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Arkivsaksnr.: 18/3510-1   Arkiv: G27  

 

Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019 

45/19 Formannskapet 23.04.2019 

/ Kommunestyret  

/ Råd for funksjonshemmede  

11/19 Eldrerådet 29.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i fysioterapi, 

i tråd med saksframstillingen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har iht. Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 3-1, 3. ledd, plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 

I dag sikrer Ringerike kommune befolkningens fysioterapitilbud ved å tilby 31,3 driftstilskudd 

til privatpraktiserende fysioterapeuter. Gjennom disse er det i dag inngått driftsavtale med 38 
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fysioterapeuter, som gjennom driftstilskuddet kvalifiserer til refusjonskrav fra Helfoi. Disse 

finansierer sin praksis gjennom driftstilskuddet, refusjon fra Helfo og egenandel fra pasienten. 

I tillegg har fysioterapitjenesten i Ringerike kommune ansatt seks fastlønnede fysioterapeuter 

fordelt på 5,1 årsverk som jobber med voksne brukere i kommunen. To av disse årsverkene er 

lokalisert til Austjord behandlingssenter. Kommunen har også ansatt en barnefysioterapeut som 

arbeider mot barn under skolepliktig alder og en skolefysioterapeut. 

 

Beskrivelse av saken 

Behov for fysioterapeuter 

Behovet for fysioterapeuter i kommunen er stort, og som for alt annet helsepersonell er 

behovet økende. Dette skyldes: 

 den generelle befolkningsøkningen samt økningen i antall eldre, genererer et økende 

behov for helsetjenester, deriblant fysioterapeuter. 

 aldersammensetningen innen yrkesgruppen er relativt høy, og kommunen er avhengig 

av nyrekruttering. 

 økt fokus på hverdagsrehabilitering. 

 økt fokus på tverrfaglig samhandling både innenfor det terapeutiske området og det 

forebyggende. 

 økt fokus på undervisningsoppgaver og deltagelse innenfor planarbeid og ledelse. 

 det økte ansvaret som kommunene har fått for rehabilitering gjennom 

samhandlingsreformen og det faktum at pasientene er mye dårligere enn tidligere når de 

utskrives. Mange pasienter er så skrøpelige av de er avhengig av behandling i eget 

hjem. 

KOSTRA beskriver at Ringerike kommune ligger litt lavere enn samme kostragruppe og landet 

for øvrig når det gjelder andel av brukerrettede årsverk innen omsorgstjenesten som har 

helsefaglig utdanning. Når det gjelder antall fysioterapiårsverk, ligger Ringerike kommune nær 

landsgjennomsnitt og samme kostragruppe: 

Nøkkeltall Ringerike 

kommune 

Kostragruppe 

13 

Landet 

forøvrig 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 

m/ helsefagutdanning (prosent) 

70 74,4 74,4 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 

9,8 9,2 9,4 

 

Det er viktig for kommunen å planlegge en riktig dimensjonering av fagressursene i årene som 

kommer, noe som vil kunne innebære endringer i prioriteringer, behov for omsdisponeringer 

og/eller økt ressursinnsats innen det private og/eller kommunale segmentet. 

                                                
i Helfo, tidligere Helseøkonomiforvaltningen, er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig 

om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, 

leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant 

annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør 

til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, legespesialister, apotek, 

psykologer og fysioterapeuter. 
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Private fysioterapeuter versus kommunalt ansatte fysioterapeuter 

Kommunen velger selv hvordan tjenesten skal organiseres, og det er viktig å etablere en god 

«match» mellom antall driftsavtaler/antall privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunale 

fysioterapeuter på fastlønn.  

Tjenestetilbudet ved privatdrevne klinikker med avtalefysioterapeuter er rettet mot de som 

selv er i stand til å frekventere klinikken. Privatpraktiserende fysioterapeuter har en individuell 

driftsavtale med kommunen som utløser et kommunalt driftstilskudd. Forholdet mellom 

avtalefysioterapeuten og kommunen reguleres av den til enhver tid gjeldende rammeavtale, 

ASA 4313ii.  

Kommunen skal etter drøfting med samarbeidsutvalget eller kontaktperson der 

samarbeidsutvalg ikke foreligger, utarbeide retningslinjer/prioriteringsnøkler for samarbeid. 

Retningslinjene skal blant annet omfatte fordeling av pasienter mellom ansatte og selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeuter bl. a ut fra kompetanse, avtalevolum, geografi og 

fysioterapeutens praksisprofil. Når slike retningslinjer foreligger, kan kommunen stille krav om 

at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot kommunens udekkede behov. 

Det er allikevel en forutsetning at oppgavene er innenfor takstforskriften. Slike retningslinjer er 

utarbeidet, se plan for fysioterapitjenesten (vedlagt) 

 

Ringerike kommune har tidligere tildelt driftstilskudd i ulike størrelser, alt fra 20% til 100%. 

Avtalefysioterapeuten forplikter seg da til å arbeide/ha et åpent behandlingstilbud tilsvarende 

driftstilskuddets prosentsats av en stillingsstørrelse fastsatt til 36 timer/uke i 45 

uker/kalenderår. Det er allikevel et faktum at fysioterapeuter med små driftstilskudd har 

arbeidet langt mer, ofte opp i mot 100%. Dette har vært lønnsomt for kommunen, da man med 

et lite tilskudd har utløst mye fysioterapitjenester. Dette forhold er det nå slutt på, da 

kommunen i henhold til avtaleverket nå ikke har anledning til å inngå driftsavtaler under 50%.  

I Ringerike kommune er i dag hele 97,3% av alle avtalehjemler innvilget som deltid, og 12 

avtalehjemeler er under 50% driftstilskudd. Bare tre avtalehjemler er inngått med 100% 

tilskudd. Dersom kommunen skal oppjustere de 12 avtalehjemlene som i dag ligger under 50% 

driftstilskudd, til 50%, vil dette innebære en oppjustering av budsjettet med 1,2 mill. kroner. 

Med tanke på likebehandling, vil det være vanskelig å gjennomføre en slik prosess over flere 

år.  

Tjenestetilbudet med kommunalt ansatte fysioterapeuter er rettet mot brukere som bor 

hjemme eller i institusjon og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbud på privat institutt. 

Det blir foretatt vurderingsbesøk, informasjon, tilrettelegging i form av relevante hjelpemidler 

og tilpasset trening i hjemmet. I Ringerike kommune er det vedtatt hverdagsrehabilitering som 

arbeidsmetode. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsform som er forankret i 

hjemmetjenesten. Fysioterapeutene jobber tverrfaglig med ergoterapeut og hjemmetjenesten for 

å kartlegge og sette opp mål og tiltak i samarbeid med bruker. Rehabiliteringen foregår i 

brukerens eget hjem og nærmiljø.  

Hvilke kommunale kostnader er relatert til fysioterapitjenesten? 

                                                
ii Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om 

drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale 

helsetjenesten jf. helse- og omsorgstjenesteloven. 
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Kommunalt lønnede fysioterapeuter lønnes i henhold til tariff og eventuelle framforhandlede 

forhold lokalt, samt at kommunen dekker alle driftsutgifter i forbindelse med fysioterapeutens 

yrkesytøvelse. Kommunen mottar fra Helfo et fastlønnstilskudd for klinisk praktiserende 

kommunale fysioterapeuter på kr. 203 000,-/år. 

Privat praktiserende fysioterapeuter m/driftstilskudd mottar årlig fra kommunen et tilskudd på 

for tiden kr. 444 600,-/år for 100% tilskudd (100% tilskudd betinger at fysioterapeuten har 

åpen praksis tilsvarende en arbeidstid på 36 timer/uke, 45 uker/år). Fysioterapeuten dekker 

selv alle sine utgifter. 

 

Rådmannens vurdering 

I perioden 2016 – 2018 er det gjort en rekke endringer i avtaleverket som har betydning for 

kommunens planlegging og disponering av fysioterapitjenesten. Dette gjelder bl.a. utvidelse av 

partsforholdet som gir alle organisasjonene anledning til å være representert i 

samarbeidsutvalget, samt utfasing av alle selskapsavtaler, noe som innebærer at når en 

fysioterapeut tilknyttet en selskapsavtale slutter, skal hjemmelen tilknyttet denne 

fysioterapeuten utlyses som en individuell avtale.  

Likeens et nytt punkt 5.3 som regulerer at kommunen på sitt nettsted skal oppgi 

kontaktinformasjon til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, herunder hvilken 

spesialistkompetanse den enkelte fysioterapeut eventuelt innehar. På nettstedet skal det også 

henvises til gjeldende regler for økonomisk refusjon. 

Ringerike kommune har, som de fleste norske kommuner sluttet seg til, og forpliktet seg på 

rammeavtalen (ASA 4313) mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om 

drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale 

helsetjenesten (jf. helse- og omsorgstjenesteloven). Det er nå ikke anledning til å inngå 

driftsavtaler i størrelsesorden under 50%.  

Med bakgrunn i likehetsprinsippet er rådmannen av den oppfatning at kommunen bør 

oppjustere driftsavtaler som i dag er på under 50%, til 50%. Dersom dette skal gjøres over tid 

ved vakanser, vil det samlede fysioterapitilbudet til befolkningen reduseres betydelig i en slik 

periode. Å flytte et 30% tilskudd ved ledighet til en annen fysioterapeut med 20% tilskudd 

(som dermed vil få 50% tilskudd), vil ikke øke produksjonsvolumet hos denne fydioterapeuten. 

Deriomot vil kommunens samlede fysioterapitilbud reduseres med et helt årsverk, dersom den 

som hadde et tilskudd på 30 % arbeidet full tid. Dette er ikke uvanlig.  

Skal kommunen kunne realisere dette på en god måte, er rådmannen av den oppfatning at 

denne tjenesten må tilføres 1,2 mill. kroner fra 2020. Slik oppjustering vil ikke øke kapasiteten 

på selve fysioterapitjenesten i stor grad, men vil gi fysioterapeutene like betingelser for å utøve 

sitt fag og yrke, innenfor samme avtaleverk som gjelder nyetablerte fysioterapeuter. 

Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med utarbeidelsen av 

handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten 2018 – 2019» tar opp i seg de nødvendige avklaringer i 

forhold til avtaleendringene og kommunens prioriteringer i samme periode. Rådmannen er 

allikevel bekymret for rekrutteringen i fortsettelsen, ikke minst med bakgrunn i dagens 

alderssammensetning innen yrkesgruppen.  
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Ringerike kommune blir fortløpende bedt om å ta imot turnuskandidater i fysioterapi fra 

fylkesmannen i Buskerud. Ringerike kommune er Buskeruds nest største bykommune, og 

rådmannen er av den oppfatning at kommunen bør stille turnusplass til disposisjon for 

fysioterapikandidat. Dette både for å fremme rekruttering, men også for å markere viktigheten 

av dette ovenfor andre kommuner og aktører. Rådmannen anbefaler at dette skjer innenfor 

helse og omsorgsområdets budsjett. Kostnadene til slik turnuskandidat er relativt beskjedne, da 

kommunen mottar fullt lønnstilskudd fra staten for slik kandidatplass. Turnuskandidaten 

praktiserer innenfor den kommunale fysioterapitjenesten. 

 

Vedlegg 

 

 Forslag til «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.09.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Radu Olsen Mob: 416 38 900 
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Arkivsaksnr.: 19/1122-1   Arkiv: 027  

 

Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019 

46/19 Formannskapet 23.04.2019 

12/19 Eldrerådet 29.04.2019 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kirkens Bymisjon hadde NRKs TV Aksjon 2018. Resultatet viste seg å være så bra at den 

nasjonale ressursgruppen innstilte til generalsekretæren at ekstramidler skulle gå til etablering i 

nye byer. 

