av fagarbeidere og sykepleiere. Det er nødvendig å følge dette arbeidet videre for å sørge 

for tilstrekkelig kompetansesammensetning i tjenesten. 

 HPH vil også påvirke hjemmetjenesten i forhold til påkrevd kompetanse for realisering av 

tiltak fra deres prosjekt. Det vil derfor være nødvendig å ta med dette punktet videre til 

neste fase.  

8. Vi har en tilnærmet optimal organisering av tjenesten praktisk bistand. 

 Begrunnelse: se omtale av målet under statusbeskrivelsen (pkt. 2). 
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Effektmål som blir med videre 

3. Vi har et godt arbeidsmiljø hvor forutsetningene for å gjøre en god jobb er til stede for både 

medarbeidere og ledere. 

 Dette målet er å anse som overordnet alle andre mål da godt arbeidsmiljø med gode 

forutsetninger er hovedhensikten med prosessen. Resultater fra 

medarbeiderundersøkelsen vil fremdeles følges i det videre arbeidet. 

Forslag på ny målformulering for prosessen i neste fase 

Det foreslås å endre målformuleringene for prosessen slik at videre satsing blir mer tydeliggjort (mål 

fra tidligere prosessbeskrivelse vil tas med inn i videre arbeid). 

1. Vi har hovedsakelig heltidsarbeid og arbeider kontinuerlig med utvikling mot en stadig sterkere 

heltidskultur. Ordninger og tiltak som implementeres er bærekraftige og vurderes i forhold til 

Molands effekthjul.  

 Vi arbeider strategisk og metodisk med målene i tabell 1. 

 Vi arbeider strategisk og metodisk med momentene i Molands effekthjul. 

 Vi arbeider med tjenesteutvikling for å realisere målet om en sterk heltidskultur. 

 Vi har et godt samarbeid i lokalt MBM og mellom lokalt MBM og overordnet MBM. 

 Vi involverer alle medarbeiderne i utviklingen av tjenesten. 

 Vi har et godt samarbeid med andre prosjekter som har innvirkning på forutsetningene 

for hjemmetjenesten. 

 Vi har et kontinuerlig forankrings- og kommunikasjonsarbeid om fremdriften i 

prosessarbeidet. 

 

 

 Måltall hjemmetjenesten 

1 Andel 100 % stillinger er minst 50 %. 

2 Faktisk gjennomsnittlig stillings-
størrelse på 90 %. 

3 30 % av stillingene skal være 
høyskole og 60 % faglærte, og totalt 
sett skal det være 90 % fagdekning 
24/7 (forhold mellom fagarbeider og 
høyskole kan variere). 

4 Max 20 % av leder-kapasiteten går til 
drift av bemanning. 

5 Ingen vakanser. 

6 Reduserte antall krav om økt stilling 
etter AML. 

7 Kun små avvik mellom planlagt og 
faktisk bemanning. 

Tabell 1 - Målsettinger 
Figur 1 – Molands effekthjul 
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5. SAMMENDRAG 
Oppdragsbeskrivelsen påbegynt høsten 2015 og godkjent juni 2016. Hele prosessen har vart i ca. 2,5 

år til nå. Prosessen startet med turnus- og organiseringsfokus. Underveis har fokus blitt kultur- og 

tjenesteutvikling med påvirkning fra heltidssatsing og helhetlig pasientforløp. Det er med sistnevnte 

fokus at prosessen går over i ny fase etter at ny turnusordning (Ringeriksmodellen) har startet. 

Prosessorganiseringen har vært ganske konstant underveis i prosessperioden (har vært noe utskifting 

av enhetsledere og avdelingsledere). Prosessen har bestått av kontinuerlig forankringsarbeid i 

styringsgruppen. Kontinuitet i prosessgruppen og stadig forankring har vært avgjørende for utvikling 

av tillit mellom partene som igjen har ført til modige valg og beslutninger underveis. Det foreslås 

derfor å videreføre gjeldende organisering med kun en liten justering. 

