
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 07.02.2017

PS 1/17 Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid

eller leid bolig

   Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid

bolig

PS 2/17 Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre

   Eldrerådet - 30.01.2017

   Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre

PS 3/17 Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd

   Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd

      Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd

PS 4/17 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune

   Eldrerådet - 30.01.2017

   Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune

      Gjeldende etiske retningslinjer for ansatte  i Ringerike kommune

      Forslag til nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune

PS 5/17 Høring- ny barnevernslov

   Formannskapet - 24.01.2017

      Saksprotokoll - Høring- ny barnevernslov

   Høring- ny barnevernslov

      Forslag høring- ny barnevernloven

PS 6/17 VÅR-konferansen 2017

   VÅR-konferansen 2017



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  07.02.2017  

Tid:   16:15 

 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

1/17 17/349     

  Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig  

  

 

2/17 17/351     

  Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre    

 

3/17 17/364     

  Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd    

 

4/17 17/118     

  Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune    

 

5/17 16/5719     

  Høring- ny barnevernslov    

 

6/17 17/254     

  VÅR-konferansen 2017    

 

 

 

Ringerike kommune, 30.01.2017 

Runar Johansen 

leder 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/17 

Side 2 av 19   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/349-1   Arkiv: G00 &58  

 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig». Tas til 

orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester til 

mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig. 

 

Beskrivelse av saken 

Tilsynet ble i Ringerike kommune gjennomført i oktober 2016. Tema for tilsynet var: 

 Undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer 

med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig, får forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Dette innebærer at fylkesmennene gjennom tilsynet skal undersøke 

om brukere får de tjenestene de har rett på og at bistanden som blir gitt, dekker den 

enkeltes behov. 

 Undersøke hvordan kommunen planlegger og gjennomfører tjenestene personlig 

assistanse (praktisk bistand og opplæring) og helseoppfølging.  

 Undersøke hvordan kommunen legger til rette for brukermedvirkning, samarbeid og 

koordinering i tjenestene. 

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon og omfattet gjennomgang av styrende 

dokumenter, samtaler med ledere og ansatte i kommunene og samtaler med et utvalg 

brukere eller deres representanter. Opplysninger i pasientjoumaler og kommunens 

dokumentasjonssystem var sentrale informasjonskilder, samt dialog med Pasient- og 

brukerombudet for å undersøke eventuelle henvendelser fra de enkelte kommuner i fylket, 

knyttet til området som omfattes av tilsynet. 
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Under tilsynet ble det vurdert om Ringerike kommune sikrer forsvarlig gjennomføring av 

personlig assistanse ved at mennesker med utviklingshemming får: 

 bistand til å ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn. 

 bistand til aktivisering ut i fra egne interesser, herunder støttekontakt. 

 bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne. 

 bistand til å ta beslutninger i egen hverdag, herunder om kommunen har etablert rutiner 

for å sikre kommunikasjon med bruker. 

 koordinerte tjenester. 

Likeens ble det vurdert om Ringerike kommune sikrer at mennesker med utviklingshemming: 

 får nødvendig helsehjelp i eget hjem, herunder kommunens legemiddelhåndtering. 

 får nødvendig oppfølging før og etter legekonsultasjoner. 

 får ledsagelse til fastlege og spesialisthelsetjeneste. 

 får tilgang til nødvendige medisinske utredninger. 

 får helsehjelp ved akutte tilstander. 

 har journaler/et system for medisinske opplysninger som sikrer nødvendig og relevant 

informasjon mellom kommunen og fastlege/spesialisthelsetjenesten 

Fordi det er mange personer med utviklingshemming i kommunen, bestemte 

tilsynsmyndighetene å granske tjenestene til de som bor på Færden bofellesskap og på 

Fossetorget bofelleskap. I tillegg bor det noen utenfor Færden bofellesskap som får tjenester 

fra ansatte fra Færden bofellesskap. I tillegg er det fem beboere i Elvegata som også får 

tjenester fra ansatte herfra. 

Fylkesmannen har gransket tjenestene til i alt 24 brukere i Ringerike kommune gjennom dette 

tilsynet. 

 

Det ble avdekket følgende avviki: 

1. Ringerike kommune har ikke etablert systemer som sikrer en forsvarlig 

helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming. 

 

Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Det sikres ikke at ansatte får systematisk opplæring i sykdomsrisiko forbundet 

med den enkelte brukers diagnoser. 

 Ikke alle ansatte far tilbud om relevante, kompetansehevende tiltak. 

 Det blir ikke systematisk iverksatt kartlegginger overfor brukere som har 

endringer i atferd og/eller helsetilstand. Dette kan medføre at 

fastlege/spesialisthelsetjeneste ikke får relevant og nødvendig informasjon om 

bruker. 

 Tiltak fra fastlege/spesialisthelsetjeneste blir ikke systematisk fulgt 

opp/dokumentert overfor den enkelte bruker. 

                                                
i Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  1/17 

 Side 4 av 19   

 

 Ernæring- og væskeinntak blir ikke systematisk dokumentert i Gerica overfor 

brukere som har utfordringer i tilknytning til dette. 

 Bemanningssituasjonen sikrer ikke at brukere som har behov for det, kan bli 

hjemme fra dagtilbudet, uten at det må gjøres en vurdering av vernepleier. 

 Det er ikke utarbeidet en lett tilgjengelig oversikt over brukeres syndrom- og 

sykdomsdiagnoser. 

 Det er ikke iverksatt tilstrekkelige systemer til å sikre at alle ansatte har nok tid 

til å oppdatere seg i Gerica. 

 Det blir ikke gitt tilbud om førstehjelpskurs til alle ansatte. 

 Assistenter har blitt bedt om å gi medisiner, uten nødvendig 

bemyndigelse/kompetanse til å utføre dette.  

 Det blir ikke systematisk gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, heller ikke 

når det gjelder legemiddelhandtering. 

 

2. Ringerike kommune yter ikke forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse til alle 

mennesker med utviklingshemming. 

Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Flere av vedtakene på tjenester til mennesker med utviklingshemming oppfyller 

ikke kravene i forvaltningsloven. Vedtakene mangler begrunnelse og 

tilstrekkelig angivelse av innholdet i tjenesten. 

 Kommunen evaluerer tjenester i forbindelse med meldinger om behov for 

endringer i nivået på tjenester. Det fattes ikke systematisk vedtak i etterkant, 

dersom kommunen kommer til at det ikke er behov for økte tjenester. 

 Det blir ikke gjort en systematisk kartlegging av behovet for individuelle 

aktiviteter i forbindelse med vedtak på tjenester. 

 Det er ikke alltid samsvar mellom Iplos-kartleggingen og det som beskrives i 

vedtakene når det gjelder hjelpebehov. 

 Det er lite konkrete planer for hva den enkelte bruker kan forvente av 

aktiviteter, spesielt i helgene. 

 Kommunen benytter ikke systematisk kommunikasjonshjelpemidler overfor alle 

brukere. 

 Det blir ikke systematisk utarbeidet mål for alle brukere. For noen brukere som 

har definerte mål, er det ikke et system for å evaluere disse.  

 Det er ikke dokumentert overfor alle brukere at det jobbes systematisk med å 

tilrettelegge for miljøterapeutiske tiltak. 

 Noen brukere har behov for bistand til ernæring og tilrettelegging av kosthold, 

uten at det er dokumentert at dette blir fulgt opp. Flere brukere har også tiltak 

knyttet til fysisk aktivitet uten at dette følges opp systematisk. 

 Det er gjennomgående dokumentert lite aktiviteter, og de aktivitetene brukere 

får bistand til, er lite varierte. 

 

3. Ringerike kommune sikrer ikke at alle brukere systematisk får medvirke ved 

planlegging og evaluering av tjenestetilbudet. Det blir heller ikke oppnevnt 

koordinator til alle brukere som har behov for dette. 
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Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Mennesker med utviklingshemming får ikke systematisk utarbeidet individuell 

plan i den grad de har behov for dette. Flere pårørende har etterlyst dette. 

 Det er få brukere i Ringerike kommune som har koordinator. 

 Tjenester blir ikke systematisk koordinert. 

 Det fattes ikke systematisk vedtak overfor brukere der det blir meldt om 

endringer i behov. 

 Det fremgår av dokumentasjon at det i noen tilfeller gjennomføres tiltak uten at 

det blir tatt hensyn til brukers ønsker. Det jobbes ikke systematisk for å sikre 

brukermedvirkning i alle enheter. 

 

Disse avvikene tilsier at Ringerike kommune avviker fra følgende myndighetskrav: 

 Forvaltningsloven §7 og kapittel V,  

 Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b 

 Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 og §2-5 og §3-5 

 Interkontrollforskriften §3 og §5 

 Kvalitetsforskriften §3. 

 Forskrift om legemiddelhåndtering §4 

 Interkontrollforskriften §3 og §5 

 Journalforskriften §8 

 

Det ble etter tilsynet ikke gitt noen merknaderii. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område der 

det er stor fare for svikt fordi brukene ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, melde fra 

om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige og føre til 

redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatikk eller psykisk lidelse ikke blir 

fanget opp. Mange arbeider også alene i brukernes hjem, noe som skjerper kravene til styring, 

dokumentasjon, oppfølging av enkeltansatte og kvaliteten i denne tjenesten. 