 

Beskrivelse av saken 

Kirkens Bymisjon Drammen har siden sommeren 2018 sondert en etablering i Hønefoss, men 

har siden oktober 2018 vært særdeles aktiv ved å gjennomføre møter og tilegne seg kunnskap 

og avdekke behov som kan være aktuelt å arbeide med. I sonderingsfasen har Kirkens 

Bymisjon hatt møte med helsepersonell, bruker rus/psykiatri, Fontenehuset, Stjernegruppen, 

næringslivet, Nav leder, Kommuneledelse v/Rådmann og kommunalsjef, Eiendomsforvaltere 

og Den Norske Kirke v/Prost. 

Hovedfokuset ved sonderingen har vært å avdekke behov som ikke er dekket godt nok, og 

sikre at en mulig etablering kunne ha et slikt omfang at man har «flere bein» å stå på, slik at 

organisasjon får til et helhetlig og langsiktig arbeid for brukergruppene, med tiltakstrapper mot 

aktivitet og arbeid. 

Det har vært viktig å finne områder som ikke er i direkte konkurranse med eksisterende 

aktiviteter, som blir som et supplement for brukergruppene og ikke minst for kommunens 

arbeidsområde. I sonderingene har Kirkens Bymisjon hatt to møter med kommuneledelsen og 
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flere mailutvekslinger. Fokuset her har vært samarbeid og om Kirkens Bymisjon kan drifte 

noen av kommunes tiltak for å få til et helhetlig arbeid som kan supplere kommunens tjenester 

til det beste for innbyggerne. 

Etter kontakt med ordfører i Ringerike samt møte med rådmannen 11.1.2019, ble Ringerike 

kommune invitert til å sende en søknad om mulig etablering av Kirkens Bymisjon i Hønefoss. 

Søknadsfristen var 15.1.2019. Slik søknad ble sendt 14.1.2019.  Formannskapet ble orientert 

22.1.2019 og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ble orientert 5.2.2019. 

Rådmannen har skissert to tiltak som i første omgang kan peke seg ut som aktuelle for å driftes 

ved Kirkens Bymisjon, fra kommunens side: 

1. «Villa`n» 

Dette er en stor, gammel villa i Hønefoss sentrum som opp igjennom årene har hatt en rekke 

funksjoner ovenfor rusmiljøet, da spesielt mennesker som ikke har vært i posisjon for 

behandling. Rusmiljøet i Hønefoss by har endret seg over tid, men gått noe «i bølger». Det 

synlige rusmiddelbruket er ikke direkte framtredende i Hønefoss by i dag, sammenlignet med 

tilstanden for noen år tilbake. 

Villa`n har vært «varmestue», lokasjon for helsetjenester (sårbehandling), møteplass, 

informasjon og matservering. Etablissementet har gitt kommunen en god arena for å kartlegge 

miljøets omfang samt nyrekruttering med tanke på muligheter for tidligintervensjon. I dag lånes 

det også ut møtelokaler til organisasjoner med rusrelaterte målsettinger på kveldstid. 

2. «Regnbuen» 

Dette er en stor gammel prestebolig, med sidebygninger (stall/hobbyrom i to etasjer) sentralt 

beliggende i Hønefoss (ca. 400 meter fra Villa`n). Bygningsmassen har et stort potensiale ut 

over dagens bruk. Bygningen huser i dag et dagsenter for mennesker med psykiske lidelser som 

ikke uten videre passer inne i Fontenehusets portefølje.. 

Bygningen har en viss historisk interesse, og Ringerike kommune kan vurdere å sette 

denne i stand og leie denne ut vederlagsfritt til Kirkens Bymisjon. Dette både for å 

videreføre eksisterende tilbud og for å skaffe rom for nye. Kommunen ser dette som et 

solid bidrag for å bedre forholdene for de grupper kommunen har et lovpålagt ansvar 

for, og som også vil falle innenfor Kirkens Bymisjons arbeid. 

Kirkens Bymisjons presenterer på nåværende tidspunkt følgende tentative planer: 

1. Man er i forhandlinger med eier av Søndre torv 8 (Narums bakeri/Ritas bakeri) om 

kafeen/utsalget med lite bakeri bak. Tanken er å ha et lite Kirkens Bymisjons «vindu» 

ut mot gaten der man kan møte publikum, skape et godt sted å spise og kjøpe 

bakervarer. Planen er da å starte et lite bakeri, med utsalg tilknyttet en kafe med 

mulighet til lunsj retter.  Dette stedet skal ha preg av å være åpent for alle og kunne 

selge is/softis for å tiltrekke oss barnefamilier. Stedet og bakeriet skal være tilrettelagt 

for arbeidstrening. Mulig oppstart: mai 2019. 

2. I tillegg forhandler Kirkens Bymisjon om det gamle bakeriet i bakkant, og at dette 

bygges om og tilpasses til kontorer og møtested for aktuelle brukergrupper. Dette 

tenker man som et «Bymisjonshus» som vil romme arbeidstrening, aktivitet, 

arbeidsrettet hjelp m.m. Kirkens Bymisjon vil benytte TV-aksjons midler, 3,3 millioner 

kroner på dette prosjektet fordelt over tre år.  

3. Kirkens Bymisjon har søkt Helsedirektoratet om midler til et arbeidstreningstiltak; 

«vaktmestertjeneste» for tidligere rusavhengig. Svar forventes å foreligge april/mai, 



  Sak 12/19 

 

 Side 9 av 14   

 

med evt. oppstart august/september 2019. Kirkens Bymisjon har søkt om kr. 800 000,- 

til formålet. 

4. Kirkens Bymisjon har vært i dialog med Bufdir ang. ekstra øremerkede midler på 

statsbudsjettet til barn og unge i tiltaket «FRI». Bufdir har gitt en forhåndsuttalelse på 

at de er positiv til at Kirkens Bymisjon utvider arbeidet for barn og unge av innsatte i 

Norske fengsler til Hønefoss og Kongsberg. Her ser Kirkens Bymisjon behov for 

minimum en full stilling i tiltaket. 

Vedtaket forventes å foreligge medio mars-19 når det gjelder de øremerkede midlene til 

FRI. Kirkens Bymisjon har søkt om1,0 mill. kroner. 

5. I tillegg har Kirkens Bymisjon fått en forhåndsuttalelse fra Bufdir at de også er positiv 

til at det settes inn en ansatt i Kirkens Bymisjon med bakgrunn fra «Young guns» 

(gjengmiljø i Oslo) i et forebyggende arbeid i videregående skole. Her ser Kirkens 

bymisjon for seg en delt stilling mellom Hønefoss, Drammen og Kongsberg som skal 

brukes kun til forebyggende arbeid i ungdoms- og videregående skole.  

Vedtak forventes å foreligge medio mars på de øremerkede midlene til FRI, og det er søkt om 

ca. 400 000 til arbeid i Hønefoss. 

6. I tillegg har Kirkens Bymisjon søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om 

etableringskostnader og til en bil. Totalt 1,4 mill. 

7. Kirkens Bymisjon kan svært gjerne tenke seg å overta driften av «Villa`n» fra 1.1.2020 

eller i løpet av første halvdel av 2020 i eksisterende lokasjon. 

8. Kirkens Bymisjon kan tenke seg at kommunen setter i gang rehabiliteringsarbeidet av 

presteboligen ved Kvernbergsund bru i 2020, for å kunne imøtekomme brukergruppen 

som er på «Villaen» og eksisterende brukergruppe av presteboligen. 

Kirkens Bymisjon ønsker å overta driften av det siste tiltaket når denne tidligere 

presteboligen eventuelt står ferdig rehabilitert ca. 2021. 

Dersom et samarbeid realiseres vil det kunne forventes følgende framdrift i forhold til de 

skisserte tiltak: 

 

Kirkens Bymisjon etablerer seg i Hønefoss:     Mai 2019 

Kafeen på «Søndre Torg» åpnes:      Mai 2019 

«Bymisjonshuset» etableres:       Juni 2019 

Tiltaket «FRI»:         Sommeren 2019 

Forebyggende arbeid innen ungdsoms- og videregående skole:        August 2019 

«Vaktmestertjeneste» for tidligere rusavhengige:          August 2019 

Overtagelse av «Villan»:              2020 

Ovetagelse av «Regnbuen»:              2021 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om Ringerike kommune har en rekke nødvendige og gode tilbud til mange grupper innen 

befolkningen, registrerer vi at flere savner tilbud/differensierte tilbud. Dette gjelder spesielt 

innenfor aktivitetstilbud på ettermiddag/kveld/helger, møteplasser og arbeidsrelaterte tiltak. 

Problemstillingene som utløser slike behov er ofte begrunnet i ensomhet og utenforskap, 

psykiske lidelser og rusproblematikk. Utfordringene er representert i alle aldersgrupper. 

Innenfor lavterskeltilbud innen rus/psykiatri, samarbeider kommunen med Blå 

Kors/Stjernegruppen, Frivilligsentralen og Fontenehuset, som er godt etablert i kommunen. 
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Men vi må erkjenne at det likevel er udekkede behov. Det er naturlig for kommunen å tenke 

partnerskapsavtaler og tett samarbeid med ideelle organisasjoner, og er innforstått med at slike 

løsninger også vil innebære at kommunen må stille bl.a. økonomiske ressurser til disposisjon. 

Rådmannen ser at tjenestetilbud til enkelte grupper i befolkningen har en underdekning eller 

kan forbedres. Rådmannen tror at disse områdene kan løses bedre i samarbeid med Kirkens 

Bymisjon. I tillegg til et tett og godt samarbeid ser vi at enkelte av dagens tjenestetilbud 

innenfor rus og psykisk helse på et lavterskelnivå bør kunne vurderes overtatt og driftet på en 

mer hensiktsmessig måte i Kirkens Bymisjons regi, med et godt verdigrunnlag og i fellesskap 

med frivilligheten. Vi anser det erfaringsgrunnlag Kirkens Bymisjon har med slikt arbeid og det 

nettverk organisasjonen har opparbeidet vil være særdeles verdifullt for kommunen, og 

Hønefoss by i særdeleshet.  

I henhold til vedlagte forslag til samarbeidsavtale, og de ambisjoner som Kirkens Bymisjon 

skisserer i forhold til drift av «Villa`n» og «Regnbuen», er rådmannen av den oppfatning at slik 

løsning vil være svært formålstjenelig for kommunen, og en bedring av det kvalitiative tilbudet 

til brukerne. Rådmannen vil legge inn føringer for at dagens ansatte (i størrelsesorden tre å.v.) 

har fortrinnsrett til ansettelser dersom Kirkens bymisjon skal ansette nye medarbeidere i 

forbindelse med disse oppgavene. Dersom ikke, eller de ansatte ikke ønsker dette, vil de bli 

ivaretatt innenfor dagens organisasjon. 

Mulige endringer av driften ved «Villa`n» og «Regnbuen» er drøftet med fagorganisasjonene, 

som er positive til Kirkens bymisjon men prinsippielt uenige i virksomhetsoverdragelser. 

Økonomiske forhold: 

Rådmannen anbefaler at innenfor de enkelte avtaleperiodene er Ringerike kommune innstilt på 

å bidra med et grunntilskudd/basistilskudd på 1,2 mill. kroner årlig til Kirkens Bymisjon. I 

etableringsåret (2019) halveres dette til 0,6 mill. kroner, men vil utbetales i sin helhet fra 2020. 

Samarbeidsavtalen vil bli inngått med basis i en flerårig avtale, og kommunen vil tilstrebe en 

årlig økning av tilskuddet tilsvarende den til enhver tid gjeldende kommunale deflatoriii. Dette 

for trygge samarbeidspartneren på at bevilgningen ikke vil bli «spist opp» av lønns- og 

prisstigning for hvert år. 