Tid til prosess og forankringsarbeid har vært viktig for å kunne få med seg alle aktører inn i 

utviklingsarbeidet til morgensdagens omsorg. Morgensdagens omsorg og bærekraftig 

arbeidstidsordning er store begreper som rommer mye, og tid til å reflektere sammen og lytte til 

hverandre har vært essensielt for å utvikle kulturen og tjenestene i ønsket retning. Det foreslås 

derfor at forankring på alle nivå og at involverende prosesser blir hovedfokus for fasilitering av den 

videre prosessen. 

Kommunalsjefer for HR og H/O har dedikert seg til denne prosessen. Mye av forhandlingene og 

refleksjonene i sluttfasen frem mot ny turnusordning sto disse lederne for. Det har betydd mye for 

turnusresultatet og kulturarbeidet at de har brukt mye tid og stått fast ved målsettingene i denne 

prosessen. Det har gitt en trygghet for alle aktørene i prosessen. Det vil derfor være avgjørende med 

gode møtearenaer for å opprettholde dette også i prosessen fremover. 

Underveis har vi erfart at forankringsarbeidet kunne vært gjort enda bredere og til en videre krets av 

interessenter. I tillegg har vi sett at avdelingsledernes rolle i et så stort utviklingsarbeid krever mye av 

dem. Det er stor forståelse for at mange driftsoppgaver samtidig med et stort utviklingsarbeid, har 

gitt en særdeles presset og tøff arbeidssituasjon. Dette er lærdom vi tar med videre inn i den neste 

fasen i denne prosessen. Helse og omsorg har hatt mange prosjekter/prosesser som har pågått 

parallelt, og disse har berørt områder ved hjemmetjenesten. Vi ser at den totale belastningen for 

hjemmetjenesten i tillegg til en presset driftssituasjon har vært for stor. Denne erfaringen må vi ta 

lærdom av og ta hensyn til i vårt videre arbeid. 

Forslag til målsetting for neste fase av prosessen er som beskrevet under (og vil erstatte dagens 

prosessbeskrivelse godkjent i MBM H/O juni 2016): 

1. Vi har hovedsakelig heltidsarbeid og arbeider kontinuerlig med utvikling mot en stadig sterkere 

heltidskultur. Ordninger og tiltak som implementeres er bærekraftige og vurderes i forhold til 

Molands effekthjul.  

 Vi arbeider strategisk og metodisk med målene i tabell 1. 

 Vi arbeider strategisk og metodisk med momentene i Molands effekthjul. 

 Vi arbeider med tjenesteutvikling for å realisere målet om en sterk heltidskultur. 

 Vi har et godt samarbeid i lokalt MBM og mellom lokalt MBM og overordnet MBM. 

 Vi involverer alle medarbeiderne i utviklingen av tjenesten. 

 Vi har et godt samarbeid med andre prosjekter som har innvirkning på forutsetningene 

for hjemmetjenesten. 

 Vi har et kontinuerlig forankrings- og kommunikasjonsarbeid om fremdriften i 

prosessarbeidet. 
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Forslag til tidsavgrensning for neste fase er fra d.d. til 05.01.2020. Begrunnelsen for dette ligger i at 

kulturarbeid tar tid, tålmodighet og tillit. Gode utviklingsprosesser vil derfor ta tid. Utvikling som 

hjemmetjenesten er inne i og skal drive videre er omfattende. Hjemmetjenesten skal gå fra 

deltidskultur til heltidskultur – og det skal prege hele arbeidsmiljøet, kvaliteten på tjenestene og på 

den daglige ledelsen og strukturen. Det vil ta tid å etablere en forankret struktur og kultur som skal 

realisere målsettingen som er satt. I tillegg er prøveperiode for turnusen satt til samme dato. Dette 

gjør at det videre arbeidet kan følge tidsestimatene for oppfølgingsarbeidet tydeliggjort i protokollen 

for Ringeriksmodellen (vedlegg 2).  

