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Arkivsaksnr.: 18/4428-1   Arkiv: 250  

 

Startlån, - låneopptak 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i 

forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019. 

 

 

Beskrivelse av saken 

De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper. 

Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier. 

Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de 

viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere 

etablert og potensielt barnefattigdom. 

Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til 

nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Arkivsaksnr.: 17/3357-4   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 1.halvdel 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar saken til orientering.  

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften skal bidra til at den som har det overordnede ansvaret for 

virksomheten har et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer som er pålagt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møter en gang i måneden der innrapporterte saker tas opp og gjennomgås. 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Vigdis Jægerborg, enhetsleder (Permisjon) 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver 
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- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2018 vært arbeidet/informert om en rekke saker i kvalitetsutvalget. I tillegg til 

disse sakene har det også vært flere adhoc avklaringer på henvendelser fra f.eks ledere. Noen av sakene 

er tatt opp flere ganger. Sakene som har blitt tatt opp i 1.halvdel av 2018: 

 

Status for retningslinjer for klagebehandling i helse og omsorg  

Det har vært arbeidet med retningslinjer for å registrere inn klagene kommunen får. Dette er 

nødvendig for å kunne rapportere antall klagesaker. 

Nye personvernregler fra mai 2018  

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov. Lovverket omhandler en rekke plikter for 

behandling (innsamling og bruk av personopplysninger). For kommunens del vil dette kunne 

medføre endringer i f.eks. sletting av journal, at pasienter trekker tilbake samtykke o.l. Det er 

informert om at kommunen ansetter egen personvernombud som vil arbeide med dette. 

Retningslinjene kommer på plass etter denne ansettelsen er gjort. 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-

personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/ 

 

Rapport etter årets legemiddelrevisjon i Ringerike fengsel  

Rapporten viser fengselets avvik innen legemiddelhåndtering og hvordan disse er svart ut.  

Søknad om dispensasjon fra krav i Retningslinjer for legemiddelhåndtering  

Kommunen har frem til nå benyttet et skjema for søknad om dispensasjon for ufaglærte som 

skal gi medisiner til flere enn 7 pasienter. Det er besluttet at avdelingslederne selv skal gjøre 

vurderinger av egenhet for dispensasjon og se på strukturering i egen avdeling for å unngå at 

ufaglærte gir medisiner.  

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hvilke felt skal vi velge ut? 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Flere kommuner har arbeidet med dette programmet i flere år. Ringerike kommune ønsker å 

komme i gang med dette. Det er nå ønskelig at vi skal benytte programmet, men koble det opp 

mot det vi allerede gjør i Pro act. Det har blitt arbeidet med å finne fokusområder for 

institusjonene, hjemmetjenesten og bofellesskapene. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng 

med andre prosjekt som gjøres i dag. Arbeidet fortsetter i 2019.  

Utarbeidelse av felles års hjul for kompetanseheving. 

Det er laget en felles oversikt over kurs og aktiviteter i kommunen, slik at vi unngår 

dobbeltbookinger og gjør det mulig for flest mulig å delta på kurs.  Hver avdeling kan melde inn 

planlagte fagdager, opplæring og lignende slik at det er lettere å planlegge kompetansehevende 

tiltak i kommunen. Foreløpig sitter kompetanserådgiver i helse med denne oversikten. På sikt er 

det ønskelig å lage et felles års hjul i et system der alle ledere kan legge inn.  
 

Lærlinger i helsefag og håndtering av legemidler 

Lærlingskoordinator har fått spørsmål fra avdelingsledere om hvordan kommunen praktiserer 

den selvstendige delen av lærlingtiden når det oppstår en situasjon av somatisk art. Dette kan 

f.eks. være akuttmedisinering ved epilepsi. Problemstillingen har gått videre til ledermøte for 

videre drøfting og avgjørelse der. 
 

Samtykkeerklæring til arbeid med andre instanser  
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Kommunen har arbeidet med å lage samtykkeerklæringsskjema til alle avdelinger i helse. 

Samtykke fra pasienten er nødvendig for at avdelingene skal kunne samarbeide om spørsmål 

knyttet til pasientens helsesituasjon.  

