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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/18 Eldrerådet 29.01.2018 
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Forslag til vedtak: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

  

Saksliste: 

1. VÅR konferansen 2018 

2. Livsgledearrangementet 2018 

3. Kort orientering, - status byggeprosjekter i Helse og omsorg 
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 rådmann 
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saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf 909 99 923 
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Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fra midten av februar 2018 vil Hvalsmoen transittmottak etter vedtak i UDI overta ansvar for 

etterundersøkelse av asylsøkere med mistanke om tuberkulose fra Kasper Transittmottak, 

Østfold. Det forventes med dagens ankomsttall og data fra 2017 at det vil dreie seg om 100 

asylsøkere pr år. Det betyr at Transittmottaket på Hvalsmoen ikke er nedleggingstruet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Utenriksdirektoratet (UDI) har ansvar for sikre mottak av asylsøkere fra de ankommer til 

Norge, til eventuelt vedtak om utvisning eller oppholdstillatelse.  I dag er kapasiteten i 

mottaksapparatet for høy, og UDI reduserer, - og legger om mottaksapparatet.  

Asylsøkere som kommer til Norge mottas ved Ankomstsenter i Råde. Der foregår registrering 

og screening for tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose skal det gjennomføres supplerende 

undersøkelse; det betegnes etterundersøkelse (EU). Undersøkelsene består i vurdering ved 

lege, supplerende blodprøver, røntgen og undersøkelser av oppspytt. Dette involverer 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten, asylmottaket og spesialisthelsetjenesten. 

Etterundersøkelsen foregår i dag ved Kasper Transittmottak i Østfold. Dette mottaket legges 

etter vedtak i UDI ned fra 1.mars 2018, og funksjonen overføres fra medio februar til 

Hvalsmoen Transittmottak, Ringerike. I 2017 ble det gjennomført etterkontroll av 87 

asylsøkere og anslaget for 2018 er 100 personer/år. Det er et anslag beheftet med betydelig 

usikkerhet. Tallet avhenger av antall asylsøkere og hvor de kommer fra (tuberkuloseforekomst 

i hjemlandet). Det planlegges 15 plasser. 

Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har erfaring med undersøkelse for tuberkulose, 

og etterundersøkelse for tuberkulose fra de tidligere år (Hvalsmoen transittmottak ble etablert 

februar 2010).  Ringerike kommune har et godt samarbeid med driftsoperatør ved Hvalsmoen 

transittmottak (HERO) og med spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken ved Ringerike sykehus. 

Det er etablerte samhandlingsakser, og Ringerike kommune har i dag god kompetanse på 
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tuberkulose. Det forventes behov for å øke bemanningen ved helseavdelingen, i et fleksibelt 

samarbeid med kommunes helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine.  

Etterundersøkelse for tuberkulose finansieres av tilskudd fra UDI. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at UDI med dette signaliserer at Hvalsmoen Transittmottak ønskes 

opprettholdt. Dette er viktige signaler, ikke bare i forhold til bevaring av arbeidsplasser, men 

også for at UDI vurderer driften på Hvalsmoen transittmottak som god.  

Det gir kommunens fagmiljø utvidete utfordringer i forhold til håndtering av tuberkulose, og 

vil bidra til at våre helsetjenester opprettholder høy kompetanse i positiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten.  Vi har i dag god kompetanse på tuberkulose og ser dette som en 

mulighet for fortsatt å utvikle intern og ekstern samhandling innenfor helsetjenester innen 

smittevern, vaksine og migrasjon. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 
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Saksprotokoll - Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken tas til orientering 

 
 

Behandling i Formannskapet 23.01.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Hvalsmoen transittmottak, - etterundersøkelse for tuberkulose  
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fra midten av februar 2018 vil Hvalsmoen transittmottak etter vedtak i UDI overta ansvar for 

etterundersøkelse av asylsøkere med mistanke om tuberkulose fra Kasper Transittmottak, 

Østfold. Det forventes med dagens ankomsttall og data fra 2017 at det vil dreie seg om 100 

asylsøkere pr år. Det betyr at Transittmottaket på Hvalsmoen ikke er nedleggingstruet i dag. 

 

Beskrivelse av saken 

Utenriksdirektoratet (UDI) har ansvar for sikre mottak av asylsøkere fra de ankommer til 

Norge, til eventuelt vedtak om utvisning eller oppholdstillatelse.  I dag er kapasiteten i 

mottaksapparatet for høy, og UDI reduserer, - og legger om mottaksapparatet.  

Asylsøkere som kommer til Norge mottas ved Ankomstsenter i Råde. Der foregår registrering 

og screening for tuberkulose. Ved mistanke om tuberkulose skal det gjennomføres supplerende 

undersøkelse; det betegnes etterundersøkelse (EU). Undersøkelsene består i vurdering ved 

lege, supplerende blodprøver, røntgen og undersøkelser av oppspytt. Dette involverer 

samhandling mellom kommunehelsetjenesten, asylmottaket og spesialisthelsetjenesten. 

Etterundersøkelsen foregår i dag ved Kasper Transittmottak i Østfold. Dette mottaket legges 

etter vedtak i UDI ned fra 1.mars 2018, og funksjonen overføres fra medio februar til 

Hvalsmoen Transittmottak, Ringerike. I 2017 ble det gjennomført etterkontroll av 87 

asylsøkere og anslaget for 2018 er 100 personer/år. Det er et anslag beheftet med betydelig 

usikkerhet. Tallet avhenger av antall asylsøkere og hvor de kommer fra (tuberkuloseforekomst 

i hjemlandet). Det planlegges 15 plasser. 

Helseavdelingen ved Hvalsmoen transittmottak har erfaring med undersøkelse for tuberkulose, 

og etterundersøkelse for tuberkulose fra de tidligere år (Hvalsmoen transittmottak ble etablert 

februar 2010).  Ringerike kommune har et godt samarbeid med driftsoperatør ved Hvalsmoen 

transittmottak (HERO) og med spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken ved Ringerike sykehus. 

Det er etablerte samhandlingsakser, og Ringerike kommune har i dag god kompetanse på 

tuberkulose. Det forventes behov for å øke bemanningen ved helseavdelingen, i et fleksibelt 

samarbeid med kommunes helsekontor for migrasjon, smittevern og vaksine.  



- 

Etterundersøkelse for tuberkulose finansieres av tilskudd fra UDI. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfatter at UDI med dette signaliserer at Hvalsmoen Transittmottak ønskes 

opprettholdt. Dette er viktige signaler, ikke bare i forhold til bevaring av arbeidsplasser, men 

også for at UDI vurderer driften på Hvalsmoen transittmottak som god.  

Det gir kommunens fagmiljø utvidete utfordringer i forhold til håndtering av tuberkulose, og 

vil bidra til at våre helsetjenester opprettholder høy kompetanse i positiv samhandling med 

spesialisthelsetjenesten.  Vi har i dag god kompetanse på tuberkulose og ser dette som en 

mulighet for fortsatt å utvikle intern og ekstern samhandling innenfor helsetjenester innen 

smittevern, vaksine og migrasjon. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 12.01.2018 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege 
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