Dersom Kirkens Bymisjon overtar drift av kommunale tiltak rettet mot målgrupper som er et 

kommunalt ansvar, vil dette godtgjøres etter avtale. Slike forhold, samt økonomiske 

forutsetninger er innarbeidet i vedlagte forslag til intensjonsavtale. 

 

Vedlegg 

 Forslag til intensjonsavtale, som konverteres til en samarbeidsavtale ved positivt 

politisk vedtak i kommunestyret i mai. 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

                                                
iii Den kommunale deflatoren: Sammenstilling av den generelle pris- og 

lønnsstigning for kommunene 
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Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/1430-1   Arkiv: 033  

 

Brukerutvalg i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

19/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019 

/ Råd for funksjonshemmede  

13/19 Eldrerådet 29.04.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse og omsorg ønsker å legge til rette for en tettere dialog med innbyggere i Ringerike 

kommune. Medvirkning og involvering er en forutsetning for utvikling av dagens tjenester. For 

å sikre dette skal det etableres et brukerutvalg i sektor helse og omsorg. Det er utarbeidet et 

forslag til mandat og oppgaver for brukerutvalget. Dette er nødvendig for å gi medlemmene av 

brukerutvalget klare retningslinjer for det arbeidet de skal utføre.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Organisering: 

• Brukerutvalget er organisert i sektor Helse og omsorg og behandler saker som 

omhandler denne sektoren. 

• Sektoren har ansvar for innkalling, saksliste og føring av referat.  

• Møtene gjennomføres på rådhuset. 

• Hyppighet: 4-6 møter årlig. 

• Det gis møtegodtgjørelse etter gjeldende satser. 

• Antall medlemmer: 5-7 medlemmer. 

• Brukerutvalget evalueres etter et år. 

 

Rekrutering av medlemmer: 

• Kommunen annonsere etter deltakere til brukerutvalget på kommunens internettside og 

via sosiale medier. Aktuelle kandidater oppfordres til å legge ved relevant informasjon 

til sin søknad. Organisasjoner oppfordres til å melde inn aktuelle kandidater.  

• Det gjennomføres en utvelgelsesprosess der aktuelle kandidater gjennomfører en kort 

samtale.   

• Kommunen velger selv sammensetning og antall medlemmer ut ifra antall søkere. 
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• Medlem av kommunens brukerutvalg får opplæring i brukerutvalgets mandat og rollen 

som brukerrepresentant.  

• Brukerutvalget er politisk uavhengig. 

 

Mandat og hovedoppgaver 

 

Brukerutvalgets rolle: 

 Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for administrasjonen i saker som angår 

utvikling av tjenester til pasienter og brukere. 

 Et forum for tilbakemelding. 

 Et samarbeidsforum mellom kommunen og innbyggere. 

 

Brukerutvalgets formål er å: 

 Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk 

opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming. 

 Arbeide for at tjenestetilbudet i kommunen har høy kvalitet og gir gode pasientforløp. 

 Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner. 

 Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av helsetjenestene. 

 

Brukerutvalgets oppgaver er å: 

 Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. 

 Gi råd til administrasjonen og ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene. 

 Bidra med oppfølging og tiltak etter kommunens brukerundersøkelser. 

 Bidra med oppfølging og tiltak etter årsrapport fra pasient- og brukerombudet eller 

andre rapporter av betydning. 

 Foreslå aktuelle brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til 

aktuelle arbeidsgrupper, utviklingsprosjekter og byggeprosjekter.   

 Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

 

Modell for brukermedvirkning i sektoren: 

1. Brukerutvalg: Følger eget mandat 

2. Prosjektutvalg: Brukerutvalg som oppnevnes spesielt for utviklings- og byggeprosjekter. 

3. Brukermedvirkning på enhet: Alle enheter skal minimum gi tilbud om etterlattsamtale til alle 

pårørende, ha oppfølging av resultater fra brukerundersøkelsene og kontinuerlig oppfølging av alle 

tilbakemeldinger til avdelingene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen etablerer et brukerutvalg i sektor helse og 

omsorg. Sektoren omfatter mange ulike helsetjenester der brukermedvirkning også er 

lovpålagt.  Kommunen plikter å legge til rette for brukermedvirkning i de tjenestene vi gir, 

samtidig som brukermedvirkning er et godt virkemiddel for å nå mål om å utvikle og 

kvalitetssikre våre tjenester. Et brukerutvalg er et viktig supplement til arbeidet som gjøres 

med dette. 
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Ved å etablere et brukerutvalg får kommunens administrasjon og ledere et rådgivende organ 

som kan bidra til at begge parter sammen jobber for gode og likeverdige helsetjenester, samt 

oppfølging av de tilbakemeldinger kommunen får direkte fra våre tjenestemottakere. 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres brukerutvalg. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3510-2  Arkiv: G27  

 

Sak: 16/19 

 

Saksprotokoll - Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) 

mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening 

(NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har 

en størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i 

fysioterapi, i tråd med saksframstillingen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 
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Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering. 

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» m/prioriteringsnøkler, vedtas. 

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg på rammeavtalen (ASA 4313) mellom 

KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig 

næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten (jf. 

helse- og omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme endringer i de krav som her stilles 

til kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike kommune for turnuskandidat i 

fysioterapi, i tråd med saksframstillingen. 

 

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har iht. Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 3-1, 3. ledd, plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift. 

I dag sikrer Ringerike kommune befolkningens fysioterapitilbud ved å tilby 31,3 driftstilskudd 

til privatpraktiserende fysioterapeuter. Gjennom disse er det i dag inngått driftsavtale med 38 



fysioterpeuter, som gjennom driftstilskuddet kvalifiserer til refusjonskrav fra Helfo i. Disse 

finansierer sin praksis gjennom driftstilskuddet, refusjon fra Helfo og egenandel fra pasienten. 

I tillegg har fysioterapitjenesten i Ringerike kommune ansatt seks fastlønnede fysioterapeuter 

fordelt på 5,1 årsverk som jobber med voksne brukere i kommunen. To av disse årsverkene er 

lokalisert til Austjord behandlingssenter. Kommunen har også ansatt en barnefysioterapeut som 

arbeider mot barn under skolepliktig alder og en skolefysioterapeut. 

 

Beskrivelse av saken 

Behov for fysioterapeuter 

Behovet for fysioterpeuter i kommunen er stort, og som for alt annet helsepersonell er behovet 

økende. Dette skyldes: 

 den generelle befolkningsøkningen samt økningen i antall eldre, genererer et økende 

behov for helsetjenester, deriblant fysioterapeuter. 

 aldersammensetningen innen yrkesgruppen er relativt høy, og kommunen er avhengig 

av nyrekruttering. 

 økt fokus på hverdagsrehabilitering. 

 økt fokus på tverrfaglig samhandling både innenfor det terapeutiske området og det 

forebyggende. 

 økt fokus på undervisningsoppgaver og deltagelse innenfor planarbeid og ledelse. 

 det økte ansvaret som kommunene har fått for rehabilitering gjennom 

samhandlingsreformen og det faktum at pasientene er mye dårligere enn tidligere når de 

utskrives. Mange pasienter er så skrøpelige av de er avhengig av behandling i eget 

hjem. 

KOSTRA beskriver at Ringerike kommune ligger litt lavere enn samme kostragruppe og landet 

for øvrig når det gjelder andel av brukerrettede årsverk innen omsorgstjenesten som har 

helsefaglig utdanning. Når det gjelder antall fysioterapiårsverk, ligger Ringerike kommune nær 

landsgjennomsnitt og samme kostragruppe: 

Nøkkeltall Ringerike 

kommune 

Kostragruppe 

13 

Landet 

forøvrig 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 

m/ helsefagutdanning (prosent) 

70 74,4 74,4 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 

innbyggere (årsverk) 

9,8 9,2 9,4 

 

Det er viktig for kommunen å planlegge en riktig dimensjonering av fagressursene i årene som 

kommer, noe som vil kunne innebære endringer i prioriteringer, behov for omsdisponeringer 

og/eller økt ressursinnsats innen det private og/eller kommunale segmentet. 

Private fysioterapeuter versus kommunalt ansatte fysioterapeuter 

                                                
i Helfo, tidligere Helseøkonomiforvaltningen, er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 34 

milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt 

individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. 

I tillegg gir Helfo økonomisk oppgjør til helsebehandlere utenfor sykehus, slik som allmennpraktikere, 

legespesialister, apotek, psykologer og fysioterapeuter. 



Kommunen velger selv hvordan tjenesten skal organiseres, og det er viktig å etablere en god 

«match» mellom antall driftsavtaler/antall privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunale 

fysioterapeuter på fastlønn.  

Tjenestetilbudet ved privatdrevne klinikker med avtalefysioterapeuter er rettet mot de som 

selv er i stand til å frekventere klinikken. Privatpraktiserende fysioterapeuter har en individuell 

driftsavtale med kommunen som utløser et kommunalt driftstilskudd. Forholdet mellom 

avtalefysioterapeuten og kommunen reguleres av den til enhver tid gjeldende rammeavtale, 

ASA 4313ii.  

Kommunen skal etter drøfting med samarbeidsutvalget eller kontaktperson der 

samarbeidsutvalg ikke foreligger, utarbeide retningslinjer/prioriteringsnøkler for samarbeid. 

Retningslinjene skal blant annet omfatte fordeling av pasienter mellom ansatte og selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeuter bl. a ut fra kompetanse, avtalevolum, geografi og 

fysioterapeutens praksisprofil. Når slike retningslinjer foreligger, kan kommunen stille krav om 

at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot kommunens udekkede behov. 

Det er allikevel en forutsetning at oppgavene er innenfor takstforskriften. Slike retningslinjer er 

utarbeidet, se plan for fysioterapitjenesten (vedlagt) 

 

Ringerike kommune har tidligere tildelt driftstilskudd i ulike størrelser, alt fra 20% til 100%. 

Avtalefysioterapeuten forplikter seg da til å arbeide/ha et åpent behandlingstilbud tilsvarende 

driftstilskuddets prosentsats av en stillingsstørrelse fastsatt til 36 timer/uke i 45 

uker/kalenderår. Det er allikevel et faktum at fysioterapeuter med små driftstilskudd har 

arbeidet langt mer, ofte opp i mot 100%. Dette har vært lønnsomt for kommunen, da man med 

et lite tilskudd har utløst mye fysioterapitjenester. Dette forhold er det nå slutt på, da 

kommunen i henhold til avtaleverket nå ikke har anledning til å inngå driftsavtaler under 50%.  

I Ringerike kommune er i dag hele 97,3% av alle avtalehjemler innvilget som deltid, og 12 

avtalehjemeler er under 50% driftstilskudd. Bare tre avtalehjemler er inngått med 100% 

tilskudd. Dersom kommunen skal oppjustere de 12 avtalehjemlene som i dag ligger under 50% 

driftstilskudd, til 50%, vil dette innebære en oppjustering av budsjettet med 1,2 mill. kroner. 

Med tanke på likebehandling, vil det være vanskelig å gjennomføre en slik prosess over flere 

år.  

Tjenestetilbudet med kommunalt ansatte fysioterapeuter er rettet mot brukere som bor 

hjemme eller i institusjon og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbud på privat institutt. 

Det blir foretatt vurderingsbesøk, informasjon, tilrettelegging i form av relevante hjelpemidler 

og tilpasset trening i hjemmet. I Ringerike kommune er det vedtatt hverdagsrehabilitering som 

arbeidsmetode. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsform som er forankret i 

hjemmetjenesten. Fysioterapeutene jobber tverrfaglig med ergoterapeut og hjemmetjenesten for 

å kartlegge og sette opp mål og tiltak i samarbeid med bruker. Rehabiliteringen foregår i 

brukerens eget hjem og nærmiljø.  