Dagens prosessleder vil være tilknyttet prosessen den nye perioden. Størrelsesorden vil avta 

underveis og dette vil avtales mellom kommunalsjef, enhetsleder og prosessleder. I tillegg er det 

gjort en avtale med KS Konsulent om at de skal fortsatt følge prosessen frem til februar 2019.  
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Vedlegg 1 

Retningslinjer ved Ringeriksmodellen: 

Turnusmodellen 

Ringeriksmodellen er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller fjerde 

hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har årlig ekstratid som ikke er fastsatt i 

turnus samt redusert ukentlig arbeidstid og en ekstra friuke pr år som kompensasjon for å bidra til 

økt helgearbeid.  

Teamene kalles X-team og O-team. I turnusen ser dere fordeling av vakter. Når X-teamet er på jobb 

har O-teamet fri, -og omvendt. 

 

Pkt. 1 - Arbeidstid 

 Brutto årstimeantall for arbeidstakere i 100 % stilling med 35,5 timers uke er på 1846 timer. 
Brutto årstimeantall for arbeidstakere i 100 % stilling i Ringeriksmodellen blir: 

o Variant 1: 33,5 timers uke er på 1742 timer. 

o Variant 2: 34,5 timers uke er på 1794 timer 

 Netto årstimeantall (52 uker – 6 (ferie og friuke) = 46 uker x 33,5/34,5 timer) for 
arbeidstakere i 100 % stilling i Ringeriksmodellen blir: 

o Variant 1: 33,5 timers uke er på 1541 timer. Av dette er 1408,8 timer fastsatt i 
turnus. De resterende 132,3 timer kalles årlig ekstratid og administreres etter disse 
retningslinjene. 

o Variant 2: 34,5 timers uke er på 1587 timer. Av dette er 1293,8 timer fastsatt i 
turnus. De resterende 293,3 timer kalles årlig ekstratid og administreres etter disse 
retningslinjene. 

 Ukentlig arbeidstid i 100 % stilling blir på 33,5 (variant 1) og 34,5 (variant 2) timer i 
gjennomsnitt, inklusive både fastsatte vakter og årlig ekstratid. 

 Arbeidstid som ikke er oppført i turnusen (årlig ekstratid), fastsettes så langt det lar seg gjøre 
i henhold til fordelingsnøkkel f.o.m. en gitt dato hvert år (eller forholdsmessig fra 
tiltredelsestidspunkt). Disse timene skal, som hovedregel, være avviklet innen en gitt tid. 
Overføring/forskuttering av årlig ekstratid kan avtales mellom arbeidsgiver og den enkelte 
arbeidstaker. 

 Avvikling av den årlige ekstratiden skjer ved gjensidig avtale mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker (det skal passe for begge parter). 

 Ved sykefravær på en uke eller mer, reduseres kravet om årlig ekstratid etter følgende 
oversikt (reduksjonen gjelder da f.o.m. første uke), (variant 1/variant 2): 

100 % still. 2 t 54 min/6 t 24 min  80 % still. 2 t 18 min/2 t 36 min 

95 % still. 3 t 0 min/5 t 18 min  75 % still. 2 t 24 min/2 t 6 min 

RINGERIKE I- OG II-MODELL

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S

A x x o o x X/x X/x o o x x o O/o O/o x x o o x X/x X/x o o x x o O/o O/o
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90 % still.  3 t 0 min/4 t 12 min  70 % still. 2 t 30 min/2 t 42 min 

85 % still. 3 t 6 min/3 t 6 min  65 % still. 48 min/uke/1 t 12 min 

 Ved permisjoner på en uke eller mer, reduseres kravet om årlig ekstratid på samme måte 
som i forrige kulepunkt. 

 Avvikling av årlige ekstratid skal skje med minimum 14 dagers varsel (jf. AML § 10-3). Dersom 
fristen ikke overholdes gjelder vanlige regler for merarbeid og/eller overtid (jf HTA). Fristen 
kan avvikes om arbeidstaker ønsker dette selv. 