Reglene om internkontroll innebærer at Ringerike kommune har ansvar for å sikre etterlevelse 

av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig 

forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal 

avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser samt sikre at ansatte har 

nødvendig kompetanse. 

Ringerike kommune har god kompetanse innenfor dette fagfeltet, men har satset på relativt 

mange små bofellesskap. Den faglige gevinsten med større fagmiljø, både når det gjelder 

faglighet, kollegaveiledning og rekruttering er dermed ikke hentet ut. Rådmannen ser at de 

faglige ressurser er noe ujevnt fordelt, og at enkelte driftsenheter har kommet noe på 

etterskudd når det gjelder de forhold tilsynsrapporten tar opp, og som gjenspeiler seg i de 

                                                
ii Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der 

tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 
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avvik fylkesmannen beskriver. Dette gjelder ikke i første rekke forhold som påvirker tilbudet til 

den enkelte, men systemrelatert arbeid som ikke oppfattes direkte brukerrelatert. 

En rekke tiltak har vært iverksatt for å korrigere for dette, lenge før fylkesmannens tilsyn i 

oktober. Dette er tiltak som er tidkrevende å implementere, og med den spennvidden i 

problemstillinger som det landsdekkende tilsyn hadde, er ikke rådmannen overrasket over at 

avvik registreres i begrensede deler av organisasjonen på dette tidspunkt.. 

Ringerike kommune har etablert både kvalitetsutvalg i helse og omsorgstjenesten, og 

kvalitetsforum i driftsenhetene. I utvalget deltar kommunalsjef, kommuneoverlege, 

kvalitetsrådgiver og to enhetsledere fra tjenester til funksjonshemmede. Hovedmålet med 

kvalitetsforumet er at helsearbeidere skal oppleve ansvar for å «gjøre jobben», men også ha 

fokus på kontinuerlig forbedring av den helsetjenesten de er en del av. En av funksjonene er å 

oppfylle internkontrollforskriften. 

Ringerike kommune er også i ferd med å implementere et elektronisk avvikssystem. Den ene 

av de to virksomhetene som ble undersøkt, er med i et pilotprosjekt i tilknytning til dette. Der 

er det innført elektronisk avviksrapportering og opplæring av de ansatte, noe som har ført til at 

det meldes flere avvik enn tidligere. Systemet sikrer også involvering av ledere og 

tilbakemeldinger til den som registrerer og melder avvik. Det pågår også arbeid med 

oppdatering og kontroll av vedtak. 

Det er i 2017 iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak og som vil lukke de avvik som 

tilsynsrapporten beskriver. Fylkesmannen har i ettertid fått disse oversendt. Gjennomføring og 

resultatoppnåelse vil bli kontrollert ved senere tilsyn fra fylkesmannens side. Disse tiltakene 

består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, utarbeidelse av 

individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, taushetsplikt, 

holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, kommunikasjon og 

målrettet miljøarbeid. 

Samtlige brukere vil få etablert egen koordinator og det blir innført faste rutiner for systematisk 

kartlegging av adferd og helse (inkl. oppfølging av lege) og individuelle ønsker og behov for 

aktivitet. 

Likeens er følgende prosjekter og kurs påbegynt: 

 God kommunikasjon i Gerica. 

 Opplæring i «helsejuss» for leder, avdelingsledere og ansatte 

 Opplæring i ny forskrift om helseledelse og kvalitetsforbedring i Helse og 

omsorgstjenesten. 

Mange av opplæringstiltakene vil i fortsettelsen gjentas ved at de inngår i et «Årshjul» med 

allerede eksisterende faste opplæringsaktiviteter. Det faktum at Ringerike kommune samlet sett 

har høy kompetanse innen fagfeltet gir også mulighetene for etablere vellykket nettverksarbeid. 

Samtlige tiltak er beskrevet med tidsfrister og ansvarsforhold. 
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Vedlegg 

 Tilsynsrapporten er offentlig, og kan lastes ned fra Helsetilsynets nettside 

(https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Buskerud/2016/Ringerike-

kommune-helse-og-omsorgstjenester-til-mennesker-med-utviklingshemming-2016/) 

Her kan man også lese rapportene fra de andre kommunen som var gjenstand for 

samme tilsyn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  2/17 

Side 8 av 19   

 

 
Arkivsaksnr.: 17/351-1   Arkiv: G10  

 

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Eldrerådet 30.01.2017 

2/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 år, 

som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

 

Innledning / bakgrunn 

I «Handlingsprogram 2016-2019) står følgende:  

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som 

fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for friske 

eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før». 

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, tydeliggjøres 

kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid ovenfor alle grupper i befolkningen. 

Utfordringen er at i praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging framfor behandling 

selv om dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Grunnen til dette er at det ikke ligger noen 

umiddelbare økonomiske insitamenter i forebyggende arbeid, og gevinstene (selv om de er godt 

dokumentert) kan kun hentes ut på sikt. Derfor er det nødvendig med godt fundamenterte planer og 

solid forankring i politisk og administrativ ledelse dersom man skal lykkes med slik strategi. 

Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk både 

nasjonalt og internasjonalt. Ettersom et slikt tilbud blir organisert og gjennomført forskjellig fra 

kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. Det mangler fortsatt 

kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten.  

Ut ifra det erfaringsgrunnlag som er dokumentert, hersker det liten tvil om at friske eldre som 

har mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 

kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 

aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i kommunen. 
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Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha spesialkompetanse om eldres 

helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i utøvergruppa og benytte 

dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig.  

Denne saken ble behandlet første gang i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd   som 

etter forslag fra Brit W Bøhler (Sol) fattet følgende vedtak: 

«Redegjørelsen om forebyggende hjemmebesøk og anbefalingene fra vedlagte 

prosjektoppgave, tas til etterretning». 

 

Beskrivelse av saken 

Målsettingen med et helsefremmende forebyggende tilbud for eldre er å gi et tilbud for å 

opprettholde god helse, trygghet, trivsel, mestring og mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem.  

Likeledes å hindre negativ utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold.  

Erfaringer fra andre kommuner som har tilbudet og intervjuer med eldre, viser at ved å tilby både 

gruppetilbud og hjemmebesøk, vil de eldre velge hva de synes passer best for seg, og flere vil ta 

imot tilbudet. Forskning, studier og teorier knyttet til tema støtter dette. Skal kommunen arrangere 

gruppetilbud, må dette skje i nærmiljøet. De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad 

benytte gruppetilbud, ettersom de ofte har manglende sosialt nettverk, støtte og lavere 

mestringsfølelse. Disse vil ha best nytte av et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. 

Samtidig vil gruppetilbud gi positive sosiale effekter. 

Individuelle hjemmebesøk krever store ressurser, og gruppetilbud er helt klart den mest 

kostnadseffektive modellen. Men da når man ikke alle. For Ringerike kommune med 

eksempelvis 214 eldre i målgruppen vil hjemmebesøk koste kr 181.900,-, hvis alle takker ja. 

Ved å gi tilbudet i grupper, vil det for kommunen utgjøre ca. kr 52.500,- for 11 gruppemøter 

inkludert forarbeid.  

For å sikre helsefremmende effekt er 78 år for sent til å tilby hjemmebesøk eller gruppetilbud. 

Helsedirektoratet har fremmet en veileder hvor anbefalingen er at tiltaket iverksettes ved 75 år.  

 

Rådmannens vurdering 

Ut ifra det materialet som foreligger, vil rådmannen anbefale at helsefremmende forebyggende 

tilbud til eldre i Ringerike kommune tilbys som gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å 

nå ut til flest mulig eldre. Tilbudet gis til alle når de fyller 75 år. 

Det har vist seg at det kan være uheldig å legge tilbudet til hjemmetjenesten, fordi 

«hjelpekulturen» der er stor og tilbudet kan «drukne» i andre oppgaver. Rådmannen anbefaler 

derfor at tilbudet organiseres under Austjord Behandlingssenter, og koordineres av nyansatte 

«hverdagsrehabiliteringskoordinator», som skal ha ansvar for å bygge opp tilbudet som del av 

sin stilling. Hun har ellers ansvar for å koordinere implementering og oppfølging av 

hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i Ringerike kommune. Denne stillingen er innrettet 

på forebyggende helsearbeid og vil således være en naturlig plassering når det gjelder ansvaret 

for helsefremmende forebyggende tilbud til eldre. Hun vil i stillingen samarbeide tett med 

ergoterapeutene og fysioterapeutene i kommunen. 

 

Vedlegg 

 Ingen 
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 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/364-1   Arkiv: 033  

 

Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådets årsmelding for 2016 legges med dette fram for politisk behandling. 

I tillegg til følgende presisering: 

Ringerike eldreråd (RER) er ett rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som 

angår alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonen, 

eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det «bli hørt», dvs. kunne 

avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative 

prosessen.  

fokuserer årsmeldingen i hovedsak på følgende: 

 Rådet får i hovedsak forelagt saker som gjelder Helse og omsorg, og reagerer på at 

andre sektorer i kommunen ikke har saker til rådet. 