Hvilke kommunale kostnader er relatert til fysioterapitjenesten? 

Kommunalt lønnede fysioterapeuter lønnes i henhold til tariff og eventuelle framforhandlede 

forhold lokalt, samt at kommunen dekker alle driftsutgifter i forbindelse med fysioterapeutens 

yrkesytøvelse. Kommunen mottar fra Helfo et fastlønnstilskudd for klinisk praktiserende 

kommunale fysioterpeuter på kr. 203 000,-/år. 

                                                
ii Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes 

fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten jf. helse- og omsorgstjenesteloven. 



Privat praktiserende fysioterapeuter m/driftstilskudd mottar årlig fra kommunen et tilskudd på 

for tiden kr. 444 600,-/år for 100% tilskudd (100% tilskudd betinger at fysioterpeuten har åpen 

praksis tilsvarende en arbeidstid på 36 timer/uke, 45 uker/år). Fysioterapeuten dekker selv alle 

sine utgifter. 

 

Rådmannens vurdering 

I perioden 2016 – 2018 er det gjort en rekke endringer i avtaleverket som har betydning for 

kommunens planlegging og disponering av fysioterapitjenesten. Dette gjelder bl.a. utvidelse av 

partsforholdet som gir alle organisasjonene anledning til å være representert i 

samarbeidsutvalget, samt utfasing av alle selskapsavtaler, noe som innebærer at når en 

fysioterapeut tilknyttet en selskapsavtale slutter, skal hjemmelen tilknyttet denne 

fysioterapeuten utlyses som en individuell avtale.  

Likeens et nytt punkt 5.3 som regulerer at kommunen på sitt nettsted skal oppgi 

kontaktinformasjon til fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen, herunder hvilken 

spesialistkompetanse den enkelte fysioterapeut eventuelt innehar. På nettstedet skal det også 

henvises til gjeldende regler for økonomisk refusjon. 

Ringerike kommune har, som de fleste norske kommuner sluttet seg til, og forpliktet seg på 

rammeavtalen (ASA 4313) mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) om 

drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale 

helsetjenesten (jf. helse- og omsorgstjenesteloven). Det er nå ikke anledning til å inngå 

driftsavtaler i størrelsesorden under 50%.  

Med bakgrunn i likehetsprinsippet er rådmannen av den oppfatning at kommunen bør 

oppjustere driftsavtaler som i dag er på under 50%, til 50%. Dersom dette skal gjøres over tid 

ved vakanser, vil det samlede fysioterapitilbudet til befolkningen reduseres betydelig i en slik 

periode. Å flytte et 30% tilskudd ved ledighet til en annen fysioterapeut med 20% tilskudd 

(som dermed vil få 50% tilskudd), vil ikke øke produksjonsvolumet hos denne fydioterapeuten. 

Deriomot vil kommunens samlede fysioterapitilbud reduseres med et helt årsverk, dersom den 

som hadde et tilskudd på 30 % arbeidet full tid. Dette er ikke uvanlig.  

Skal kommunen kunne realisere dette på en god måte, er rådmannen av den oppfatning at 

denne tjenesten må tilføres 1,2 mill. kroner fra 2020. Slik oppjustering vil ikke øke kapasiteten 

på selve fysioterapitjenesten i stor grad, men vil gi fysioterapeutene like betingelser for å utøve 

sitt fag og yrke, innenfor samme avtaleverk som gjelder nyetablerte fysioterapeuter. 

Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med utarbeidelsen av 

handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten 2018 – 2019» tar opp i seg de nødvendige avklaringer i 

forhold til avtaleendringene og kommunens prioriteringer i samme periode. Rådmannen er 

allikevel bekymret for rekrutteringen i fortsettelsen, ikke minst med bakgrunn i dagens 

alderssammensetning innen yrkesgruppen.  

Ringerike kommune blir fortløpende bedt om å ta imot turnuskandidater i fysioterapi fra 

fylkesmannen i Buskerud. Ringerike kommune er Buskeruds nest største bykommune, og 

rådmannen er av den oppfatning at kommunen bør stille turnusplass til disposisjon for 

fysioterapikandidat. Dette både for å fremme rekruttering, men også for å markere viktigheten 

av dette ovenfor andre kommuner og aktører. Rådmannen anbefaler at dette skjer innenfor 

helse og omsorgsområdets budsjett. Kostnadene til slik turnuskandidat er relativt beskjedne, da 



kommunen mottar fullt lønnstilskudd fra staten for slik kandidatplass. Turnuskandidaten 

praktiserer innenfor den kommunale fysioterapitjenesten. 
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1 Innledning 

Kommunen har iht. Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester § 3-1, 3. ledd, plikt til å 

planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og 

innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller forskrift 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1334?q=fysioterapi 

Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår 

avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. 

Formålet med planen er først og fremst å kunne dimensjonere tjenestetilbudet riktig i årene som 

kommer, og peke på områder som bør prioriteres, behov for omdisponeringer og/eller økt 

ressursinnsats. 

Ringerike ønsker en planlagt høy befolkningsvekst, og har følgende som målsetting at innen 

2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 fokuserer på at god helse innebærer evne til å mestre 

hverdagens utfordringer og handler både om livskvalitet for den enkelte og god 

samfunnsøkonomi. Helsefremmende arbeid er å gjøre folk i stand til å ta vare på egen helse, noe 

som vil gi gevinst flere år fram i tid. Kommunen skal legge til rette for økt mestring i 

befolkningen, og dermed en bedre folkehelse. Fysisk aktivitet, utdannelse og psykososiale 

faktorer som opplevelsen av verdighet, mestring og tilhørighet har betydning for helsen.  

Den årlige folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Ringerike kommer betydelig 

dårligere ut enn landsgjennomsnittet på alle områder innen levekår. Vedtatt folkehelsemelding 

for Ringerike inneholder mål, strategier og tiltak for å bedre helsetilstanden i befolkningen. 

Fysioterapitjenesten har viktige bidrag i forhold til disse utfordringene. 

 

2 Behov for fysioterapi 

Fagmiljøet melder om stort behov for fysioterapitjenester i Ringerike kommune. Den vedtatte 

samhandlingsreformen definerer ansvaret for rehabilitering, og kommunene har fått dette. Det 

betyr i praksis at flere pasienter kommer direkte fra sykehus til opptrening i kommunal regi eller 

til kommunens avtaleterapeuter. Pasientene er ofte dårligere enn tidligere. Dette gjelder særlig 

nyopererte pasienter og slagpasienter.  Dette har ført til økt etterspørsel og lengre ventelister til 

fysioterapeut.  

I følge Folkehelseprofilens for 2019, indikatorer for muskel og skjelett, samtidig hjerte –og 

karsykdom, ligger Ringerike kommune signifikant dårligere an enn landet som helhet. Tjeneste 

tilbudet omfattes som tilfredsstillende, men det betyr ikke at det kan reduseres. Ringerike 

kommune må opprettholde det gode leveranse innfor fysioterapitjeneste. Det er derfor behov for 

tydelige retningslinjer i forhold til prioritering og fordeling av pasienter. 

 

2.1 Fordeling av behandlingsoppgaver for å ivareta kommunens samlede behov 

Alle skal sikres nødvendig helsehjelp, j.fr. § 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og 

omsorgstjenester. 

Dersom pasienten av helsemessige årsaker ikke kan møte fram ved fysioterapeutens praksissted, 

skal behandlingen tilbys i pasientens hjem, i barnehage, skole eller andre lokaler. 
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Kommunen skal legge til rette for at behandlingsoppgaver utenfor instituttet kan gjennomføres 

effektivt og med kvalitet. Kommunen skal etter drøfting med samarbeidsutvalget utarbeide 

retningslinjer for samarbeid. Retningslinjene skal blant annet omfatte fordeling av pasienter 

mellom ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter, bl. a ut ifra kompetanse, 

avtalevolum, geografi og fysioterapeutens praksisprofil. Videre må retningslinjene inneholde en 

tidsangivelse for fordeling av oppgaver. Når retningslinjer foreligger, kan kommunen stille krav 

om at inntil 1/5 av avtalt tid for behandlende virksomhet rettes mot kommunens udekkede behov. 

Det er en forutsetning at oppgavene er innenfor takstforskriften. 

 

2.2 Samarbeide mellom kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter 
med avtalehjemmel 

Fysioterapi er en lovpålagt tjeneste som alle som oppholder seg i kommunen har krav på. 

Rammeavtalen ASA 4313 regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig 

næringsdrivende fysioterapeuter.  

I henhold til ASA 4313 punkt 3, skal avtalefysioterapeuter drive fysioterapivirksomhet i henhold 

til relevant lovverk, kommunens plan for helsetjenesten og driftsavtalen som inngås. 

Kommunale fysioterapeuter og avtaleterapeuter skal dermed samarbeide om et fysioterapitilbud 

som dekker befolkningens behov i tråd med kommunens prioriteringer. Denne oppgaven ivaretas 

av samarbeidsutvalget, der både kommunale fysioterapeuter og avtaleterapeuter er representert.   

Det er et overordnet mål at pasienten skal ha et forutsigbart behandlingstilbud. Ved førstekontakt 

med kommunale fysioterapeuter eller avtaleterapeuter, er det viktig å gi korrekt informasjon om 

forventet oppstart og behandlingsforløp. 

 

2.2.1 Prioritering av pasienter (prioriteringsnøkkel) 

Samarbeidsutvalget har i fellesskap utarbeidet en prioriteringsnøkkel.  

Formålet med prioriteringsnøkkelen er å  

 sikre en lik prioritering av pasientene uavhengig av bosted, kjønn og sosial status 

 sikre at prioriteringene er i tråd med lovverk, nasjonale og lokale føringer samt 

yrkesetiske retningslinjer 

 sikre informasjon om prioriteringer av fysioterapitjenesten til pasienter og 

samarbeidspartnere 

Fysioterapeuten har ansvar for å etablere en praksis med å gjennomføre prioritering i det daglige. 

Dette innebærer at det må innhentes opplysninger fra pasienten og behandlende helsepersonell, 

slik at det kan gjøres en faglig begrunnet prioritering i henhold til prioriteringsverktøyet. 

Pasienten skal få opplysninger om forventet ventetid når han/hun tar kontakt med 

fysioterapeuten/instituttet. 
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Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten, -VOKSNE 

1. Prioritet Problemstilling Eksempler på problem-stillinger og 

målgrupper 

Ventetid 

RØD 

 

Rask 

intervensjon er 

nødvendig og 

har stor 

betydning for 

effekt av tiltak 

 

Akutt nyoppstått problemstilling. Brått 

funksjonstap pga skade, sykdom, lidelse 

og/eller store forandringer i livet. 

 

Problemstilling knyttet til overgangsfaser 

der funksjonstap kan bedres med 

behandling. 

 

Problemstillinger knyttet til terminal fase, 

når tiltak i betydelig grad kan lindre eller 

opprettholde selvstendighet. 

 

Sykemeldte. 

 

Gravide med risiko for sykemelding. 

 

Før og etter operasjon for personer med 

behov for opptrening. 

 

 

Personer med cancer i siste fase. 

Personer med hurtig progredierende lidelser 

(f.eks. ALS). 

 

Personer med lungeproblematikk i akutt 

fase. 

 

 

Sykemeldte med funksjonstap som har 

sammenheng med sykemeldingen. 