Pkt. 2 - Årlig ekstratid ved nytilsetting og opphør av arbeidsforhold i løpet av året, samt for 
vikarer 

 For arbeidstakere som begynner etter 1. januar, beregnes årlig ekstratid ut fra hvor mange 
uker det er igjen av året. Dersom arbeidstaker tar ferie innen utgangen av året, skal det ikke 
regnes ekstratid for de uker ferien varer. Følgende tillegges for hver uke: 

100 % still. 2 t 54 min/6 t 24 min  80 % still. 2 t 18 min/2 t 36 min 

95 % still. 3 t 0 min/5 t 18 min  75 % still. 2 t 24 min/2 t 6 min 

90 % still.  3 t 0 min/4 t 12 min  70 % still. 2 t 30 min/2 t 42 min 

85 % still. 3 t 6 min/3 t 6 min  65 % still. 48 min/uke/1 t 12 min 

 For arbeidstakere som slutter etter 1. januar, beregnes årlig ekstratid ut fra hvor mange uker 
vedkommende har jobbet frem til fratredelsestidspunktet (avviklet ferie, permisjoner og 
sykefravær holdes utenom jf pkt 1). Se oversikt forrige kulepunkt. 

 For vikariater med en varighet på 1 måned eller mer, meldes arbeidstaker inn på fastlønn og 
tillegges ekstratid for det antall uker vikariatet varer. 

 For ferievikarer og tilkallingsvikarer tillegges det ikke ekstratid. Disse timelønnes ut fra 35,5 
timers uke (gjelder de som ikke har en fast ansettelse av noe slag – kun tilkalling). 

Pkt. 3 - Lønn 

 For fast ansatte og vikarer på fastlønn beregnes timelønn i 33,5/34,5 timers uke slik: Brutto 
årslønn delt på brutto årstimeantall (1742/1794 t). Årslønnen er den samme. 

 Ferievikarer og tilkallingsvikarer lønnes etter 35,5 timers uke. 

Pkt. 4 – Ubekvemstillegg 

 Kvelds-/nattillegg og lørdag-/søndagstillegg etter oppsatt arbeidsplan, betales jf. HTA og 
utbetales som faste månedlige beløp. 

 Eventuelle ubekvemstillegg på årlig ekstratid utbetales jf. fastsatte lønnsperioder. På slutten 
av året legges tilleggene sammen og regnes om til fast årsbeløp for innmelding til 
pensjonskassen (dette skjer automatisk). 

 Helge- og høytidstillegg utbetales jf. fastsatte lønnsperioder. 

Pkt. 5 – Merarbeid og overtid 

 Det betales ikke merarbeid/overtid for den årlige ekstratiden så fremt AML krav om varsling 
er innfridd (grunnlønnen ligger alt inne i fast månedlig utbetaling for ekstratimene). 

 Dersom varslingsfristen ikke blir overholdt, etter arbeidsgivers initiativ, vil vanlige merarbeid-
/overtidsregler gjelde. 
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 Terskelen for at overtid utløses den enkelte uke er 33,5/34,5 timer. 

 Terskelen for at overtid utløses den enkelte dag er 8,75/12,5 timer. 

 Når den enkelte har jobbet sin årlige ekstratid, vil vanlige merarbeids-/overtidsregler gjelde – 
uavhengig av varslingsfrist. 

Pkt. 6 – Forskjøvet vakt 

 Dersom avmerket vakt på arbeidsplan, eller avtalt vakt av den årlige ekstratiden blir endret 
av arbeidsgiver, betales det etter gjeldende regler for forskjøvet arbeidstid. 

Pkt. 7 – Ferie og friuke 

 Ferielovens bestemmelser er utgangspunktet for ferieavvikling. 

 Arbeidsgiver har styringsrett på plassering av friuke. 

 Det gis 5 uker ferie samt 1 friuke.  

 Ferien og friuken trekkes fra brutto årstimer (33,5/34,5 x 6 uker), og det som skal jobbes av 
årlige ekstratimer regnes ut fra de resterende 46 uker. 

 For arbeidstakere over 60 år gis det 6 uker ferie samt 1 friuke. 