 Eldrerådet reagerer sterkt på den lave møtefrekvensen (5 møter/år) som ikke er 

tilstrekkelig til å behandle adekvate saker før de behandles i kommunestyret. 

 Opplæringen på I-PAD oppleves som mangelfull, likeens folkevalgtopplæringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i årsmeldingen vil rådmannen sørge for at den etterlyste opplæringen finner 

sted, og at de andre kommunale sektorer innskjerper ansvaret for å bringe saker som spesielt 

angår eldre i kommunen inn for eldrerådet til utalelse. 
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Vedlegg 

 Ringerike Eldreråds årsmelding for 2016 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv: 007 &00  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Eldrerådet 30.01.2017 

1/17 Inkluderings- og integreringsråd 30.01.2017 

1/17 Råd for funksjonshemmede 31.01.2017 

1/17 Ungdomsrådet 31.01.2017 

1/17 Administrasjonsutvalget 01.02.2017 

16/17 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.02.2017 

4/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Arbeidsmiljøutvalget  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak 

0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte i 

kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn i 

organisasjonen «Transparency Internasjonal»iii. 

 

                                                
iii Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency 

Internationals Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av 

stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig 

sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet 

og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. 

Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og 

internasjonal økonomisk politikk og handel. 
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Beskrivelse av saken 

17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et utvalg 

som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike 

kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte formannskapet 

enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 2016. 

Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar Johansen 

(H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som da fikk slik 

sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne personalmøter 

hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante refleksjoner rundt 

aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt i de nye etiske 

reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles standard 

og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 
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Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de nye 

etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 16/5719-4   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/17 Formannskapet 24.01.2017 

14/17 Kommunestyret 02.02.2017 

5/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se på 

hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. Utvalget 

har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et styrket 

menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i tiden etter 

barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 
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Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker da 

å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for å 

fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, 

ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen samordne 

tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. Utvalget 

har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil utgjøre rent 

økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  
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Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 

Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre et 

høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av støtteperson 

osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med støtteperson kan 

fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av støttepersoner og at de 

aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme med 

ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 17/254-1   Arkiv: 434  

 

VÅR-konferansen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 07.02.2017 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

 

Beskrivelse av saken 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned. I år er Aktivitet for alle tema med 

fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker. 

Konferansen er full av eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et spennende og 

engasjerende foredrag ved Jørgen Skavlan. Han er lege, foredragsholder og debattant. Han ble 

kåret til årets allmennlege i 2010 og ble i 2011 regnet blant de 20 mektigste i Helse-Norge av 

«Dagens Medisin». Skavlan har gitt ut flere bøker. 

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral. Det er ingen deltakeravgift. 

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på 

www.ringerike.kommune.no/vaarkonferansen/ 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

enhetenes arbeid. 

 

 Ringerike kommune, 16.01.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 17/349-1   Arkiv:   

 

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til mennesker med 

utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig  
 

Forslag til vedtak: 

Rapporten fra fylkesmannen vedr. «Landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester 

til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig». Tas til 

orientering. 

Innledning / bakgrunn 

Fylkesmennene gjennomførte i 2016 landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenester 

til mennesker med utviklingshemming over 18 år som bor i egen eid eller leid bolig. 

 

Beskrivelse av saken 

Tilsynet ble i Ringerike kommune gjennomført i oktober 2016. Tema for tilsynet var: 

 Undersøke om kommunen gjennom systematisk styring og ledelse sikrer at personer 

med utviklingshemming over 18 år som bor i egen bolig, får forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester. Dette innebærer at fylkesmennene gjennom tilsynet skal undersøke 

om brukere får de tjenestene de har rett på og at bistanden som blir gitt, dekker den 

enkeltes behov. 

 Undersøke hvordan kommunen planlegger og gjennomfører tjenestene personlig 

assistanse (praktisk bistand og opplæring) og helseoppfølging.  

 Undersøke hvordan kommunen legger til rette for brukermedvirkning, samarbeid og 

koordinering i tjenestene. 

Tilsynet ble gjennomført som en systemrevisjon og omfattet gjennomgang av styrende 

dokumenter, samtaler med ledere og ansatte i kommunene og samtaler med et utvalg 

brukere eller deres representanter. Opplysninger i pasientjoumaler og kommunens 

dokumentasjonssystem var sentrale informasjonskilder, samt dialog med Pasient- og 

brukerombudet for å undersøke eventuelle henvendelser fra de enkelte kommuner i fylket, 

knyttet til området som omfattes av tilsynet. 

Under tilsynet ble det vurdert om Ringerike kommune sikrer forsvarlig gjennomføring av 

personlig assistanse ved at mennesker med utviklingshemming får: 



 bistand til å ivareta egenomsorg og nødvendig tilsyn. 

 bistand til aktivisering ut i fra egne interesser, herunder støttekontakt. 

 bistand til opplæring for å opprettholde eller øke funksjons- og mestringsevne. 

 bistand til å ta beslutninger i egen hverdag, herunder om kommunen har etablert 

rutiner for å sikre kommunikasjon med bruker. 

 koordinerte tjenester. 

Likeens ble det vurdert om Ringerike kommune sikrer at mennesker med utviklingshemming: 

 får nødvendig helsehjelp i eget hjem, herunder kommunens legemiddelhåndtering. 

 får nødvendig oppfølging før og etter legekonsultasjoner. 

 får ledsagelse til fastlege og spesialisthelsetjeneste. 

 får tilgang til nødvendige medisinske utredninger. 

 får helsehjelp ved akutte tilstander. 

 har journaler/et system for medisinske opplysninger som sikrer nødvendig og relevant 

informasjon mellom kommunen og fastlege/spesialisthelsetjenesten 

Fordi det er mange personer med utviklingshemming i kommunen, bestemte 

tilsynsmyndighetene å granske tjenestene til de som bor på Færden bofellesskap og på 

Fossetorget bofelleskap. I tillegg bor det noen utenfor Færden bofellesskap som får tjenester 

fra ansatte fra Færden bofellesskap. I tillegg er det fem beboere i Elvegata som også får 

tjenester fra ansatte herfra. 

Fylkesmannen har gransket tjenestene til i alt 24 brukere i Ringerike kommune gjennom dette 

tilsynet. 

 

Det ble avdekket følgende avviki: 

1. Ringerike kommune har ikke etablert systemer som sikrer en forsvarlig 

helseoppfølging overfor alle mennesker med utviklingshemming. 

 

Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Det sikres ikke at ansatte får systematisk opplæring i sykdomsrisiko forbundet 

med den enkelte brukers diagnoser. 

 Ikke alle ansatte far tilbud om relevante, kompetansehevende tiltak. 

 Det blir ikke systematisk iverksatt kartlegginger overfor brukere som har 

endringer i atferd og/eller helsetilstand. Dette kan medføre at 

fastlege/spesialisthelsetjeneste ikke får relevant og nødvendig informasjon om 

bruker. 

 Tiltak fra fastlege/spesialisthelsetjeneste blir ikke systematisk fulgt 

opp/dokumentert overfor den enkelte bruker. 

 Ernæring- og væskeinntak blir ikke systematisk dokumentert i Gerica overfor 

brukere som har utfordringer i tilknytning til dette. 

 Bemanningssituasjonen sikrer ikke at brukere som har behov for det, kan bli 

hjemme fra dagtilbudet, uten at det må gjøres en vurdering av vernepleier. 

                                                
i Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift 



 Det er ikke utarbeidet en lett tilgjengelig oversikt over brukeres syndrom- og 

sykdomsdiagnoser. 

 Det er ikke iverksatt tilstrekkelige systemer til å sikre at alle ansatte har nok 

tid til å oppdatere seg i Gerica. 

 Det blir ikke gitt tilbud om førstehjelpskurs til alle ansatte. 

 Assistenter har blitt bedt om å gi medisiner, uten nødvendig 

bemyndigelse/kompetanse til å utføre dette.  

 Det blir ikke systematisk gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser, heller ikke 

når det gjelder legemiddelhandtering. 

 

2. Ringerike kommune yter ikke forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse til 

alle mennesker med utviklingshemming. 

Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Flere av vedtakene på tjenester til mennesker med utviklingshemming 

oppfyller ikke kravene i forvaltningsloven. Vedtakene mangler begrunnelse og 

tilstrekkelig angivelse av innholdet i tjenesten. 

 Kommunen evaluerer tjenester i forbindelse med meldinger om behov for 

endringer i nivået på tjenester. Det fattes ikke systematisk vedtak i etterkant, 

dersom kommunen kommer til at det ikke er behov for økte tjenester. 

 Det blir ikke gjort en systematisk kartlegging av behovet for individuelle 

aktiviteter i forbindelse med vedtak på tjenester. 

 Det er ikke alltid samsvar mellom Iplos-kartleggingen og det som beskrives i 

vedtakene når det gjelder hjelpebehov. 

 Det er lite konkrete planer for hva den enkelte bruker kan forvente av 

aktiviteter, spesielt i helgene. 

 Kommunen benytter ikke systematisk kommunikasjonshjelpemidler overfor 

alle brukere. 