Sak 

påbegynnes 

innen  

1 uke 

 

2. Prioritet Problemstilling Eksempler på problem-stillinger og 

målgrupper 

Ventetid 

GUL 

 

Tidlig 

intervensjon 

forventes å ha 

stor betydning 

for effekt av 

tiltak 

 

Funksjonssvikt som har store konsekvenser 

for mest mulig selvstendig funksjon i 

hverdagen. 

Progredierende sykdomsutvikling som fører 

til inaktivitet og økt pleiebehov. 

 

Planlagte overgangsfaser, oppfølging er 

nødvendig og kan planlegges. 

 

Personer der rehabiliteringspotensial kan 

reduseres ved for lang ventetid. 

 

 

Svikt i evne til å utføre primære daglige 

aktiviteter, delta i arbeidsliv og/eller mestre 

omsorgsansvar. 

Personer med særlig behov for 

tilrettelegging. 

 

Personer med langvarige/kroniske lidelser i 

dårlig fase. 

 

Rehabilitering og tilrettelegging i 

forbindelse med utskrivning til hjemmet fra 

2. linjetjenesten eller 

kommunehelsetjenesten. 

Eldre med ny fallproblematikk. 

 

Sak 

påbegynnes 

innen 

1 måned 

 

 

3.prioritet 

Problemstilling Eksempler på problem 

stillinger og målgrupper 

Ventetid 

GRØNN 

 

Intervensjon fra 

terapeut anses 

som 

hensiktsmessig, 

og kan vente 

Bevegelses- eller aktivitetsproblemer som 

følge av langvarig/kroniske eller langsomt 

progredierende sykdom i stabile faser. 

 

Problematikk knyttet til generell aldring. 

 

Personer med nevrologiske eller psykiske 

lidelser i stabil fase/tilstand. 

 

Lungepasienter i stabil fase. 

 

Eldre mennesker med opptreningspotensiale. 

 

Sak 

påbegynnes 

innen 3 mnd. 

GRØNN 

 

Intervensjon fra 

terapeut anses 

som 

hensiktsmessig, 

og kan vente 

Bevegelses- eller aktivitetsproblemer som 

følge av langvarig/kroniske eller langsomt 

progredierende sykdom i stabile faser. 

 

Problematikk knyttet til generell aldring. 

Personer med nevrologiske eller psykiske 

lidelser i stabil fase/tilstand. 

 

Lungepasienter i stabil fase. 

 

Eldre mennesker med opptreningspotensiale. 

 

Sak 

påbegynnes 

innen 3 mnd. 
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Prioriteringsnøkkel for fysioterapitjenesten, - barn og unge 
1. Prioritet Problemstilling Eksempler på problem-stillinger og 

målgrupper 

Ventetid 

RØD 

 

Rask 

intervensjon er 

nødvendig og 

har stor 

betydning for 

effekt av tiltak 

Akutt nyoppstått problemstilling. Brått 

funksjonstap pga. skade, sykdom, 

utskrivelse fra sykehus. 

 

 

Problemstillinger knyttet til terminal fase, 

tiltak er rettet mot egenaktivitet og sosial 

deltagelse eller lindring i betydelig grad. 

Barn/unge med lungeproblemer i akutt fase. 

 

Barn med nevrologiske lidelser med behov 

for intensiv behandling f.eks. oppfølging 

etter operasjoner. 

 

Barn med fødselsskader f.eks. frakturer, 

nakkeskader/feilstilling av hodet. 

Sak 

påbegynnes 

innen  

1 uke 

 
2. Prioritet Problemstilling Eksempler på problem-stillinger og 

målgrupper 

Ventetid 

GUL 

 

Tidlig 

intervensjon 

forventes å ha 

stor betydning 

for effekt av 

tiltak 

 

Begynnende/tiltagende funksjonssvikt med 

store konsekvenser for mest mulig 

selvstendig funksjon i hverdagen. 

 

Progredierende sykdomsutvikling som fører 

til inaktivitet og økt pleiebehov. 

 

Forsinket funksjons- og aktivitetsutvikling 

sett i relasjon til alder. 

 

Planlagte overgangsfaser, oppfølging er 

nødvendig og kan planlegges. 

 

 

 

 

 

 

 

Spedbarn med sen motorisk utvikling, 

asymmetri, fotdeformitet, premature barn 

født < 33 uker, alternativt <1500 gram. 

 

Barn/unge med revmatiske lidelser i akutt 

fase, nevrologiske lidelser, lungeproblemer 

– kronisk fase. Progredierende sykdom i 

akutt fase. 

 

Førskole- og barneskolebarn med sen 

motorisk utvikling og/eller sammensatte 

vansker. 

 

Bistand i overgangsfaser f.eks. barnehage – 

skole, skifte fra en barnehage til en annen. 

 

Barn/unge som har problemer med utførelse 

av daglige aktiviteter som f.eks. å kunne bo i 

egen bolig, delta i lek og /eller mestre 

deltagelse i barnehage/skole mest mulig. 

Sak 

påbegynnes 

innen 

3 uker 

 
 

3.prioritet 

Problemstilling Eksempler på problem 

stillinger og målgrupper 

Ventetid 

GRØNN 

 

Intervensjon fra 

terapeut anses 

som 

hensiktsmessig, 

og kan vente 

Videre saksgang og henvisning til andre 

instanser etter vurdering av terapeut. 

 

Bevegelse eller aktivitetsproblemer som 

følge av langvarig/kroniske og/eller 

langsomt progredierende sykdom i rolige 

faser. 

 

Planlagte overgangsfaser, oppfølging er 

nødvendig å planlegge i god tid. 

 

Barn og unge som henvises til 

spesialisthelsetjeneste. 

 

Arbeid relatert til koordinering av 

individuell plan. 

 

Vurdering av fotproblematikk f.eks. plattfot. 

 

Barn med spesielle behov for oppfølging 

med veiledning og vedlikehold. 

 

Barn med progredierende sykdom i rolig 

fase. Skolebarn med nakke/rygg- og 

skulderproblematikk, der tverrfaglig bistand 

er hensiktsmessig. 

 

Bistand i overgangsfaser f.eks. fra 

barneskole til ungdomsskole. 

Sak 

påbegynnes 

innen 

8 uker 

  Ungdomsskolebarn med sen motorisk 

utvikling og/eller sammensatte vansker. 

Sak 

påbegynnes 

innen 12 uker 
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3 Fysioterapi i kommunehelsetjenesten 

3.1 Fastlønte fysioterapeuter 

Det er 6 fastlønnede fysioterapeuter fordelt på 5,1 årsverk som jobber med voksene brukere i 

kommunen. To av disse årsverkene er lokalisert på Austjord behandlingssenter. 

De øvrige fysioterapeutene er organisert i hjemmetjenesten. Målet er å ivareta den enkelte 

brukers behov for fysioterapi før, etter og istedenfor sykehusinnleggelse. 

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon og som ikke er i stand til 

å benytte seg av tilbud på institutt. Det blir foretatt vurderingsbesøk, informasjon, tilrettelegging 

i form av relevante hjelpemidler og tilpasset trening i hjemmet. Brukermedvirkning er essensielt 

for å finne gode tiltak og løsninger, slik at brukerne blir mest mulig i stand til å mestre hverdagen 

ut ifra egne premisser. 

I Ringerike kommunes handlingsprogram er det vedtatt hverdagsrehabilitering som 

arbeidsmetode. Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig arbeidsform som er forankret i 

hjemmetjenesten. Fysioterapeutene jobber tverrfaglig med ergoterapeut og hjemmetjenesten for 

å kartlegge og sette opp mål og tiltak i samarbeid med bruker. Rehabiliteringen foregår i 

brukerens eget hjem og nærmiljø. 

Kommunalt ansatte fysioterapeuter kan henvises brukere til fysioterapeuter med driftstilskudd 

for hjemmebehandling. Henvisning baseres primært utfra kompetanse og geografi. 

I tilfeller hvor de kommunale fysioterapeutene ser at brukeren kan komme seg ut av hjemmet, 

blir vedkommende overført til institutt.  

Ved overføring av brukere fra kommunal fastlønnet fysioterapeut, kontakter terapeuten instituttet 

for videre oppfølging. 

I spesielle tilfeller samarbeider de privatpraktiserende- og fastlønnede fysioterapeutene om 

brukere. 

 

3.2 Fysioterapi for barn & unge 

Fysioterapi for barn & unge jobber med fremme utvikling og god helse hos barn og unge. Målet 

er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og mestring. 

I møtet med barnet som pasient er familieperspektivet viktig. Barnefysioterapeutene samarbeider 

nært med andre faggrupper, som ergoterapeuter, helsesykepleiere, assistenter, pedagoger, PPT, 

sykehus og leger. I Ringerike kommune er det én barnefysioterapeut for barn under skolealder og 

én skolefysioterapeut.  

Fysioterapeuten for barn under skolealder gir tjenester på helsestasjonen, herunder gruppetilbud 

for alle med barn på 4 måneder, undersøker, behandler og veileder i barnehage, og hjemme hos 

barnet Skolefysioterapeut tar også imot henvendelser fra helsestasjon, skole, foreldre og andre 

samarbeidspartnere.  Skolefysioterapeut undersøker, behandler og veileder.  Terapeuten brukes 

ofte som rådgiver i tilrettelegging i skolen for den enkelte.  I tillegg er skolefysioterapeuten 

medansvarlig i "Liv & Røre", et kurstilbud for barn med overvekt og foreldrene deres.  Der hvor 

systematisk behandling av fysioterapeut er påkrevet over lengre tid for skolebarn, samarbeider vi 

med Fysioterapi for barn & unge jobber med fremme utvikling og god helse hos barn og unge. 

Målet er å gi gode muligheter for optimal bevegelsesutvikling, funksjon, bevegelsesglede og 

mestring. I møtet med barnet som pasient er familieperspektivet viktig. Barnefysioterapeutene 
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samarbeider nært med andre faggrupper, som ergoterapeuter, helsesykepleiere, assistenter, 

pedagoger, PPT, sykehus og leger. I Ringerike kommune er det én barnefysioterapeut for barn 

under skolealder og én skolefysioterapeut.  

Fysioterapeuten for barn under skolealder gir tjenester på helsestasjonen, herunder gruppetilbud 

for alle med barn på 4 måneder, undersøker, behandler og veileder i barnehage, og hjemme hos 

barnet Skolefysioterapeut tar også imot henvendelser fra helsestasjon, skole, foreldre og andre 

samarbeidspartnere.  Skolefysioterapeut undersøker, behandler og veileder.  Terapeuten brukes 

ofte som rådgiver i tilrettelegging i skolen for den enkelte.  I tillegg er skolefysioterapeuten 

medansvarlig i "Liv & Røre", et kurstilbud for barn med overvekt og foreldrene deres.  Der hvor 

systematisk behandling av fysioterapeut er påkrevet over lengre tid for skolebarn, samarbeider vi 

med privatpraktiserende fysioterapeut på institutt.  

På grunn av høyt trykk i tjensteten prioriteres barn med funksjonsnedsettelser og henvisninger. 

Helsedirektoratet er tydelig på at hovedtyngden av habilitering og rehabilitering skal skje i 

kommunen. Det er utfordrende å gi likt tilbud til barna, på grunn av kapasitet og geografiske 

avstander i kommunen.  

Helsedirektoratets anbefalte bemanningsnorm pr 2010 er 7 % stilling pr 100 skoleelev. Basert på 

elevtall (4438 elever 05.11.2018) bør det være 3 fysioterapeuter bare i skolehelsetjenesten. Etter 

økning av antall helsesykepleiere i 2016, er det en betydelig økning i antall henvendelser på 

fysioterapeutene, både i form av enkeltkonsultasjoner og gruppetilbud.  