Pkt. 8 – Avviksturnuser (påske, pinse, mai, jul og nyttår) 

 Arbeidstakerne sikres minimum halvparten av de helge- og høytidsdager fri i løpet av året 
(F3-dager) 

 Det kan settes opp en årsplan over fordeling av helge-/høytidsdagene. 

 F1-dager avmerkes i alle turnusuker og gir grunnlag for F5-dager. 

Pkt. 9 – Årlig ekstratid 

 Årlig ekstratid for de respektive stillingsstørrelsen kommer frem i pkt. 12. 

 Årlig ekstratid fordeles etter følgende nøkkel og spesifiseres ytterligere i pkt. 12: 
Hovedferieperiode  ca. 30 % 

Påske    ca. 5 % 

Mai/Pinse   ca. 5 % 

Jul/nyttår   ca. 5 % 

Møter     ca. 10 % 

Fagutvikling   ca. 10 % 

Fravær    ca. 35 % 

 Fordelingsnøkkelen for årlig ekstratid er veiledende. Den gjelder om det kan gjennomføres 
uten vesentlig ulempe for virksomheten.  

 Årlig ekstratid legges slik at det opprettholdes 2 fridager samlet, med mindre arbeidstaker er 
enig i annen ordning. 

 Årlig ekstratid kan ikke legges til hellig- og høytidsdager. 

Pkt. 10 – Avtaler 

 Dersom det oppstår uenighet i avvikling av årlig ekstratid, bør det formuleres et standard 
skjema med skriftliggjøring av enhver avtale om årlig ekstratid. 

Pkt. 11 – Lokal protokoll 
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 I tillegg til retningslinjene skrives det en lokal protokoll pr enhet. Innhold i denne kommer 
frem av overordnet protokoll for medarbeidere i Helse og omsorg i Ringerike kommune. 

 

 

Pkt. 12 Utregning av fastlagt og ikke fastlagt arbeidstid i Ringeriksmodellen 

 

 

 

 

Revidert 19/3-18 i lokale drøftingsmøter (Follum og Hønefoss).  

  