 Det blir ikke systematisk utarbeidet mål for alle brukere. For noen brukere 

som har definerte mål, er det ikke et system for å evaluere disse.  

 Det er ikke dokumentert overfor alle brukere at det jobbes systematisk med å 

tilrettelegge for miljøterapeutiske tiltak. 

 Noen brukere har behov for bistand til ernæring og tilrettelegging av kosthold, 

uten at det er dokumentert at dette blir fulgt opp. Flere brukere har også tiltak 

knyttet til fysisk aktivitet uten at dette følges opp systematisk. 

 Det er gjennomgående dokumentert lite aktiviteter, og de aktivitetene brukere 

får bistand til, er lite varierte. 

 

3. Ringerike kommune sikrer ikke at alle brukere systematisk får medvirke ved 

planlegging og evaluering av tjenestetilbudet. Det blir heller ikke oppnevnt 

koordinator til alle brukere som har behov for dette. 

Dette avviket bygger på følgende observasjoner: 

 Mennesker med utviklingshemming får ikke systematisk utarbeidet individuell 

plan i den grad de har behov for dette. Flere pårørende har etterlyst dette. 

 Det er få brukere i Ringerike kommune som har koordinator. 

 Tjenester blir ikke systematisk koordinert. 



 Det fattes ikke systematisk vedtak overfor brukere der det blir meldt om 

endringer i behov. 

 Det fremgår av dokumentasjon at det i noen tilfeller gjennomføres tiltak uten 

at det blir tatt hensyn til brukers ønsker. Det jobbes ikke systematisk for å 

sikre brukermedvirkning i alle enheter. 

 

Disse avvikene tilsier at Ringerike kommune avviker fra følgende myndighetskrav: 

 Forvaltningsloven §7 og kapittel V,  

 Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 6 bokstav a og b 

 Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 og §2-5 og §3-5 

 Interkontrollforskriften §3 og §5 

 Kvalitetsforskriften §3. 

 Forskrift om legemiddelhåndtering §4 

 Interkontrollforskriften §3 og §5 

 Journalforskriften §8 

 

Det ble etter tilsynet ikke gitt noen merknaderii. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming er et område 

der det er stor fare for svikt fordi brukene ofte ikke selv klarer å ivareta sine rettigheter, 

melde fra om manglende tjenester eller om endrede behov. Konsekvensene kan være alvorlige 

og føre til redusert livskvalitet, eller til unødvendig lidelse dersom somatikk eller psykisk 

lidelse ikke blir fanget opp. Mange arbeider også alene i brukernes hjem, noe som skjerper 

kravene til styring, dokumentasjon, oppfølging av enkeltansatte og kvaliteten i denne 

tjenesten. 

Reglene om internkontroll innebærer at Ringerike kommune har ansvar for å sikre etterlevelse 

av helse- og omsorgslovgivningen gjennom systematisk styring og kontinuerlig 

forbedringsarbeid. Kravene til styring og kontroll innebærer blant annet at kommunen skal 

avklare ansvarsforhold, utarbeide nødvendige rutiner og instrukser samt sikre at ansatte har 

nødvendig kompetanse. 

Ringerike kommune har god kompetanse innenfor dette fagfeltet, men har satset på relativt 

mange små bofellesskap. Den faglige gevinsten med større fagmiljø, både når det gjelder 

faglighet, kollegaveiledning og rekruttering er dermed ikke hentet ut. Rådmannen ser at de 

faglige ressurser er noe ujevnt fordelt, og at enkelte driftsenheter har kommet noe på 

etterskudd når det gjelder de forhold tilsynsrapporten tar opp, og som gjenspeiler seg i de 

avvik fylkesmannen beskriver. Dette gjelder ikke i første rekke forhold som påvirker tilbudet 

til den enkelte, men systemrelatert arbeid som ikke oppfattes direkte brukerrelatert. 

En rekke tiltak har vært iverksatt for å korrigere for dette, lenge før fylkesmannens tilsyn i 

oktober. Dette er tiltak som er tidkrevende å implementere, og med den spennvidden i 

problemstillinger som det landsdekkende tilsyn hadde, er ikke rådmannen overrasket over at 

avvik registreres i begrensede deler av organisasjonen på dette tidspunkt.. 

                                                
ii Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift, men der 

tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring. 



Ringerike kommune har etablert både kvalitetsutvalg i helse og omsorgstjenesten, og 

kvalitetsforum i driftsenhetene. I utvalget deltar kommunalsjef, kommuneoverlege, 

kvalitetsrådgiver og to enhetsledere fra tjenester til funksjonshemmede. Hovedmålet med 

kvalitetsforumet er at helsearbeidere skal oppleve ansvar for å «gjøre jobben», men også ha 

fokus på kontinuerlig forbedring av den helsetjenesten de er en del av. En av funksjonene er å 

oppfylle internkontrollforskriften. 

Ringerike kommune er også i ferd med å implementere et elektronisk avvikssystem. Den ene 

av de to virksomhetene som ble undersøkt, er med i et pilotprosjekt i tilknytning til dette. Der 

er det innført elektronisk avviksrapportering og opplæring av de ansatte, noe som har ført til 

at det meldes flere avvik enn tidligere. Systemet sikrer også involvering av ledere og 

tilbakemeldinger til den som registrerer og melder avvik. Det pågår også arbeid med 

oppdatering og kontroll av vedtak. 

Det er i 2017 iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak og som vil lukke de avvik som 

tilsynsrapporten beskriver. Fylkesmannen har i ettertid fått disse oversendt. Gjennomføring 

og resultatoppnåelse vil bli kontrollert ved senere tilsyn fra fylkesmannens side. Disse 

tiltakene består i opplæring i sykdomsrisiko, diagnoser, førstehjelp, målbeskrivelse, 

utarbeidelse av individuelle planer samt grunnopplæring bestående av dokumentasjon, 

taushetsplikt, holdninger/etikk, tvang/makt, brukermedvirkning, pårørendesamarbeid, 

kommunikasjon og målrettet miljøarbeid. 

Samtlige brukere vil få etablert egen koordinator og det blir innført faste rutiner for 

systematisk kartlegging av adferd og helse (inkl. oppfølging av lege) og individuelle ønsker 

og behov for aktivitet. 

Likeens er følgende prosjekter og kurs påbegynt: 

 God kommunikasjon i Gerica. 

 Opplæring i «helsejuss» for leder, avdelingsledere og ansatte 

 Opplæring i ny forskrift om helseledelse og kvalitetsforbedring i Helse og 

omsorgstjenesten. 

Mange av opplæringstiltakene vil i fortsettelsen gjentas ved at de inngår i et «Årshjul» med 

allerede eksisterende faste opplæringsaktiviteter. Det faktum at Ringerike kommune samlet 

sett har høy kompetanse innen fagfeltet gir også mulighetene for etablere vellykket 

nettverksarbeid. Samtlige tiltak er beskrevet med tidsfrister og ansvarsforhold. 

 

Vedlegg 

 Tilsynsrapporten er offentlig, og kan lastes ned fra Helsetilsynets nettside 

(https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsrapporter/Buskerud/2016/Ringerike-

kommune-helse-og-omsorgstjenester-til-mennesker-med-utviklingshemming-2016/) 

Her kan man også lese rapportene fra de andre kommunen som var gjenstand for 

samme tilsyn. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 



 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/351-1   Arkiv:   

 

Helsefremmende forebyggende tilbud til eldre  
 

Forslag til vedtak: 

1. Ringerike kommune etablerer helsefremmende og forebyggende tilbud til eldre som et 

gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for å nå ut til flest mulig eldre.  Målgruppen er 75 

år, som regjeringen anbefaling. 

2. Ansvaret for utvikling og organisering av tilbudet legges til Austjord Behandlingssenter i 

tråd med saksframstillingen. 

Innledning / bakgrunn 

I «Handlingsprogram 2016-2019) står følgende:  

«Rådmannen i Ringerike kommune anbefaler å tilby forebyggende hjemmebesøk til eldre som 

fyller 78 år. Formålet er å skape en aktiv brukerrolle og skape større grad av trygghet for friske 

eldre. Friske eldre er de som ikke mottar tjenester fra før». 

I følge Lov om kommunale helse- og omsorgtjenester som trådte i kraft i 2012, tydeliggjøres 

kommunens ansvar for forebyggende og helsefremmede arbeid ovenfor alle grupper i 

befolkningen. Utfordringen er at i praksis vil det ofte være vanskelig å prioritere forebygging 

framfor behandling selv om dette på sikt vil gi mer helse igjen for ressursene. Grunnen til dette er 

at det ikke ligger noen umiddelbare økonomiske insitamenter i forebyggende arbeid, og gevinstene 

(selv om de er godt dokumentert) kan kun hentes ut på sikt. Derfor er det nødvendig med godt 

fundamenterte planer og solid forankring i politisk og administrativ ledelse dersom man skal 

lykkes med slik strategi. 

Det er gjort en del kvalitative studier om helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk 

både nasjonalt og internasjonalt. Ettersom et slikt tilbud blir organisert og gjennomført 

forskjellig fra kommune til kommune, har det hittil vært vanskelig å anbefale en modell. Det 

mangler fortsatt kunnskap om anbefalt alder, modeller og organisering av tjenesten.  