Sett i lys av folkehelseprofilen i Ringerike og Ungdataundersøkelsen er det store 

helseutfordringer i kommunen, noe som gjør belastningen på tjenesten stor. Muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser topper statistikken for sykefravær både i Ringerike og i 

landet forøvrig. Disse utfordringene oppstår ikke kun etter fylte 18 år.  Fysiske og psykiske 

plager henger sammen. Psykiske plager kan komme til uttrykk som fysiske «vondter». Det må 

investeres i barn og ungdom for å få en frisk voksenbefolkning med godt forhold til egen kropp.  

Det er behov for prioritering av og et større fokus på forebyggende arbeid, jamfør kapittel 3 §5 

og §6 i Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utjevning av sosiale forskjeller og 

tidlig innsats vil på sikt gi samfunnsøkonomisk gevinst. Nytten av fysisk aktivitet i forebygging 

er velkjent og godt dokumentert.  

Forebyggende og helsefremmende arbeid er det per dags dato ikke kapasitet til i 

fysioterapitjenesten for barn og unge. 

 

Privatpraktiserende fysioterapeut på institutt.  

På grunn av høyt trykk i tjenesten prioriteres barn med funksjonsnedsettelser og henvisninger. 

Helsedirektoratet er tydelig på at hovedtyngden av habilitering og rehabilitering skal skje i 

kommunen. Det er utfordrende å gi likt tilbud til barna, på grunn av kapasitet og geografiske 

avstander i kommunen.  

Helsedirektoratets anbefalte bemanningsnorm pr 2010 er 7 % stilling pr 100 skoleelev. Basert på 

elevtall (4438 elever 05.11.2018) bør det være 3 fysioterapeuter bare i skolehelsetjenesten. Etter 

økning av antall helsesykepleiere i 2016, er det en betydelig økning i antall henvendelser på 

fysioterapeutene, både i form av enkeltkonsultasjoner og gruppetilbud.  

Sett i lys av folkehelseprofilen i Ringerike og Ungdataundersøkelsen er det store 

helseutfordringer i kommunen, noe som gjør belastningen på tjenesten stor. Muskel- og 

skjelettlidelser og psykiske lidelser topper statistikken for sykefravær både i Ringerike og i 

landet forøvrig. Disse utfordringene oppstår ikke kun etter fylte 18 år.  Fysiske og psykiske 
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plager henger sammen. Psykiske plager kan komme til uttrykk som fysiske «vondter». Det må 

investeres i barn og ungdom for å få en frisk voksenbefolkning med godt forhold til egen kropp.  

Det er behov for prioritering av og et større fokus på forebyggende arbeid, jamfør kapittel 3 §5 

og §6 i Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utjevning av sosiale forskjeller og 

tidlig innsats vil på sikt gi samfunnsøkonomisk gevinst. Nytten av fysisk aktivitet i forebygging 

er velkjent og godt dokumentert. 

Forebyggende og helsefremmende arbeid er det per dags dato ikke kapasitet til i 

fysioterapitjenesten for barn og unge. 

 

3.3 Fysioterapeuter med driftsavtale 

Et driftstilskudd er en individuell avtale med kommunen som gir refusjonsrett for behandling av 

pasienter. Driftstilskuddet blir tildelt av kommunen. Kommunene følger den til enhver tid 

gjeldende ASA 4313 som regulerer forholdet mellom avtalefysioterapeuten og kommunen. 

http://www.ks.no/contentassets/253dbc95112c4f43a116ce9d3c9ea3e5/rundskriv-a4-2016.pdf 

Ringerike kommune har inngått driftsavtaleavtale med 38 fysioterapeuter. Disse er fordelt på 13 

institutter. Totalt er det 21,3 driftstilskudd i kommunen. Geografisk fordeling er i henhold til 

kommunens befolkningsgrunnlag og satsningsområder. 

Det finnes spesialistkompetanse godkjent av PFF, MNF og NFF på følgende områder: 

 Spesialist i allmenn fysioterapi 

 Spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi 

 Spesialist i fysioterapi for eldre 

 Spesialist i folkehelse 

 Spesialist i helse/miljø - ergonomi og arbeidshelse 

 Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi 

 Spesialist i idrettsfysioterapi 

 Spesialist i kvinnehelse 

 Spesialist i manuellterapi  

 Spesialist i nevrologisk fysioterapi 

 Spesialist i onkologisk fysioterapi 

 Spesialist i ortopedisk fysioterapi 

 Spesialist i psykomotorisk fysioterapi 

 Spesialist i revmatologisk fysioterapi 

Av slik spesialistutdanning har Ringerike kommune: 

 Spesialist i allmenfysioterapi (5) 

 Spesialist i manuellterapi (4) 

 Spesialist i Psykomotorisk fysioterapi (1) 

 Spesialist i kvinnehelse (1) 

Aldersfordeling pr 2018: 

11 fysioterapeuter > 60 år, herav 

 1 > 68 år 

 2 > 66 år 

 3 > 65 år 
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 Driftshjemler 100 prosent:     3 driftshjemler 

 Driftshjemler f.o.m. 40 til 100 prosent: 26 driftshjemler 

 Driftshjemler, f.o.m. 20 til 40 prosent: 11 driftshjemler 

 

3.4 Samarbeidsutvalg 

Samarbeidsutvalget (SU) er et rådgivende utvalg mellom kommunenes administrasjon og 

selvstendig næringsdrivende og fastlønte fysioterapeuter. Samarbeidsutvalget reguleres av ASA 

4313. Samarbeidsutvalget møtes fire ganger pr år og oftere om en av partene ønsker det. Det 

skrives referat fra møtene og disse distribueres til kommunens fysioterapeuter med driftsavtale 

og til kommunens fast ansatte fysioterapeuter. Det tilstås møtegodtgjørelse etter kommunens 

satser.  

Ved tildeling av avtalehjemmel deltar en kontaktperson for de selvstendig næringsdrivende 

fysioterapeuter fra Samarbeidsutvalget i utvelgelsen av kandidater og i intervjuet, under 

forutsetning av habilitet. Ringerike kommune mener det er svært nyttig med åpenhet og godt 

samarbeidet i forbindelse med forberedelser og tildeling av driftstilskudd.  Det tilstås 

møtegodtgjørelse etter kommunens satser.   

 

4 Anbefaling ved ledighet 2018-2019: 

Driftstilskuddene skal gjenspeile den reelle arbeidstiden til fysioterapeuten, j.fr.: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-09-01-1334?q=fysioterapi 

Kommunens mål er at der hvor tilskuddene utgjør 50 prosent eller mindre skal disse bygges opp 

til minimum 50 prosent.  

Kommunen skal ikke inngå driftsavtaler som er mindre enn 50 prosent av fullt tilskudd. 

Kommunene skal kun utlyse deltidshjemler når dette samsvarer med kommunens tjenestebehov 

(ASA 4313). 

Ved ledighet sentralt i Ringerike, dvs Hønefossområdet, og det gjelder solopraksis eller hjemler 

under 50 prosent, ønsker kommunen å innløse hjemmelen for å oppjustere deltidshjemler etter en 

intern utlysning. Samtidig ønsker Ringerike kommune å oppjustere deltidshjemler etter en intern 

utlysning, slik at alle avtalehjemler er oppjustert til en minimum 50%.  

KOSTRA beskriver at Ringerike kommune ligger lavere enn samme KOSTRA-gruppe og landet 

for øvrig når det gjelder andel av brukerrettede årsverk innen omsorgstjenesten som har 

helsefaglig utdanning. Samtidig beskriver KOSTRA at Ringerike kommune er over snitt høyt 

med antall deltid avtalehjemler. 

Ringerike kommune ønsker en intern oppjustering ved budsjett økning, med 3,3 ÅV. 

Ved ledighet i distrikt søkes det etter allmenfysioterapeut. 
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I henhold til kommunenes alderssammensetning vil kommunen prioritere å tildele driftstilskudd 

til fysioterapeut med spesialisering i fysioterapi til eldre, da kommunen mangler denne 

spesialiseringen. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1122-2  Arkiv: 027  

 

Sak: 17/19 

 

Saksprotokoll - Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, 

samt oversikt over behov og antall brukere i dag og et halvt år tilbake. 

 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

«Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av Villa`n og Regnbuen, samt oversikt over behov 

og antall brukere i dag og et halvt år tilbake». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

 

Pkt.1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 

Pkt. 2: Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til tillegg i pkt. 2 ble vedtatt mot 1 

stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til Formannskapet. 

Pkt. 3: Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Brit W. Bøhler, SOL) som 

Hovedutvalgets innstilling til Formannskapet. 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Eldrerådet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1122-1   Arkiv:   

 

Samarbeidsavtale mellom Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny samarbeidspartner for Ringerike 

kommune. Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til utsatte grupper i kommunen 

generelt, og i Hønefoss by spesielt. 

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens Bymisjon i tråd med vedlagte 

intensjoneavtale. 

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 600 000,- for 2019, belastes helse- 

og omsorgsbudsjettet. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kirkens Bymisjon hadde NRKs TV Aksjon 2018. Resultatet viste seg å være så bra at den 

nasjonale ressursgruppen innstilte til generalsekretæren at ekstramidler skulle gå til etablering i 

nye byer. 

 

Beskrivelse av saken 

Kirkens Bymisjon Drammen har siden sommeren 2018 sondert en etablering i Hønefoss, men 

har siden oktober 2018 vært særdeles aktiv ved å gjennomføre møter og tilegne seg kunnskap 

og avdekke behov som kan være aktuelt å arbeide med. I sonderingsfasen har Kirkens 

Bymisjon hatt møte med helsepersonell, bruker rus/psykiatri, Fontenehuset, Stjernegruppen, 

næringslivet, Nav leder, Kommuneledelse v/Rådmann og kommunalsjef, Eiendomsforvaltere 

og Den Norske Kirke v/Prost. 

Hovedfokuset ved sonderingen har vært å avdekke behov som ikke er dekket godt nok, og 

sikre at en mulig etablering kunne ha et slikt omfang at man har «flere bein» å stå på, slik at 

organisasjon får til et helhetlig og langsiktig arbeid for brukergruppene, med tiltakstrapper mot 

aktivitet og arbeid. 

Det har vært viktig å finne områder som ikke er i direkte konkurranse med eksisterende 

aktiviteter, som blir som et supplement for brukergruppene og ikke minst for kommunens 

arbeidsområde. I sonderingene har Kirkens Bymisjon hatt to møter med kommuneledelsen og 

flere mailutvekslinger. Fokuset her har vært samarbeid og om Kirkens Bymisjon kan drifte 



noen av kommunes tiltak for å få til et helhetlig arbeid som kan supplere kommunens tjenester 

til det beste for innbyggerne. 

Etter kontakt med ordfører i Ringerike samt møte med rådmannen 11.1.2019, ble Ringerike 

kommune invitert til å sende en søknad om mulig etablering av Kirkens Bymisjon i Hønefoss. 

Søknadsfristen var 15.1.2019. Slik søknad ble sendt 14.1.2019.  Formannskapet ble orientert 

22.1.2019 og Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd ble orientert 5.2.2019. 

Rådmannen har skissert to tiltak som i første omgang kan peke seg ut som aktuelle for å driftes 

ved Kirkens Bymisjon, fra kommunens side: 

1. «Villa`n» 

Dette er en stor, gammel villa i Hønefoss sentrum som opp igjennom årene har hatt en 

rekke funksjoner ovenfor rusmiljøet, da spesielt mennesker som ikke har vært i posisjon 

for behandling. Rusmiljøet i Hønefoss by har endret seg over tid, men gått noe «i 

bølger». Det synlige rusmiddelbruket er ikke direkte framtredende i Hønefoss by i dag, 

sammenlignet med tilstanden for noen år tilbake. 