RINGERIKE 1-MODELL, 2 av 4 helger

Hovedferie Avviksplan Møter Fagutv. Sykevikar

30 15 10 10 35

100 1541,0 8,75 1408,8 132,3 15,1 4,5 2,3 1,5 1,5 5,3 2,9

95 1464,0 8,25 1328,3 135,7 16,4 4,9 2,5 1,6 1,6 5,8 3,0

90 1386,9 7,75 1247,8 139,2 18,0 5,4 2,7 1,8 1,8 6,3 3,0

85 1309,9 7,25 1167,3 142,6 19,7 5,9 3,0 2,0 2,0 6,9 3,1

80 1232,8 7,00 1127,0 105,8 15,1 4,5 2,3 1,5 1,5 5,3 2,3

75 1155,8 6,50 1046,5 109,3 16,8 5,0 2,5 1,7 1,7 5,9 2,4

70 1078,7 6,00 966,0 112,7 18,8 5,6 2,8 1,9 1,9 6,6 2,5

65 1001,7 6,00 966,0 35,7 5,9 1,8 0,9 0,6 0,6 2,1 0,8

Årlig ekstratid 

pr uke

Årl ige 

vakter

ikke 

fastsatt

Still ings-

størrelse

Årstimer Vaktlengde Tot t pr år Årlig 

ekstratid

RINGERIKE 2-MODELL, 1 av 4 helger

Hovedferie Avviksplan Møter Fagutv Sykevikar

30 15 10 10 35

100 1587,0 8,75 12,5 1293,8 293,3 33,5 10,1 5,0 3,4 3,4 11,7 6,4

95 1507,7 8,50 12,5 1265,0 242,7 28,5 8,6 4,3 2,9 2,9 10,0 5,3

90 1428,3 8,25 12,5 1236,3 192,1 23,3 7,0 3,5 2,3 2,3 8,1 4,2

85 1349,0 8,00 12,5 1207,5 141,5 17,7 5,3 2,7 1,8 1,8 6,2 3,1

80 1269,6 7,50 12,5 1150,0 119,6 15,9 4,8 2,4 1,6 1,6 5,6 2,6

75 1190,3 7,00 12,5 1092,5 97,8 14,0 4,2 2,1 1,4 1,4 4,9 2,1

70 1110,9 6,50 12,5 1035,0 75,9 11,7 3,5 1,8 1,2 1,2 4,1 1,7

65 1031,6 6,00 12,5 977,5 54,1 9,0 2,7 1,4 0,9 0,9 3,2 1,2

Årlig 

ekstratid

Årl ige 

vakter

ikke 

fastsatt
Årlig ekstratid 

pr uke

VaktlengdeStill ings-

størrelse

Årstimer Vaktlengde Tot t pr år
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Protokoll  

Fra drøftinger om turnusmodeller i Helse og 

omsorg,hjemmetjenesten. 

 
forhandlingstidspunkt:  

Christine Myhre Bråten, Kommunalsjef Helse og omsorg 

arbeidsgiver: Trude Bredal Steinmo, Kommunalsjef HR 

Audun Løvstad, Enhetsleder hjemmetjenesten Hønefoss 

Kristin Akre-Hansen, Helse og omsorg 

Mona Lundemo, HR-avdelingen 

 

arbeidstakerorganisasjon: Ole Johan Mala og Magnus Langstrand – HTV Fagforbundet 

Sølvi Bergerud – HTV NSF 

Cecilie Tomter – HTV Delta (ikke tilstede i møte)  

 

virkning fra: 16.4.2018 

resultat:  

Ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodelllen» iverksettes i hjemmetjenesten Hønefoss. Ordningen 

er innført som en prøveordning og skal gjelde fra 16.4.2018 – 5.1.2019. 

«Ringeriksmodellen» er en turnusmodell som er basert på faste team hvor arbeidstakerne har 

minimum 65 % stilling og kan arbeide annenhver helg med normale vakter (variant 1) eller 

fjerde hver helg med lange vakter (variant 2). Begge variantene har årlig ekstratid som ikke er 

fastsatt i turnus samt redusert ukentlig arbeidstid og en ekstra friuke pr år som kompensasjon 

for å bidra til økt helgearbeid.  

 

I drøftingsmøte 15.3.2018 ble partene enige om: 

1. Informasjonsskriv om ny arbeidstidsordning «Ringeriksmodellen» 

2. Informasjonsbrev om endring i forbindelse med ny turnus 

3. Mal for individuell avtale om midlertidig stillingsøkning  

4. Retningslinjer til «Ringeriksmodellen» 

 

Det er enighet om at ordningen skal evalueres gjennom perioden. Det skal gjennomføres 

evalueringer høsten 2018, våren 2019 og en endelig evaluering høsten 2019. I evalueringen 

skal partene blant annet ta opp følgende forhold: 

 Teaminndeling (kompetansesammensetning, stillingsstørrelser, representasjon fra hver 

avdeling, helgeønsker) 

 Helger og helgebelastning (hvordan er belastingen for ansatte som arbeider lange vakter) 

 Økning i stillingsstørrelser (behov vs. bemanning, vakanser og evt. tiltak) 

 Organisering av tjenestene og arbeidsoppgavene 

 Ledelse 

 

Ringerike kommune, 15.3.2018 

Trude Bredal Steinmo  Ole Johan Mala Sølvi Bergerud Cecilie Tomter 

Kommunalsjef HR 

Forhandlingsleder  HTV Fagforbundet HTV NSF  HTV Delta 
 

Vedlegg 2 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3817-2  Arkiv: F00  

 

Sak: 36/18 

 

Saksprotokoll - "Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger 

ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.10.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3817-1   Arkiv:   

 

 

"Holten-utvalget",- oppfølging av sosialhjelpsmottakere (pilot)  
 

Forslag til vedtak: 

Redgjørelsen for ekstraordinære tiltak for utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger 

ekstratiltak før de kan delta i det ordinære arbeidstreningsprogrammet, tas til etterretning. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Formannskapet vedtok i sak 57/18 «Bruk av avsetning for hjelpetiltak for 

sosialhjelpsmottakere og personer som er nær ved å bli det», pkt.2 følgende: 

«Formannskapet bevilger kr 1 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte 

sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne tiltaksarrangører som 

allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med aktuelle 

tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket innenfor rammen». 