Ut ifra det erfaringsgrunnlag som er dokumentert, hersker det liten tvil om at friske eldre som 

har mottatt hjemmebesøk opplever økt grad av trygghet, mottar nyttig informasjon fra 

kommunen og får styrket troen på egne evner og ressurser til å ta vare på egen helse. 

Resultatene peker på at hjemmebesøk ikke kan stå alene, men må knyttes til aktuelle 



aktivitetstilbud, både kommunale og frivillige og også til den øvrige helsetjeneste i 

kommunen. Erfaringene fra utøverne av hjemmebesøk viser at de må inneha 

spesialkompetanse om eldres helse, ha god kunnskap om samtaleteknikk, sikre tverrfaglighet i 

utøvergruppa og benytte dokumentasjonssystem som gjør oppfølging mulig.  

Denne saken ble behandlet første gang i hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd   som 

etter forslag fra Brit W Bøhler (Sol) fattet følgende vedtak: 

«Redegjørelsen om forebyggende hjemmebesøk og anbefalingene fra vedlagte 

prosjektoppgave, tas til etterretning». 

 

Beskrivelse av saken 

Målsettingen med et helsefremmende forebyggende tilbud for eldre er å gi et tilbud for å 

opprettholde god helse, trygghet, trivsel, mestring og mulighet for å bo lengst mulig i eget hjem.  

Likeledes å hindre negativ utvikling av helsetilstand, funksjonsevne og sosiale forhold.  

Erfaringer fra andre kommuner som har tilbudet og intervjuer med eldre, viser at ved å tilby både 

gruppetilbud og hjemmebesøk, vil de eldre velge hva de synes passer best for seg, og flere vil ta 

imot tilbudet. Forskning, studier og teorier knyttet til tema støtter dette. Skal kommunen arrangere 

gruppetilbud, må dette skje i nærmiljøet. De med lav sosioøkonomisk status vil i mindre grad 

benytte gruppetilbud, ettersom de ofte har manglende sosialt nettverk, støtte og lavere 

mestringsfølelse. Disse vil ha best nytte av et hjemmebesøk for å knytte kontakt med kommunen. 

Samtidig vil gruppetilbud gi positive sosiale effekter. 

Individuelle hjemmebesøk krever store ressurser, og gruppetilbud er helt klart den mest 

kostnadseffektive modellen. Men da når man ikke alle. For Ringerike kommune med 

eksempelvis 214 eldre i målgruppen vil hjemmebesøk koste kr 181.900,-, hvis alle takker ja. 

Ved å gi tilbudet i grupper, vil det for kommunen utgjøre ca. kr 52.500,- for 11 gruppemøter 

inkludert forarbeid.  

For å sikre helsefremmende effekt er 78 år for sent til å tilby hjemmebesøk eller gruppetilbud. 

Helsedirektoratet har fremmet en veileder hvor anbefalingen er at tiltaket iverksettes ved 75 

år.  

 

Rådmannens vurdering 

Ut ifra det materialet som foreligger, vil rådmannen anbefale at helsefremmende forebyggende 

tilbud til eldre i Ringerike kommune tilbys som gruppetilbud, supplert med hjemmebesøk for 

å nå ut til flest mulig eldre. Tilbudet gis til alle når de fyller 75 år. 

Det har vist seg at det kan være uheldig å legge tilbudet til hjemmetjenesten, fordi 

«hjelpekulturen» der er stor og tilbudet kan «drukne» i andre oppgaver. Rådmannen anbefaler 

derfor at tilbudet organiseres under Austjord Behandlingssenter, og koordineres av nyansatte 

«hverdagsrehabiliteringskoordinator», som skal ha ansvar for å bygge opp tilbudet som del av 

sin stilling. Hun har ellers ansvar for å koordinere implementering og oppfølging av 

hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring i Ringerike kommune. Denne stillingen er 

innrettet på forebyggende helsearbeid og vil således være en naturlig plassering når det 

gjelder ansvaret for helsefremmende forebyggende tilbud til eldre. Hun vil i stillingen 

samarbeide tett med ergoterapeutene og fysioterapeutene i kommunen. 

 



Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Årsmelding 2016 for Ringerike Eldreråd  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike Eldreråds årsmelding for 2017 tas til orientering. 

Beskrivelse av saken 

Eldrerådets årsmelding for 2016 legges med dette fram for politisk behandling. 

I tillegg til følgende presisering: 

Ringerike eldreråd (RER) er ett rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker 

som angår alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, 

administrasjonen, eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det 

«bli hørt», dvs. kunne avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske 

og den administrative prosessen.  

fokuserer årsmeldingen i hovedsak på følgende: 

 Rådet får i hovedsak forelagt saker som gjelder Helse og omsorg, og reagerer på at 

andre sektorer i kommunen ikke har saker til rådet. 

 Eldrerådet reagerer sterkt på den lave møtefrekvensen (5 møter/år) som ikke er 

tilstrekkelig til å behandle adekvate saker før de behandles i kommunestyret. 

 Opplæringen på I-PAD oppleves som mangelfull, likeens folkevalgtopplæringen. 

 

Rådmannens vurdering 

Med bakgrunn i årsmeldingen vil rådmannen sørge for at den etterlyste opplæringen finner 

sted, og at de andre kommunale sektorer innskjerper ansvaret for å bringe saker som spesielt 

angår eldre i kommunen inn for eldrerådet til utalelse. 

 

Vedlegg 

 Ringerike Eldreråds årsmelding for 2016 



 

 

 Ringerike kommune, 23.01.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Årsmelding 2016

for

Ringerike Eldreråd

Eldrerådet har bestått av følgende medlemmer/varamedlemmer valgt fra
pensjonistforeningen og de politiske partier:

Leder:

Nestleder:

Medlemmer:

Vara:

Ole Einar Dalen

Elin Helgesen

Reidun Oppen

Liv Rødningen Brørby

Gerd Marie Tolpinrud

Paul Meier

Nena Bjerke

Mildrid Hvalsmarken

Grethe Holmby

Arne Svein Dølden

Ole Richard Mæhlingen

Steffen Steffensrud

Ådal pensj oni stforening

Tyristrand pensjonistforening

S okna pensjonistforening

FSFRHD pensjonistforening

Vegård pensj onistforening

Arbeiderpartiet

Fremstikrittspartiet

Seniorf. Statens kartverk

FSFRHD

Fagforbundet

Venstre

MDG

Sekretær: Mona Bjørnsbråten Ildjarnstad fra kommunens sekretariat.

Innledning:

Ringerike eldreråd (RER) er ett rådgivende organ som er lovpålagt å behandle alle saker som
angãrr alle eldre i kommunen enten disse forelegges rådet fra politikere, administrasjonen,
eller blir tatt opp av rådet selv. Skal eldrerådet ha noen hensikt må det <<bli hørt>, dvs kunne
avgi rådene slik at disse kan bli vurdert tidsnok både i den politiske og den administrative
prosessen.
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Møtevirksomhet:

Det har vært avholdt 5 møter i RER og behandlet 1 7 saker, av disse er det flere sfüalte
referatsaker.

o RER har avholdt ett fellesm øte for pensjonistforeningene med bra deltakelse 3 I . 1 0. I 6.
o RER har avholdt ett temamøte den 1 5.08.1 6
o RER har deltatt i temamøte integrering av flyktninger på folkehøgskolen
o RER har vært representert i følgende:

l. Arbeidskomite for livsglededagene for eldre
2. Helsefremmende tilbud for eldre i kommunen
3. Frokostseminar/selvgående busser

4. Fylkets eldreråds konferanse i Kongsberg
5. Markering av eldredagen i Jevnaker kommune

RER har god kontakt med kommunalsjefen i helse- og omsorg og dennes stedfortreder. En av
disse er alltid på rådets møter og det er herfra rådet ffir sine saker. Råder mener at flere av
kommunens avdelinger må ha saker som gjelder eldre og som er av interesse for rådet, vi får
håpe på bedre kontakt i201 7.

Ellers reagerer eldrerådet sterkt på den lave møtefrekvensen i201 6 med 5 møter blir det fra2-
3 måneder mellom våre møter, og derfor blir det flere saker som er ferdig til godkjenning når
rådet mottar disse. Dette har rådet tatt opp i møte tidligere uten å få noen respons, da vi ser at
møteplan for 201 7 har samme oppstilling forstår RER at viljen til forandring ikke er tilstede.

RER mottok i år iPad for bruk på møtene sine, men med 30 minutters opplæring er det
vanskelig å bruke disse. Eldrerådet awenter mere opplæring på dette.

Eldrerådets nye medlemmer har ikke mottatt noen form for Folkevalgtopplæring i 2016, dette
mener rådet er for dårlig.

Sekretærfunksjonen i201 6 mener RER ikke har fungert som den skal, da sekretariatet synes å
ha for stort arbeidspress.