Villa`n har vært «varmestue», lokasjon for helsetjenester (sårbehandling), møteplass, 

informasjon og matservering. Etablissementet har gitt kommunen en god arena for å 

kartlegge miljøets omfang samt nyrekruttering med tanke på muligheter for 

tidligintervensjon. I dag lånes det også ut møtelokaler til organisasjoner med 

rusrelaterte målsettinger på kveldstid. 

2. «Regnbuen» 

Dette er en stor gammel prestebolig, med sidebygninger (stall/hobbyrom i to etasjer) 

sentralt beliggende i Hønefoss (ca. 400 meter fra Villa`n). Bygningsmassen har et stort 

potensiale ut over dagens bruk. Bygningen huser i dag et dagsenter for mennesker med 

psykiske lidelser som ikke uten videre passer inne i Fontenehusets portefølje.. 

Bygningen har en viss historisk interesse, og Ringerike kommune kan vurdere å sette 

denne i stand og leie denne ut vederlagsfritt til Kirkens Bymisjon. Dette både for å 

videreføre eksisterende tilbud og for å skaffe rom for nye. Kommunen ser dette som et 

solid bidrag for å bedre forholdene for de grupper kommunen har et lovpålagt ansvar 

for, og som også vil falle innenfor Kirkens Bymisjons arbeid. 

Kirkens Bymisjons presenterer på nåværende tidspunkt følgende tentative planer: 

1. Man er i forhandlinger med eier av Søndre torv 8 (Narums bakeri/Ritas bakeri) om 

kafeen/utsalget med lite bakeri bak. Tanken er å ha et lite Kirkens Bymisjons «vindu» 

ut mot gaten der man kan møte publikum, skape et godt sted å spise og kjøpe 

bakervarer. Planen er da å starte et lite bakeri, med utsalg tilknyttet en kafe med 

mulighet til lunsj retter.  Dette stedet skal ha preg av å være åpent for alle og kunne 

selge is/softis for å tiltrekke oss barnefamilier. Stedet og bakeriet skal være tilrettelagt 

for arbeidstrening. Mulig oppstart: mai 2019. 

2. I tillegg forhandler Kirkens Bymisjon om det gamle bakeriet i bakkant, og at dette 

bygges om og tilpasses til kontorer og møtested for aktuelle brukergrupper. Dette 

tenker man som et «Bymisjonshus» som vil romme arbeidstrening, aktivitet, 

arbeidsrettet hjelp m.m. Kirkens Bymisjon vil benytte TV-aksjons midler, 3,3 millioner 

kroner på dette prosjektet fordelt over tre år.  

3. Kirkens Bymisjon har søkt Helsedirektoratet om midler til et arbeidstreningstiltak; 

«vaktmestertjeneste» for tidligere rusavhengig. Svar forventes å foreligge april/mai, 



med evt. oppstart august/september 2019. Kirkens Bymisjon har søkt om kr. 800 000,- 

til formålet. 

4. Kirkens Bymisjon har vært i dialog med Bufdir ang. ekstra øremerkede midler på 

statsbudsjettet til barn og unge i tiltaket «FRI». Bufdir har gitt en forhåndsuttalelse på 

at de er positiv til at Kirkens Bymisjon utvider arbeidet for barn og unge av innsatte i 

Norske fengsler til Hønefoss og Kongsberg. Her ser Kirkens Bymisjon behov for 

minimum en full stilling i tiltaket. 

Vedtaket forventes å foreligge medio mars-19 når det gjelder de øremerkede midlene til 

FRI. Kirkens Bymisjon har søkt om1,0 mill. kroner. 

5. I tillegg har Kirkens Bymisjon fått en forhåndsuttalelse fra Bufdir at de også er positiv 

til at det settes inn en ansatt i Kirkens Bymisjon med bakgrunn fra «Young guns» 

(gjengmiljø i Oslo) i et forebyggende arbeid i videregående skole. Her ser Kirkens 

bymisjon for seg en delt stilling mellom Hønefoss, Drammen og Kongsberg som skal 

brukes kun til forebyggende arbeid i ungdoms- og videregående skole.  

Vedtak forventes å foreligge medio mars på de øremerkede midlene til FRI, og det er 

søkt om ca. 400 000 til arbeid i Hønefoss. 

6. I tillegg har Kirkens Bymisjon søkt Sparebankstiftelsen Ringerike om 

etableringskostnader og til en bil. Totalt 1,4 mill. 

7. Kirkens Bymisjon kan svært gjerne tenke seg å overta driften av «Villa`n» fra 1.1.2020 

eller i løpet av første halvdel av 2020 i eksisterende lokasjon. 

8. Kirkens Bymisjon kan tenke seg at kommunen setter i gang rehabiliteringsarbeidet av 

presteboligen ved Kvernbergsund bru i 2020, for å kunne imøtekomme brukergruppen 

som er på «Villaen» og eksisterende brukergruppe av presteboligen. 

Kirkens Bymisjon ønsker å overta driften av det siste tiltaket når denne tidligere 

presteboligen eventuelt står ferdig rehabilitert ca. 2021. 

Dersom et samarbeid realiseres vil det kunne forventes følgende framdrift i forhold til de 

skisserte tiltak: 

 

Kirkens Bymisjon etablerer seg i Hønefoss:     Mai 2019 

Kafeen på «Søndre Torg» åpnes:      Mai 2019 

«Bymisjonshuset» etableres:       Juni 2019 

Tiltaket «FRI»:         Sommeren 2019 

Forebyggende arbeid innen ungdsoms- og videregående skole:        August 2019 

«Vaktmestertjeneste» for tidligere rusavhengige:          August 2019 

Overtagelse av «Villan»:              2020 

Ovetagelse av «Regnbuen»:              2021 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om Ringerike kommune har en rekke nødvendige og gode tilbud til mange grupper innen 

befolkningen, registrerer vi at flere savner tilbud/differensierte tilbud. Dette gjelder spesielt 

innenfor aktivitetstilbud på ettermiddag/kveld/helger, møteplasser og arbeidsrelaterte tiltak. 

Problemstillingene som utløser slike behov er ofte begrunnet i ensomhet og utenforskap, 

psykiske lidelser og rusproblematikk. Utfordringene er representert i alle aldersgrupper. 

Innenfor lavterskeltilbud innen rus/psykiatri, samarbeider kommunen med Blå 

Kors/Stjernegruppen, Frivilligsentralen og Fontenehuset, som er godt etablert i kommunen. 



Men vi må erkjenne at det likevel er udekkede behov. Det er naturlig for kommunen å tenke 

partnerskapsavtaler og tett samarbeid med ideelle organisasjoner, og er innforstått med at slike 

løsninger også vil innebære at kommunen må stille bl.a. økonomiske ressurser til disposisjon. 

Rådmannen ser at tjenestetilbud til enkelte grupper i befolkningen har en underdekning eller 

kan forbedres. Rådmannen tror at disse områdene kan løses bedre i samarbeid med Kirkens 

Bymisjon. I tillegg til et tett og godt samarbeid ser vi at enkelte av dagens tjenestetilbud 

innenfor rus og psykisk helse på et lavterskelnivå bør kunne vurderes overtatt og driftet på en 

mer hensiktsmessig måte i Kirkens Bymisjons regi, med et godt verdigrunnlag og i fellesskap 

med frivilligheten. Vi anser det erfaringsgrunnlag Kirkens Bymisjon har med slikt arbeid og det 

nettverk organisasjonen har opparbeidet vil være særdeles verdifullt for kommunen, og 

Hønefoss by i særdeleshet.  

I henhold til vedlagte forslag til samarbeidsavtale, og de ambisjoner som Kirkens Bymisjon 

skisserer i forhold til drift av «Villa`n» og «Regnbuen», er rådmannen av den oppfatning at slik 

løsning vil være svært formålstjenelig for kommunen, og en bedring av det kvalitiative tilbudet 

til brukerne. Rådmannen vil legge inn føringer for at dagens ansatte (i størrelsesorden tre å.v.) 

har fortrinnsrett til ansettelser dersom Kirkens bymisjon skal ansette nye medarbeidere i 

forbindelse med disse oppgavene. Dersom ikke, eller de ansatte ikke ønsker dette, vil de bli 

ivaretatt innenfor dagens organisasjon. 

Mulige endringer av driften ved «Villa`n» og «Regnbuen» er drøftet med fagorganisasjonene, 

som er positive til Kirkens bymisjon men prinsippielt uenige i virksomhetsoverdragelser. 

Økonomiske forhold: 

Rådmannen anbefaler at innenfor de enkelte avtaleperiodene er Ringerike kommune innstilt på 

å bidra med et grunntilskudd/basistilskudd på 1,2 mill. kroner årlig til Kirkens Bymisjon. I 

etableringsåret (2019) halveres dette til 0,6 mill. kroner, men vil utbetales i sin helhet fra 2020. 

Samarbeidsavtalen vil bli inngått med basis i en flerårig avtale, og kommunen vil tilstrebe en 

årlig økning av tilskuddet tilsvarende den til enhver tid gjeldende kommunale deflatori. Dette 

for trygge samarbeidspartneren på at bevilgningen ikke vil bli «spist opp» av lønns- og 

prisstigning for hvert år. 

Dersom Kirkens Bymisjon overtar drift av kommunale tiltak rettet mot målgrupper som er et 

kommunalt ansvar, vil dette godtgjøres etter avtale. Slike forhold, samt økonomiske 

forutsetninger er innarbeidet i vedlagte forslag til intensjonsavtale. 

 

Vedlegg 

 Forslag til intensjonsavtale, som konverteres til en samarbeidsavtale ved positivt 

politisk vedtak i kommunestyret i mai. 

 

 

 Ringerike kommune, 11.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

                                                
i Den kommunale deflatoren: Sammenstilling av den generelle pris- og lønnsstigning for 

kommunene 



 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

PARTNERSKAPSAVTALE 

mellom 

Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune 

 

1. Bakgrunn: 

Kirkens Bymisjon tok våren 2019 kontakt med Ringerike kommune for å sondere 

mulighetene for etablering og samarbeid som et supplement til kommunens arbeid til det 

beste for aktuelle brukergrupper og Ringerike kommunes innbyggere. 

Målet er sammen å utvikle gode tjenester for de målgrupper som trenger det og at 

innbyggerne skal oppleve at partnerskapet er til det beste for kommunen. 

 

2. Målgruppe: 

Målgruppen er primært mennesker som strever med sine liv innen psykiatri, rus, ettervern, 

ensomhet m.fl., og som trenger noen å ta kontakt med for å komme videre.  

Målgruppen kan utvides til andre målgrupper i avtaleperioden ut i fra behov, midler og 

partnerskapets utvikling. 

 

3. Forpliktelser: 

Verdigrunnlag 

Partnerskapet skal bygge på respekt for hverandres ulike forutsetninger, egenart og roller, 

baseres på tillit, åpenhet og dialog. De offentlige midler som stilles til disposisjon skal 

utelukkende brukes for å virkeliggjøre tilbud/tiltak i Ringerikssamfunnet, til beste for 

innbyggerne som trenger det og de sosiale utfordringer som finnes. 

Partenes relasjon 

Undertegnede parter i denne avtalen betraktes som selvstendige og likeverdige aktører. Begge 

parters integritet og uavhengighet skal respekteres. 

 

Hovedmål med samarbeidet 

Samarbeidsavtalen baserer seg på en politisk og administrativ beslutning om 

samarbeid/partnerskap. 

Gjennom partnerskapsavtalen vil Kirkens Bymisjon og Ringerike kommune arbeide mot 

felles mål om å løse sosiale utfordringer knyttet til rus og psykiatri i Ringerike kommune med 

basis i et møtested i hverdagen.  