 

Årsrapport fra tilsynsfarmasøyten 2017/Avtale om tilsynsområder i 2018.  

Tilsynsfarmasøyt har gått gjennom årsrapport fra 2017 med forslag til forbedringsområder. Det 

har blitt avtalt aktivitetsplan for 2018 med innspill til tilsynsområder og hvilke avdelinger der en 

bør prioritere tilsyn. 

 
Ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget  

Det har blitt arbeidet med ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget. Det har blitt sett på 

sammensetning av gruppen, hvilke saker som blir tatt opp og hvordan sakene skal forankres ute 

i ledergruppen.  
 

Rapportering av antall ansatte i utdanning og kursaktivitet - status per i dag.  
Det er mange medarbeidere i utdanning per i dag. Dette fordeler seg mellom 15 sykepleiere og 

vernepleiere som tar videreutdanning og 8 som tar master. Alle disse får støtte av kommunen. 

Det er utarbeidet avtaler med bindingstid for de fleste av medarbeiderne. Det har også vært stor 

kursaktivitet i kommunen i 2017. Totalt ble det registrert 2140 kursregisteringer i KS læring. 

Dette inkluderte også MKS møter. Brannvern og nettverksmøter kommer i tillegg. Det kan også 

være andre fagdager som ikke er registrert i KS læring.   

Planlegging av tilsyn psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89 

Kvalitetsutvalget har ressurspersoner som bidrar inn når det blir meldt tilsyn på ulike 

avdelinger. Tilsyn blir tatt opp i utvalget der man ser hvem som kan bidra på hvilke områder. 

Det har vært gjennomført tilsyn i psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89. Begge tilsynene 

har blitt tatt opp i kvalitetsutvalgene.  

Årsrapport pasient og brukerombudet 2017 

Gjennomgang av årsrapport fra pasient og brukerombudet i 2017. Kommunen har sendt en 

henvendelse til pasient og brukerombudet for å få mer utfyllende svar til rapporten. Temaer 

også informert om politisk. 

Funksjonsbeskrivelser for ulike stillinger. Hva har vi/hva mangler? 

Det har blitt arbeidet med funksjonsbeskrivelser innenfor ulike stillinger slik som sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider o.l. Dette er etterspurt av avdelingslederne og det er ønskelig at 

kommunen har felles beskrivelser som kan tilpasses hver enkelt avdeling. 

Prosedyre for tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica/retningslinjer for bruk av 

velferdsteknologiske løsninger 

Det har blitt arbeidet med prosedyrer for registrering av tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica. 

Det har blitt arbeidet med retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunen. 

Gjennomgang av forslag på «mal» til årsrapport. 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått forslag til mal på årsrapport som alle avdelinger skal skrive 

vært år. Denne rapporten danner grunnlag for hva som skal inn i handlingsprogrammet og sier 

noe om hva som har blitt gjort det siste året. Avdelingslederne sender inn sin årsrapport hvert 

år.  

 

 

 

 

Nye helsereformen – leve hele livet. Hva har det å si for oss? 
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Kvalitetsutvalget har gjennomgått reformen som foreslår 25 ulike tiltak. Kommunen må finne ut 

hvilke tiltak vi følger og hvilke vi må arbeide videre med. Det er ønsker om å etablere en 

prosjektgruppe som ser videre på dette.  Flere ansatte skal i løpet av året på en 

gjennomføringskonferanse. I etterkant av dette etableres det prosjektgruppe. Tema er også 

informert om politisk.  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-

livet/id2547684/ 

 

Acos IP- rolle- og ansvarsbeskrivelse 

ACOS IP er fagsystemet for elektronisk individuell plan. Systemet har også en tilleggsfunksjon 

for tverrfaglig samhandling. Det har blitt utarbeidet en rutine som beskriver rolle- og 

ansvarsbeskrivelse i systemet. Denne er presentert for kvalitetsutvalget som har endelig 

godkjent rutinen. 

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringene. 