 

Beskrivelse av saken 

I nært samarbeid med Menova as er det nå utarbeidet et pilotprosjekt; «Pilotprosjekt 

NAV/Menova, - kommunalt aktivitetstiltak/arbeidsforberedende trening». Formålet med 

tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i en arbeidsrettet 

aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid, utdanning og selvforsørgelse. 

Tiltaket retter seg også inn mot unge sosialhjelpsmottakere som kvalifiserer for aktivitetsplikt. 

Tiltaket skjer i regi av Menova as, som skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med 

raskt inntak og fleksibelt innhold. For ungdom som kvalifiserer til aktivitetsplikt, og som 

henvises fra NAV, vil det måtte brukes mye tid på motivasjon.  Inntaket av andre som trenger 

ekstra tiltak, skal bl.a. baseres på intervju av aktuelle kandidater der særlig motivasjon for å 

gjennomføre et program for å komme i jobb vektlegges. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer 

fra deltakelse.  

Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver som 

kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig. 



Der det ikke blir overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser, 

hindringer og muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver 

enkelt deltager. 

Det vil være realistisk å kunne starte piloten fra november 2018. Det gjøres en 

underveisevaluering etter 3 mnd. Og det skal skrives en endelig evaluering som legges frem for 

Kommunestyret etter endt pilot etter 6 mnd. Det er enighet om at Menova håndterer utgifter 

som eventuelt overskrider budsjett, og at dersom det er færre deltakere, reduseres økonomisk 

ramme og og differansen tilbakeføres kommunens konto. Detaljer vedr. piloten kan leses i 

vedlagte avtaletekst. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av formannskapet gitt i oppdrag å gjennomføre tiltaket som foreslått av 

«Holten-utvalget» innenfor en ramme på 1,5 mill. kroner. For en pilotperiode på seks måneder 

gir dette muligheter for 15 deltakere. Det beregnes da en månedsverkpris lik AFTi-tiltaket som 

er kr. 16.470,-.  

Bakgrunnen for at AFT-kostnad legges til grunn er at tidligere erfaringer tilsier at dette vil 

være kandidater som vil ha behov for tett oppfølging, individuell tilpasning og bruk av 

Menovas fellesressurser som næringslivskontaktene, kartleggings- og 

karriereveiledningskompetanse, samt god oppfølging ute hos arbeidsgivere.  

Erfaringsmessig viser behovet for oppfølging og veiledning å være større for deler av denne 

målgruppen enn det vi ser i tiltakene innen AFT. Erfaringer fra bl.a. «Jobbsjansenii» tilsier også 

at et av de viktige momentene for å lykkes med en slik gruppe er at selve gjennomføringen 

legges til «annerledes lokaler» enn de en slik gruppe har møtt møtt tidligere, som NAV-kontor, 

skole og Menova-kontor. Leie av lokaler dekkes inn i kostnaden. I tillegg til en faglig leveranse 

kommer her også servering av et daglig måltid. 

I samarbeid med Menova as ser rådmannen at evalueringsgrunnlaget ideellt sett bør være ca. 

20 deltagere for en slik pilot, med en nedre grense på 10 deltakere. Menova as har tilbudt seg å 

dekke kostnader ut over de 15 som bevilgningen vil dekke, for å få dette til. Rådmannen 

oppfatter dette som et svært generøst tilbud, og at bedriften tar dette oppdraget meget seriøst.  