Partnerskapet kan også utvides til rehabilitering av målgruppen, botilbud og arbeidsrettede 

tiltak for den samme målgruppen. Partnerskapet kan også utvides til nye målgrupper og 

fokusområder. Dette gjøres ved bilag til avtalen som signeres av partene, eller ved en revisjon 

av denne avtalen. 

Avtalepartene bærer ansvaret for sin del av innsatsen som beskrives i denne avtalen og 

eventuelle bilag.  



 

 

 

Gjensidige forpliktelser 

1. Partene skal sørge for gjensidig en dialog. 

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

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

4. Partene definerer følgende samarbeidsområder for partnerskapet i perioden, sammen 

med evt. nye aktiviteter/oppgaver som etableres underveis: 

5. Samarbeidet forplikter begge parter til å ha samtaler minst to ganger i året, der sosiale 

utfordringer i byen og kommunen drøftes, utfordringer innen psykiatri, rus, 

tiltak/arbeid og drøfte hovedlinjer ved samarbeidet og utfordringene. Her har man 

muligheter til utvidelse av partnerskapet innen nye målgrupper. 

Aktuelle deltakere i et slikt møte vil kunne være respektive kommunalsjefer, leder for 

psykisk helse og rus, leder av NAV, seksjonsleder og dagligleder fra Kirkens 

Bymisjon. 

Kommunen har ansvar for innkalling til disse møtene, og kaller inne andre aktører i 

tillegg dersom dette ansees nødvendig i forhold til agenda. 

6. Samarbeidet forplikter begge parter til å ha møter på driftsnivå, for å sikre et best 

mulig tilbud til brukerne. På dette møtet deltar aktuelle avdelingsledere og avholdes 

minst to ganger/år. 

Ansvarlig for innkalling til disse møtene er seksjonsleder ved SKBH. 

7. Begge parter oppfordres til å invitere den annen part med i andre fora/møter der 

sosiale utfordringer drøftes, dette være innen psykiatri, rus, tiltak/arbeid i Ringerike 

kommune (dette kan være interne kure, seminarer og lignende der det er 

hensiktsmessig og dele kunnskap). 

8. Ut over det kommunale tilskuddet til drift forplikter begge parter å søke om statlige 

tilskudd for å utvikle tilbudet i Ringerike kommune. 

Det er viktig at dette prioriteres, og at eventuell utvidelse av samarbeidet i hovedsak 

skjer gjennom statlige prosjekter. Utfordringer knyttet til framtidig kommunal 

finansiering skal ikke stå i veien for slik søknad. 

 

 

Kommunens forpliktelser 

1. Kommunen bærer ansvaret for å skape forutsetninger for god samhandling mellom 

Kirkens Bymisjon Hønefoss (SKBH) og de instanser som er nødvendig for å 

virkeliggjøre oppdraget. 

2. Partnerskapsavtalen forplikter Ringerike kommune til å yte et basistilskudd på 1,2 

mill. kroner/år fra 2020. I etableringsåret 2019 halveres tilskuddet til 0,6 mill. kroner. 

Ringerike kommune forplikter seg til å justere tilskuddet årlig i forhold til kommunal 

deflator, første gang 2021, for å sikre at lønns og prisstigningen ikke reduserer verdien 

av overføringen. 

SKBH vil fakturere tilskuddsbeløpet to (2) ganger i budsjettåret, med betalingsfrist 

henholdsvis 1. februar og 15. juni. 

3. Ringerike kommune skal bidra iht. statlige søknader om tilskudd til ulike aktiviteter 

der Kirkens Bymisjon må søke gjennom kommunen. 



 

Kirkens Bymisjons forpliktelser 

1. SKBH har enerett/totalansvar på utforming og drift av tiltakene, navn på tiltakene, 

rekruttering av frivillige og markedsføring av tilbudet. 

2. SKBH skal ha en lokal avdelingsleder/Byleder som er ansvarlig for driften. Foruten 

drift skal avdelingslederen utvikle tilbudet, rekruttere frivillige, markedsføre Kirkens 

Bymisjon, utvikle givertjenesten mot private og næringsliv, delta i samfunnsdebatten 

og utveksle informasjon til politisk ledelse og administrasjon i Ringerike kommune. 

3. Ringerike kommune skal ha innsyn i virksomheten i den utstrekning det er nødvendig 

for å oppfylle de myndighetskrav som rettes mot kommunen. 

 

4. Merverdier som samarbeidsavtalen utløser: 

 Ansatte, supplert med Frivillighet bidrar til at målgruppene blir ivaretatt på en god 

måte og møtes ut fra individuelle behov. Frivillighet utgjør flere årsverk og er en 

betydelig tilleggsdimensjon, som skaper en trygghet og tilstedeværelse. 

 Frivillige vil, gjennom sine bidrag oppleve en berikelse i arbeidet.  

 Gratis aktiviteter og temaer for målgruppene vil sikre optimal deltagelse der ingen blir 

ekskludert på grunn av sviktende økonomi 

 Variert arbeidstrening/aktivitet og samfunnsdeltagelse gjennom arbeid. 

 Kompetanseutvikling for partenes ansatte/medarbeidere ved tilgang til felles kurs og 

seminarer. 

 Individuell bistand også utenfor ordinær arbeidstid. Gratis mat og måltider til 

målgruppen både for å fremme sosialisering og ikke minst folkehelse. 

 Tilstellinger ved bursdager, høytider osv. vil være sosiale tilbud som gir den enkelte 

følelsen av å tilhørighet, bli sett og verdsatt. 

 Meningsfull fritid for målgruppene gjennom aktiviteter på kvelder/helger og lignende. 

 Mindre og innarbeidede miljø vil sikre nærhet til brukerne. 

 Bedre oversikt og tilgang til brukergruppene vil gi bedre helsekontroll og helsefaglig 

samarbeid. Ofte er disse brukergruppene lite tilgjengelig både for kurativt og 

forebyggende helsearbeid. 

 Introduksjon til arbeidsmarkedet ved at partene har nettverk og erfaring med å etablere 

målgruppene i arbeid. 

 Erfaringsutvikling og erfaringsutveksling med Kirkens Bymisjon Drammen og øvrige 

Bymisjoner i landet. 

 

5. Tvister 

Tvister iht. avtalen løses i møte mellom partene, eventuelt med ekstern bistand hvis partene er 

enige om det. Hvis ikke dette gir resultater står partene fritt til å si opp avtalen og avslutte 

partnerskapet. 

 

 



6. Avtaleperioden 

Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på seks (6) måneder. 

Partnerskapsavtalen inngås for en fem (5)-års periode fra ……………  til ………………… 

Avtalen skal evalueres etter fire (4) år av partene, evt. benytte ekstern evaluering hvis partene 

er enige om dette. Finansieringen av en ekstern evaluering deles 50/50 mellom partene. 

 

Avtalen er utstedt i to (2) eksemplarer hvorav partene beholder ett hver. 

 

 

 

Hønefoss ……………………… 

 

 

 

 

Kirkens Bymisjon       Ordfører 

         Ringerike kommune 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1430-2  Arkiv: 033  

 

Sak: 19/19 

 

Saksprotokoll - Brukerutvalg i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 09.04.2019: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag til endring i kulepunkt: Brukerutvalgets 

rolle: 

«Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til Administrasjon og hovedutvalg». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til endring i kulepunkt ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1430-1   Arkiv:   

 

Brukerutvalg i sektor helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor helse og omsorg. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Helse og omsorg ønsker å legge til rette for en tettere dialog med innbyggere i Ringerike 

kommune. Medvirkning og involvering er en forutsetning for utvikling av dagens tjenester. For 

å sikre dette skal det etableres et brukerutvalg i sektor helse og omsorg. Det er utarbeidet et 

forslag til mandat og oppgaver for brukerutvalget. Dette er nødvendig for å gi medlemmene av 

brukerutvalget klare retningslinjer for det arbeidet de skal utføre.  

 

Beskrivelse av saken 

 

Organisering: 

• Brukerutvalget er organisert i sektor Helse og omsorg og behandler saker som 

omhandler denne sektoren. 

• Sektoren har ansvar for innkalling, saksliste og føring av referat.  

• Møtene gjennomføres på rådhuset. 

• Hyppighet: 4-6 møter årlig. 

• Det gis møtegodtgjørelse etter gjeldende satser. 

• Antall medlemmer: 5-7 medlemmer. 

• Brukerutvalget evalueres etter et år. 

 

Rekrutering av medlemmer: 

• Kommunen annonsere etter deltakere til brukerutvalget på kommunens internettside og 

via sosiale medier. Aktuelle kandidater oppfordres til å legge ved relevant informasjon 

til sin søknad. Organisasjoner oppfordres til å melde inn aktuelle kandidater.  

• Det gjennomføres en utvelgelsesprosess der aktuelle kandidater gjennomfører en kort 

samtale.   



• Kommunen velger selv sammensetning og antall medlemmer ut ifra antall søkere. 

• Medlem av kommunens brukerutvalg får opplæring i brukerutvalgets mandat og rollen 

som brukerrepresentant.  

• Brukerutvalget er politisk uavhengig. 

 

Mandat og hovedoppgaver 

 

Brukerutvalgets rolle: 

 Brukerutvalget skal være et rådgivende organ for administrasjonen i saker som angår 

utvikling av tjenester til pasienter og brukere. 

 Et forum for tilbakemelding. 

 Et samarbeidsforum mellom kommunen og innbyggere. 

 

Brukerutvalgets formål er å: 

 Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, bosted, etnisk 

opprinnelse, sosial status, sykdom/diagnose og funksjonshemming. 

 Arbeide for at tjenestetilbudet i kommunen har høy kvalitet og gir gode pasientforløp. 

 Bidra til god medvirkning fra brukere, pasienter, pårørende og deres organisasjoner. 

 Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, 

gjennomføring og evaluering av helsetjenestene. 

 

Brukerutvalgets oppgaver er å: 

 Fremme saker av betydning for brukere, pasienter og pårørende. 

 Gi råd til administrasjonen og ledelsen i saker som angår tilbudet til pasientene. 

 Bidra med oppfølging og tiltak etter kommunens brukerundersøkelser. 

 Bidra med oppfølging og tiltak etter årsrapport fra pasient- og brukerombudet eller 

andre rapporter av betydning. 

 Foreslå aktuelle brukerrepresentanter fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner til 

aktuelle arbeidsgrupper, utviklingsprosjekter og byggeprosjekter.   

 Brukerutvalget skal ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner. 

 

Modell for brukermedvirkning i sektoren: 

1. Brukerutvalg: Følger eget mandat 

2. Prosjektutvalg: Brukerutvalg som oppnevnes spesielt for utviklings- og byggeprosjekter. 

3. Brukermedvirkning på enhet: Alle enheter skal minimum gi tilbud om etterlattsamtale til alle 

pårørende, ha oppfølging av resultater fra brukerundersøkelsene og kontinuerlig oppfølging av alle 

tilbakemeldinger til avdelingene. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er viktig at kommunen etablerer et brukerutvalg i sektor helse og 

omsorg. Sektoren omfatter mange ulike helsetjenester der brukermedvirkning også er 

lovpålagt.  Kommunen plikter å legge til rette for brukermedvirkning i de tjenestene vi gir, 

samtidig som brukermedvirkning er et godt virkemiddel for å nå mål om å utvikle og 

kvalitetssikre våre tjenester. Et brukerutvalg er et viktig supplement til arbeidet som gjøres 

med dette. 



 

Ved å etablere et brukerutvalg får kommunens administrasjon og ledere et rådgivende organ 

som kan bidra til at begge parter sammen jobber for gode og likeverdige helsetjenester, samt 

oppfølging av de tilbakemeldinger kommunen får direkte fra våre tjenestemottakere. 

 

Rådmannen anbefaler at det etableres brukerutvalg. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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