Hønefoss 16.01 .1 7

Ole Einar Dalen (sign)

leder
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals 
Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme 
åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes 
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og 
statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og 
multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 



17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 



Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de 

nye etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune , vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er
truffet (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avs tand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjel der ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatt er skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver ska l returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vi se respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.

c. Moderate fo rmer for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overord nede skal orienteres om slike forhold.

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kom munenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behan dlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

- Lønnet bierverv som kan påvirk e ens arbeid i kommunen



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituas jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av byg g - og anleggsarbeider -
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gi s tvetydig formulering.

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses - og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.



RINGERIKE
KOMMUNE

E ti ske reg l er

HJELP TIL Å HANDLE OG VELGE RIKTIG



E TI SK E R E G L E R – H J E L P TI L Å H AN D L E O G VE L G E RI K TI G

Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder
i Ringerike kommune. Våre verdier er TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG . Disse verdiene skal legges
til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

I tillegg skal lover og regler drøftes og nedfelles og gi et grunnlag for hva som skal være Ringerike kommunes
etiske regler, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk, rett og rettferdig. Reglene er over -
ordnede retningslinjer som krever jevnlig refleksjon fra den enkelte folkevalgte og ansatte.

De etiske reglene skal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgte står overfor, ikke går på bekostning av
fellesskapets beste, og skal sette en standard for hvordan vi utfører oppgavene våre på en måte som skaper
tillit, både internt og for innbyggerne.

Hønefoss XX. XX.2017

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann

TYD E LI G

ÆR LI G

LØ S N I N G S VI L LI G
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1 . Formål og virkeområde
Formålet med Ringerike kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere
felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

2. Generelt
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover,
regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Ringerike kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet. Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvar for at dette etterleves. Kommunen forvalter innbyggerens fellesmidler og dette stiller
store krav til den enkelte ansatte og folkevalgtes etiske holdninger.

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit.
Denne svekkes ved mistanke om korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger.

Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.
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3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt.
Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og
tjenesteyting. Sammenblanding av egne, og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.

Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk,
og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket
høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.

Å vise respekt kan blant annet handle om må gi nok og forståelig informasjon. Noen av
brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da er det vår oppgave
å sørge for at de får det de har krav på.

Som folkevalgt får jeg noen ganger henvendelser fra velgere og innbyggere i kommunen
som ønsker at jeg hjelper de med deres sak. Jeg har ikke lov til å påvirke saksbehandling
eller andre vurderinger som vil gi fordeler for den enkelte bruker.
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4. Forvaltning av samfunnets
fellesmidler

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal være bevisst på at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Anskaffelser av varer og tjenester skal
gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens eget regelverk på
området.

Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Kommunens ressurser og fellesmidler skal tas vare på. Privat bruk av kommunens eiendeler
skal som hovedregel ikke forekomme. Enhetsleder avgjør om utstyr kan lånes ut til ansatte,
slik bruk må i så fall ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlån skal i så fall registreres, og brukeren
er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører
som vi allerede har god erfaring med. Siden det er skattebetalernes penger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.
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5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ringerike kommune er bundet
av forvaltningslovens habilitetsregler. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser, skal unngås.

Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man
fritas fra videre behandling av saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte diskutere dette
med sin nærmeste leder.

Som hovedregel bør det ikke tilsettes noen som har en nær familierelasjon til andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalget ble da enige om at han ikke kunne vurderes i den stillingen,
men at han ble oppfordret til å søke annen stilling i annen avdeling.

Ved en anledning var naboen min med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutnings-
myndighet. Min leder og jeg ble enige om at jeg skulle overlate vurderingen til andre
denne gangen.

Henvisning til forvaltningslovens habilitetsregler kan du lese mer om HER
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6. Fordeler og gaver i tjenesten
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment
å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser
knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o.l,
plikter også ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune å gi avkall på gaver og testamentariske
gaver (arv) fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde testamentert kr 15 000,- til meg.
Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.

Jeg holdt et innlegg på en konferanse en gang, for dette mottok jeg et gavekort i en
blomsterbutikk på en verdi av kr 300,-. Jeg sjekket med min leder og fikk beskjed om
at det var akseptabelt.

En leverandør ønsket å gi meg en julegave i form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarlig å takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører
har tillit til kommunen. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter å sette
seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget
regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Den enkelte skal handle slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser
om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap.

På jobben har vi tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har
vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk, eller de foreninger de er
engasjert i. Så fremt kommunen ikke har fremforhandlet egne personalrabattordninger
skal vi ikke utnytte stillingen vår ved å tilegne oss private rabattordninger, da kan
innbyggerne miste tilliten til oss.
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8. Åpenhet
Ringerike kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen
har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte
og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å bruke et språk brukerne våre forstår.
Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis
for brukerne våre.

En aktiv informasjonsplikt innebærer i noen sammenhenger at man skal uoppfordret
gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
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9. Ytringsfrihet, lojalitet
og rett til å varsle

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som
er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i samfunns-
debatten og uttale seg på egne vegne.

Ansatte i Ringerike kommune er underlagt en generell lojalitetsplikt. Dette kan sette grenser
for hva det er riktig å gå ut i mediene med. Dette gjelder ikke minst fortrolige og taushetsbelagte
saker. Ansatte har likevel anledning til å gi faktaopplysninger om eget fagområde.

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder
for kommunen. Når en avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt, uansett hvilken
faglig og politisk oppfatninger en selv har om avgjørelsen.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringer i tjenestene innen
mitt ansvarsområde. Jeg mente dette ville gå utover kvaliteten på tjenestene.
Jeg var aktiv og uttrykte mine meninger om saken både internt i kommunen,
men også på sosiale medier. Når beslutningen likevel var tatt forholdt jeg meg
lojalt til den og fulgte opp vedtaket i egen enhet.

Jeg opplevde å se en kollega som ble trakassert av en annen kollega på arbeidsplassen.
Etter å ha tatt dette opp med nærmeste leder uten at det skjedde tiltak besluttet jeg
å varsle internt i kommunen. På intranettet fant jeg rutine på hvordan dette skulle gjøres.

Varslingsrutinene finner du på intranett.
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10. Lederansvar
Ledere i Ringerike kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå
de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal
påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
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1 1 . Personlig ansvar
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge
de etiske reglene. Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte
med gruppeleder eller ordfører.

Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd
på de etiske reglene.

Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet. Tilsvarende kan det medføre konsekvenser for folkevalgtes politiske verv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.
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R I N G E R I K E
K O M M U N E



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5719-6  Arkiv: F46 &13  

 

Sak: 7/17 

 

Saksprotokoll - Høring- ny barnevernslov  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Formannskapet 24.01.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Formannskapet 

Kommunestyret 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5719-4   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Administrasjonens høringssvar til NOU 2016: 16 tas til orientering.  

 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet nedsatte 28. november 2014 et lovutvalg som skulle se 

på hvordan barnevernsloven kunne forenkles. Målet var å bedre rettsikkerheten for barna og 

skape et mer forståelig lovverk. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Barnevernslovutvalget ble gitt i oppgave å foreta en teknisk, språklig og strukturell 

gjennomgang av barnevernloven, samt vurdere åtte nærmere angitte problemstillinger. 

Utvalget har lagt stor vekt på at det har skjedd en betydelig rettslig utvikling i form av et 

styrket menneskerettighetsvern for barn, og også for foreldre og andre familiemedlemmer i 

tiden etter barnevernloven ble vedtatt i 1992. 

 

Forslaget til ny barnevernslov er nå ferdig, - NOU 2016:16, 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ og er sendt på høring. 

Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

 

Det er viktig å merke seg at NOU 2016:16 ikke er et endelig lovforslag, og at det i arbeidet 

med ny lov vil følge proposisjoner etter denne høringen. Ved denne høringen har man 

muligheten til å komme med innspill tidlig i det videre arbeid med ny lov. 

 



 

Utvalgets forslag 

 

Mange av forslagene i utvalgets lovutkast er presiseringer av gjeldende rett og endringer av 

mer lovteknisk og strukturell karakter.  Lovforslaget inneholder imidlertid også materielle 

endringer. 

 

Utvalget har flere forslag for å bedre rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og 

foreslår bl.a. å styrke barns medvirkning, lovfeste krav til dokumentasjon og gjøre endringer i 

regler om partsrettigheter og samvær. Utvalget tilrår at barnevernloven blir en rettighetslov 

ved å lovfeste at barnet har rett til nødvendige tjenester og tiltak når lovens vilkår er oppfylt. 

Utvalget foreslår også å styrke oppfølgingen av foreldre når barnet ikke kan bo hjemme, og 

foreslår flere grep for å bedre private parters rettsikkerhet ved fylkesnemndsbehandlingen. 

Utvalget foreslår at det oppnevnes en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse. 

Videre foreslås det å innføre en ordning med en trygghetsperson for barnet. Utvalget tenker 

da å samle funksjonene til dagens tillitsperson, tilsynsfører og barnets talsperson.  