Det har vært gjennomført to inspirasjonsdager for 75-åringer, en i 2017 og en i 2018. I tillegg 

til dette er det gjennomført et åpent møte for de over 75 år. Kvalitetsutvalget har evaluert 

møtene og anbefaler at man fortsetter med disse i 2019. Disse møtene er positive innslag som 

forebyggende arbeid og bidrar også til bedre samhandling mellom de ulike enhetene. Tema er 

også informert om politisk.  

 

Hvordan jobbe med tilbakemeldinger fra pårørende i kommunen? 

Helse og omsorg får jevnlig tilbakemelding fra pårørende. Avdelingene svarer selv ut 

tilbakemeldinger som går direkte til dem. Sektoren erfarer er at de pårørende ønsker å bli sett og 

hørt, de ønsker å få informasjon og de stiller gjerne spørsmål om ledelsen og kommunens 

systemer og organisering. Det er ønskelig å se på rutiner og system for jobbe med 

tilbakemeldinger. Det har blitt diskutert å opprette brukerutvalg. Dette vil bli arbeidet videre 

med i 2019. 

 

Plikt til å registrere barn som pårørende 

Kommunen har plikt til å registrere barn som er pårørende til voksne med psykisk sykdom, rus 

og andre alvorlige lidelser som kan påvirke omsorgsevnen jf.: Helsepersonelloven § 33. Det er 

viktig at alle medarbeidere kjenner til dette, slik at riktige instanser blir varslet når dette 

oppdages. Det har vært gjennomganger av prosedyrer for å sikre dette. 
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Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering.  

 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/3198-3   Arkiv: F00 &58  

 

Oppfølging av tilsyn med kommunale tjenester til personer med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Oppfølging av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og 

psykisk lidelse i Ringerike Kommune tas til orientering.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte revisjon i avdelingene Psykisk helse og rus og NAV i juni 2018. 

Hensikten med tilsynet var å undersøke om Ringerike kommune la til rette for og fulgte opp at personer 

med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilbyddes/fikk individuelt tilpassende, samordnede og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Kommunen sendte inn etterspurt 

dokumentasjon til fylkesmannen i løpet av våren 2018. Denne dokumentasjonen var knyttet til daglig 

drift og andre forhold av betydning for tilsynet slik som organisasjonskart, rutinehåndbøker, 

opplæringsplaner, prosedyrer, kartleggingsskjema, navnelister og lignende. Resultatet av tilsynet viste to 

lovbrudd og avdelingene har i ettertid arbeidet med å lukke lovbruddene og gjøre forbedringsarbeid  

 

Beskrivelse av saken 

 

Under tilsynet ble det avdekket to lovbrudd:  

 

Lovbrudd 1: Ringerike kommune kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen til brukere med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

 

Lovbrudd 2: Ringerike kommune sikrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig 

rusproblem og psykisk lidelse, gjennom systematisk planlegging av tjenesteytingen i kommunen.  

 

 

I ettertid av tilsynet har avdelingene utarbeidet en rekke prosedyrer og planer. Det har blitt gjennomført 

opplæring og kartlegginger for å lukke lovbruddene og avdelingene har arbeidet med konkrete 

tilbakemeldinger de fikk etter tilsynet. De har også brukt tid på å implementere noen av endringene og 

laget plan for videre implementering av disse. 

 

Alle ansatte har fått god informasjon om tilsynet og gjennomgang av fylkesmannens kommentarer 
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verørende kommunens tilsyn. Det har vært gjennomført møter på hver avdeling og samarbeidsmøter 

med lederteam i de to ivolverte avdelingene. Det har også blitt satt ned arbeidsgrupper der 

kvalitetsrådgiver, kompetanserådgiver, representant fra koordinerende enhet og systemansvarlig for 

journalsystemet Gerica har kommet med sine innspill. Fremdriftsplan for tilsynet har også blitt 

presentert for kvalitetsutvalget i Ringerike kommune to ganger, der man har fått innspill til videre 

arbeid. 

 

Psykisk helse og rus har gjennomført opplæring i avvikssystemet, opplæring om Individuell plan (IP) og 

koordinator. Det har også vært mer fokus på daglig journalføring der lederne i større grad følger opp og 

gir tilbakemeldinger om dette. Flere ansatte har vært på fagdag i vold og trusler og det er også planlagt 

fagdag i selvmordsforebygging.  