 

Vedlegg 

 Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak- arbeidsforberedende trening 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

Saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

                                                
i ArbeidsForberedende Trening 
ii Tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner som kvalifiserer til arbeid eller utdanning. Prosjekt 

gjennomført av Menova i samarbeid med HBK, på oppdrag av NAV i 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pilotprosjekt NAV/Menova – kommunalt aktivitetstiltak- 

arbeidsforberedende trening 

 
Formål:  
Formålet med tiltaket er at personer som mottar stønad etter sosialtjenesteloven skal delta i 
en arbeidsrettet aktivitet som styrker deres muligheter for overgang til arbeid og 
selvforsørgelse. Tiltaket skal også benyttes til å sikre aktivitetsplikt for unge 
sosialhjelpsmottakere. 
 

Innhold:  
Menova skal levere et individuelt tilrettelagt aktivitetstiltak med raskt inntak og fleksibelt 
innhold. Aktiv tyngre rusbruk diskvalifiserer en fra deltakelse.  

Menova skal gi den enkelte muligheter for meningsfulle/samfunnsnyttige arbeidsoppgaver 
som kan bidra til overgang til det ordinære arbeidsliv der det er mulig. Der det ikke blir 
overgang til arbeid utarbeides en rapport med avklaring av ressurser, hindringer og 
muligheter i forhold til arbeidsdeltagelse vurdert mot konkrete yrkesmål for hver enkelt 
deltager. 

 

Rammer:  
Forutsetningen for å starte piloten er minimum 10 deltakere.  

Utvelgelsen skal skje i oktober, med oppstart av piloten i november. Det gjennomføres en 
forventnings- og motivasjonsavklaring med den enkelte, samt en gjennomgang formål og praktiske 
forordninger. 

Tilbudet skal vare fra kl. 09.00-15.00, mandag til fredag. Brukerne skal ha et måltid pr. dag. 
Leveringssted må være sentralt med tilgang til god offentlig kommunikasjon. 

 

Målgruppe:  
Utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 
arbeidstreningsprogrammet, herunder aktivitetsplikt for unge under 30. 

Deltagere må møte rusfri på tiltaket. 

 
Varighet på deltagelse:  
Tiltaket har en varighet på inntil seks måneder. Det gjennomføres status/evalueringssamtale 
med deltaker og NAV/kommunal veileder ved behov, men senest etter tre måneder. Dersom 
en deltaker avsluttes/faller ut, skal denne erstattes med ny deltaker. 
 

Antall plasser:  
En eventuell videreføring av prosjektet etter pilotering vil baseres på 15 plasser. Ved 
avslutning av en deltaker skal denne erstattes med ny deltaker som fyller vilkårene. 

Menova ønsker at piloten skal ha et omfang som sikrer et godt evalueringsgrunnlag, og tilbyr 
å gjennomføre piloten med 20 plasser. De siste fem plassene dekker Menova selv. 



 
Kostnad:  
Totalkostnad for piloten er 1.5 mill. kroner. Pris per deltager per måned settes til kr 16 470,-. 
Ringerike kommune betaler hele summen på 1,5 mill. for piloten også om det ikke innsøkes 
tilstrekkelig antall deltakere, eller om det er personer som har under 50 % deltakelse i 
tiltaket. 

Dersom antallet er lavere enn 15 personer reduseres kostnadene tilsvarende pris pr. deltaker pr. 
mnd.  Dersom så skjer, tilbakeføres differansen kommunens konto når piloten avsluttes. 

 

Rapportering/evaluering:  
Menova skal rapportere daglig om fravær. Det skal utarbeides statusrapport på den enkelte 
deltager hver 4. uke. Menova synliggjør kostnadene gjennom et aktivitets/prosjektregnskap 
samt måle oppnådde resultater. 

Sluttrapporten skal ha fokus på tre hovedelementer: 

 Antall deltakere. 

 Resultat etter tett oppfølging i seks måneder. 

 Hvor mange er kommet i arbeid/aktivitet/utdanning. 
 

Tidsramme for pilot:  
Piloten skal kjøres over seks måneder. Tiltaket evalueres etter henholdsvis to og fire 
måneder for å avklare eventuelle behov for justeringer i rammer og innhold.  

Sluttevaluering av prosjektet skal synliggjøres i en egen rapport og fremmes som sak til 
politisk behandling.  
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