 

Utvalget foreslår at barneverntjenesten skal være tilgjengelige til enhver tid for gjennomgang av 

meldinger om bekymring for barn. Videre foreslår utvalget å lovfeste at kommunen har ansvar for 

å fremme gode oppvekstsvilkår for barn (forebyggende arbeid) og sørge for at kommunens 

tjenestetilbud rettet mot barn og familier er samordnet. Etter forslaget skal kommunestyret selv 

vedta en plan for kommunens arbeid med barn og unge. Planen skal beskrive ansvar, organisering, 

ledelse og samarbeid mellom de ulike etatene. Når det er nødvendig skal kommunen samordne 

tjenestetilbudet rettet mot et barn.  

 

Utvalget har også et eget kapittel i utredningen om samarbeid og ansvarsforhold mellom psykisk 

helsevern og barnevern når barn har sammensatte behov. 

 

Vedlagt saksfremlegget ligger administrasjonens forslag til høringssvar, hvor det er fokusert på de 

lovforslag hvor administrasjonen ikke deler utvalgets vurderinger.  

 

 

Økonomiske forhold 

 

Enkelte av forslagene i lovutkastet antar man fører til økte kostnader for kommunen. 

Utvalget har imidlertid ikke sett det som mulig å gi et konkret anslag av hva forslagene vil 

utgjøre rent økonomisk. Noen forslag vil gi merutgifter, mens andre forslag vil gi 

innsparinger. 

 

Utvalget foreslår i hovedsak en videreføring av gjeldende rett for hvilke tiltak 

barneverntjenesten kan iverksette, og utvalget regner med at kostnadene på dette punkt blir 

omtrent uendrede.  

 

Ett av forslagene som kan medføre kostnader er forslaget om å videreføre og styrke 

kommunens ansvar for forebyggende arbeid for barn og unge i kommunen, samt en plikt for 

kommunen til å samordne det kommunale tilbudet til barn i kommunen. Kommunestyret skal 

utarbeide en plan for dette arbeidet, planen skal rulleres og vedtas av kommunestyret. Til 

arbeidet med å utarbeide og saksbehandle planen vil det følge kostnader. Samordningsplikten 

kan også medføre økte kostnader.  



 

Ringerike kommune er pr. i dag vertskommune for felles barnevernsvakt. Kommunene i dette 

samarbeidet er Ringerike, Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune. 

Kommunen vil gjennom denne barnevernsvakten oppfylle utvalgets forslag om at 

barneverntjenesten til enhver tid skal være tilgjengelige. 

 

Barneverntjenesten pålegges i forslaget nye oppgaver og det stilles strengere krav til 

barneverntjenestens saksbehandling. Det er grunn til å tro at dette vil medføre økt 

arbeidsmengde for barneverntjenesten, og derav økte administrative kostnader. Utvalget 

foreslår bl.a. at barneverntjenesten i større grad enn i dag plikter å følge opp foreldre og barn 

etter at det er fattet vedtak om tiltak. Videre foreslås det endringer i reglene om samvær og 

kontakt, hvor bl.a. kretsen av kontaktberettigede personer øker, noe som vil kunne medføre 

et høyere antall saker i fylkesnemnda.  

 

Forslaget om å oppnevne en støtteperson for foreldre ved omsorgsovertakelse vil kunne gi 

betydelige økonomiske konsekvenser. Forslaget vil i tillegg også gi administrative 

konsekvenser alt ut i fra hvilken ordning som velges når det gjelder oppnevning av 

støtteperson osv. Utvalget har ikke vurdert dette nærmere, men viser til at ordningen med 

støtteperson kan fastsettes i forskrift. Utvalget anbefaler at det etableres et utvalg av 

støttepersoner og at de aktuelle personene både oppnevnes og godgjøres av det offentlige.  

 

Forslaget om å innføre en ordning med en trygghetsperson vil neppe få økonomiske 

konsekvenser for kommunen, da utvalget foreslår at trygghetspersonen oppnevnes av 

fylkesmannen, samt mottar godgjøring fra fylkesmannen.  

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen legger med dette frem NOU 2016: 16 til orientering sammen med 

administrasjonens vedlagte forslag til høringsbrev. Det gis med dette mulighet til å komme 

med ønskede innspill som vil sendes videre til departementet innen høringsfristen, eventuelt 

ettersendtes etter høringsfristens utløp. 

 

 

Vedlegg 

Link til NOU 2016: 16 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-16/id2512881/ 

 

Administrasjonens utkast til høringssvar 

 

 Ringerike kommune, 06.01.2017 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

saksbehandler: Thea Broch 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5719-5 1140/17 F46 &13  10.01.2017 

 

Forslag høring- ny barnevernloven 

 

1. Innledning 

Det vises til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet datert 7. november 2016 hvor NOU 

2016: 16 Ny barnevernslov er sendt på høring. Høringsfristen er satt til 30. januar 2017. 

Ringerike kommune støtter i all hovedsak de forslag til lovendringer som fremmes i NOU 2016: 

16, men har noen merknader og innspill som fremkommer av det følgende.  

 

2. Merknader til utvalgets lovforslag 

 

2.1 EMK artikkel 8 

Utvalget omhandler på flere punkter Norges forpliktelser etter EMK. EMK artikkel 8 og retten 

til familieliv synes særlig fremhevet. Retten til familieliv er en sentral og viktig bestemmelse i 

EMK. Retten til familieliv vil imidlertid i noen tilfeller måtte vike av hensyn til barnets beste, og 

andre rettigheter for barn nedfelt i Barnekonvensjonen. Ringerike kommune er bekymret for om 

EMK artikkel 8 og retten til familieliv i noen tilfeller prioriteres fremfor hensynet til barnets 

beste og andre rettigheter etter Barnekonvensjonen. Ringerike kommune vil problematisere 

forholdet mellom de ulike konvensjonene nedenfor, under de punkter hvor det anses aktuelt.  

 

2.2 Pålegg om hjelpetiltak, punkt 11.6 

Utvalget foreslår at vedtak om pålegg om opphold i senter for foreldre og barn bare kan treffes 

dersom vilkårene for omsorgsovertakelse etter § 21 er oppfylt. Utvalget viser i denne 

forbindelse til EMK artikkel 8.  

Omsorgsovertakelse er et sterkere inngrip i familielivet enn pålegg om opphold i senter for 

foreldre og barn, hvor foreldrene fortsatt har omsorgen for eget barn. Ringerike kommune 

stiller av denne grunn spørsmål ved om det etter EMK er nødvendig at vilkårene for slik 

plassering er like strenge som ved omsorgsovertakelse.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil pålegg om opphold i senter for familie og barn miste 

mye av sin verdi dersom vilkårene skal være like strenge som ved omsorgsovertakelse. Som 

også utvalget påpeker er det ønskelig at hjelpetiltak settes inn så tidlig som mulig, med håp om 

at tiltaket medfører at barnet kan bli boende hos egne biologiske foreldre. Dersom opphold i 

senter for foreldre og barn først kan settes inn i de tilfeller hvor vilkårene for 
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omsorgsovertakelse er oppfylt, vil det være fare for bekymringen rundt barnets 

omsorgsbetingelser og utvikling er så store at det ikke anses som forsvarlig at foreldrene 

fortsetter å ha omsorgen for barnet, og at det i stedet fremmes begjæring om 

omsorgsovertakelse. Det kan tenkes tilfeller hvor et opphold ved et familiesenter på et tidligere 

tidspunkt ville kunne forhindret en omsorgsovertakelse. Det vil i så tilfelle være svært uheldig 

at dette tiltaket ikke ville kunne bli satt inn på et tidligere tidspunkt. Ringerike kommune 

anmoder på denne bakgrunn departementet nærmere å vurdere hvor strenge vilkårene for 

pålegg om opphold i senter for foreldre og barn må være før slikt vedtak kan treffes.  

 

2.3 Omsorgsovertakelse, punkt 11.9 

Utvalget foreslår å videreføre kravet om at omsorgsovertakelse av nyfødte først kan finne sted 

dersom det forhøyede beviskravet «overveidende sannsynlig» er oppfylt. Utvalget begrunner 

videreføringen av det forhøyede beviskravet med EMK artikkel 8.  

Etter Ringerike kommunes vurdering vil et slikt forhøyet beviskrav være i strid med 

Barnekonvensjonens artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets 

rett til beskyttelses mot psykisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil 

medføre at et nyfødt barn skal føres tilbake til sine biologiske foreldre dersom det er 

sannsynlighetsovervekt for at barnet vil bli utsatt for vold, overgrep og annen omsorgssvikt. 

Som omhandlet i punkt 2.1 stiller Ringerike kommune spørsmål ved forholdet mellom EMK 

artikkel 8 og hensynet til barnets beste og øvrige rettigheter nedfelt i Barnekonvensjonen, og er 

bekymret for at retten til familieliv i noen tilfeller får forrang, på bekostning av barnets 

rettigheter etter Barnekonvensjonen. Etter Ringerike kommunes vurdering bør det være 

tilstrekkelig om det foreligger alminnelig sannsynlighetsovervekt for omsorgsovertakelse av 

nyfødte barn.  

 

2.4 Kontakt og samvær, punkt 13.7.2 

2.4.1 Omfanget av kontakt med biologiske familie og andre nærstående 

Utvalget foreslår å utvide kretsen av hvilke personer et barn etter en omsorgsovertakelse skal 

ha kontakt med, og synes også å legge opp til at foreldrene normalt bør tilkjennes mer samvær 

enn hva som er praksis etter gjeldende rett. Det vises i denne forbindelse til praksis fra EMD og 

EMK artikkel 8.  

Når det er tale om langvarige plasseringer av små barn, vil barnet ha behov for å få ro slik at 

barnet kan knytte seg til en ny omsorgsbase. Utvalget skriver også at hensynet til barnet er det 

sentrale og at det i mange tilfeller vil være behov for at barnets kontakt med foreldre eller andre 

nærstående er av begrenset omfang. Ringerike kommune er imidlertid bekymret for at fokuset 

på EMK artikkel 8 og foreldrenes rett til familieliv kan medføre at hensynet til barnets beste ved 

fastsettelsen av hvem barnet skal ha kontakt/samvær med og hvor ofte vil bli satt til side.  
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2.4.2 Klagerett 

Utvalgets flertall foreslår en regel der den eller de som har ivaretatt omsorgen for barnet, 

søsken og besteforeldre gis en ubetinget klagerett, mens andre nærstående bare får behandlet 

klage etter nemndas samtykke. Mindretallet i utvalget har gått inn for at klage fra andre enn 

foreldre og barnet selv bare behandles av nemnda etter samtykke fra nemnda. Ringerike 

kommune støtter mindretallets vurderinger. Klagesakene vil være en belastning for barnet og 

slik Ringerike kommune ser det vil det være til barnets beste om klagesakene kan begrenses 

gjennom en samtykkeordning slik mindretallet går inn for.  

 

2.5 Tiltak der barn utsetter sin helse eller utvikling for alvorlig fare, punkt 11.12 

2.5.1 Listen for vedtak etter utvalgets forslag § 20 

Utvalget foreslår at vilkåret for å treffe vedtak om opphold i institusjon bør formuleres slik at 

vedtak kan treffes der dette er «nødvendig fordi barnet utsetter sin helse eller utvikling for 

alvorlig fare». Det sentrale vurderingstemaet oppgis å være om barnet foretar handlinger som 

kan føre til skade for barnet. Slike skader kan omfatte både fysiske og psykiske skader.  

Ringerike kommune stiller seg positive til en endring av ordlyden i bestemmelsen, men dersom 

ordlyden endres slik som utvalget foreslår er det viktig at departementet i forarbeidene nærmere 

klargjør hvilke type handlinger, og omfanget av disse, som kan medføre vedtak etter § 20. 

Ordlyden i bestemmelsen, slik den etter forslaget lyder, gir få signaler om dette. Det bør også 

klargjøres om en eventuell lovendring innebærer en realitetsendring, eller om det er ønskelig at 

dagens praktisering videreføres.  

 

2.5.2 Opprettholdelse av vedtak etter § 20 etter fylte 18 år 

Utvalget har foreslått å videreføre hjemmelen til å kunne opprettholde vedtak etter § 20 dersom 

ungdommen fyller 18 år i løpet av botiden. Utvalget uttaler at hjemmelen må reserveres for 

tiltak som det er grunnlag for å si virker godt, og som er begrunnet i at ungdommen trenger 

behandling for et rusmisbruk. Bakgrunnen for sistnevnte er EMK artikkel 5 om vilkårlige 

frihetsberøvelser. EMK artikkel 5, og bokstav e som i denne sammenhengen er den relevante 

bestemmelsen, omfatter imidlertid flere tilfeller enn rus. Ringerike kommune er enig i at rus er 

det mest aktuelle alternativet i bestemmelsen, men det kan etter kommunens vurdering ikke 

utelukkes at også andre forhold omhandlet i EMK artikkel 5 bokstav e, vil kunne være aktuelle. 

Etter Ringerike kommunes vurdering bør således ikke forarbeidene til § 20 uttrykke at 

opprettholdelse av vedtak etter at vedkommende har fylt 18 år, kun er aktuelt i de tilfeller hvor 

ungdommen trenger behandling for et rusmisbruk.  

 

2.6 Oppfølging og planer etter omsorgsovertakelse. Støtteperson for foreldrene, punkt 

14.3.3 

2.6.1 Støtteperson for foreldrene 

Flertallet i utvalget foreslår at det etableres en ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig 

avgjørelse om omsorgsovertakelse skal tilby foreldrene en støtteperson, jf. § 42. Mindretallet 

ved Frode Lauareid har gått i mot dette. Ringerike kommune støtter mindretallets vurdering på 

dette punktet.  
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Etter Ringerike kommunes vurdering vil en støtteperson kunne vanskeliggjøre 

kommunikasjonen og samarbeidet mellom barneverntjenesten og biologiske foreldre. 

Erfaringsmessig er det vanskelig å tale gjennom en annen person. Slik Ringerike kommune ser 

det bør barneverntjenesten kommunisere direkte med foreldrene. Det bør heller understrekes at 

barneverntjenesten plikter å legge til rette for et godt samarbeid, ved f.eks. jevnlige 

hjemmebesøk, bytting av saksbehandler ved behov, tilbud til foreldrene om å ha med 

støtteperson i møter mv.  

 

2.7 Partsrettigheter ved 12 år, punkt 16.3.2 

Utvalget foreslår å senke aldersgrensen for barns partsrettigheter til 12 år. Ringerike kommune 

er positive til at barn etter fylte 12 år blir mer delaktig i egen sak og i større grad orienteres om 

barneverntjenestens vurderinger og sakens opplysninger.  

Ringerike kommune er imidlertid usikre på om alle 12 åringer er i stand til å ta inn over seg og 

håndtere alle opplysningene som en barnevernssak inneholder. Deltakelse i fylkesnemnda 

oppleves også for de fleste voksene som en stor belastning, og kommunen er bekymret for 

hvordan dette vil være for et barn på 12 år. Selv om det vil være opp til barnet selv å bestemme 

hvorvidt barnet vil delta under nemndsbehandlingen, vil det slik Ringerike kommune ser det 

være vanskelig for mange barn selv å se hvilken belastning det er og hvilke konsekvenser en slik 

deltakelse vil kunne ha. Mange av barna barneverntjenesten er i kontakt med har også tatt et 

stort ansvar tidlig i livet, og det vil være risiko for at de vil påta seg mer ansvar i saken enn hva 

som er til deres eget beste. 

 

2.8 Bosted utenfor hjemmet, punkt 15.3.2 

Et flertall i utvalget foreslår å videreføre gjeldende § 4-15 andre ledd om at fylkesnemnda kan 

stille vilkår når det gjelder valg av bosted. Et mindretall, Frode Lauareid, ønsker ikke å 

videreføre bestemmelsen. Ringerike kommune støtter mindretallet på dette punktet. Ringerike 

kommune er enig med mindretallet i at denne avgjørelsen må ligge hos barnevernet. 

Fylkesnemnda og domstolene vil ofte heller ikke ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt.  

 

2.9 Beskyttelse for ufødt barn 

Utvalget har ikke vurdert hvorvidt også ufødte barn bør gis beskyttelse under barnevernloven.  

Etter Ringerike kommunes vurdering bør ufødte barn også gis beskyttelse etter barnevernloven. 

Ufødte barn har i dag ingen beskyttelse. Får barneverntjenesten kunnskap om at en gravid 

kvinne har store psykiske problemer, lever med en voldelig ektemann el, vil barneverntjenesten 

ikke kunne foreta seg noe dersom moren ikke samtykker til å samarbeide med 

barneverntjenesten. I slike tilfeller er barneverntjenesten avhengig av at noen melder bekymring 

etter at barnet er født. Dersom dette ikke skjer vil barnet kunne leve under svært mangelfulle 

omsorgsforhold, uten at dette fanges opp og det gripes inn. Dette er svært uheldig, og ikke i 

tråd med formålet til barnevernloven. Ringerike kommune oppfordrer departementet til å 

vurdere hvorvidt barnevernloven også bør omfatte ufødte barn.  
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Med hilsen   

    

Rune Erstad   

kommuneadvokat   

  Thea Broch 

  advokat 

   

    

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 17/254-1   Arkiv:   

VÅR-konferansen 2017  
 

Forslag til vedtak: 

Informasjonen om VÅR-konferansen tas til orientering 

 

Beskrivelse av saken 

VÅR-konferansen gjennomføres hvert år i april måned. I år er Aktivitet for alle tema med 

fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. Konferansen retter seg mot alle som arbeider med 

mennesker. 

Konferansen er full av eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et spennende og 

engasjerende foredrag ved Jørgen Skavlan. Han er lege, foredragsholder og debattant. Han 

ble kåret til årets allmennlege i 2010 og ble i 2011 regnet blant de 20 mektigste i Helse-Norge 

av «Dagens Medisin». Skavlan har gitt ut flere bøker. 

 

VÅR-konferansen holdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - tirsdag 18. april fra 09.00 til 

15.00. Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike 

frivillighetssentral. Det er ingen deltakeravgift. 

 

Mer informasjon om program og påmelding finnes på 

www.ringerike.kommune.no/vaarkonferansen/ 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser på denne konferansen som en fin anledning til å vise gode eksempler fra 

enhetenes arbeid. 

 

 Ringerike kommune, 16.01.17 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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