Psykisk helse og rus har jobbet målrettet mot at begge team skal håndtere de samme arbeidsoppgavene. 

Delmål er nådd ved at de nå har felles ukentlige fagmøter. Dette vil sikre at bruker blir fulgt opp av flere 

ansatte og ikke kun sin kontaktperson. Det gjør avdelingen mer robust ved sykefravær og ferieavvikling, 

samtidig som det sikrer bruker bedre oppfølging.  Fra å med januar skal det også etableres pakkeforløp 

for psykisk helse og rus. Lederteamet skal delta på dialogkonferanse 1.november, der man vil få mer 

klarhet i hva som forventes av kommunen. Samtidig er det ønskelig å se på strukturelle endringer slik at 

tjenestemottakerne i større grad mestrer dagliglivet i egen bolig istedenfor døgnbemannet botilbud. 

Avdelingen ser også behov for å kunne bidra med ambulant oppfølging av tjenestemottakere i andre 

enheter i kommunen.  

Fremover er det også ønskelig å se på om tjenesten er riktig organisert med hensyn til nasjonale føringer 

og ønsker om bedre forebygging og tidligere innsats. Det er ønske om flere lavterskeltilbud, slik som 

kurs innen depresjonsmestring og belastningsmestring, såkalte Kid og Kib kurs. Dette er populære kurs 

som avdelingen ser stor nytteverdi av. Det vil bli vurdert om avdelingen også skal tilby andre 

lavterskeltilbud.  

Nav har innad i sin avdeling arbeidet med blant annet fire viktige områder. Samarbeidsavtaler, 

samtykke, kartlegging og journalføring. Etter tilsynet har det blitt laget samarbeidsavtale på leder og 

veiledernivå mellom NAV og psykisk helse og rus. Disse er nå utarbeidet og iverksatt.  Det har blitt 

arbeidet aktivt med foranrking og forbedring i bruk av innhenting av samtykkeerklæring fra bruker og 

hvordan dette skal journalføres.  

Avdelingen har etablert en arbeidsgruppe som arbeider med et felles kartlegginsskjema for alle 

avdelingene i NAV. Per i dag brukes det ulike kartleggingsverktøy mellom de ulike team/avdelinger. 

Denne arbeidsgruppen arbeider også med å samle alle notatføringer og journalføringer i ett eller få 

systemer innad i NAV, der kvalitet og innhold jevnlig kontrolleres. Per i dag skjer notat og journalføring 

i ulike system, noe som skaper et uoversiktelig bilde over pasientens behov  

 

Overordnet har det blitt arbeidet med samarbeid ned hjemmetjenesten der avdelingen psykisk helse og 

rus har felles brukere. Det er møter på individnivå hos NAV og distrikspsykiatrisk senter (DPS) hvor 

medarbeiderne diskuterer hvordan man best gir tjenester til felles brukere. Det er også jevnlige felles 

samarbeidsmøter på ledernivå. Av overordnede prosedyrer har det blant annet blitt utarbeidet rutiner på 

samarbeid, opplæringsplaner og prosedyrer for journalføringer. Samlet under tilsynet har det blitt 

revidert og utarbeidet flere manglende prosedyrer som vil gjøre ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver 

lettere for hver enkelt ansatt.  

 

 



  Sak 40/18 

 

 Side 11 av 27   

 

 



  Sak 40/18 

 

 Side 12 av 27   

 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblem 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. Tilsynet som ble utført tidligere i år viste at 

kommunen hadde flere forbedringsområder innen dette feltet.  

 

Etter tilsynet er det iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak for å lukke de lovbrudd som 

tilsynsrapporten beskriver. Det er etabler tiltak på hver avdeling og flere overordnede tiltak som skal 

bidra til å sikre samhandlingen og systematisk planlegging av tjenesteytingen i kommunen. Alt materiale 

er sendt inn til fylkesmannen som vil vurdere gjennomføring og resultatoppnåelse etter tilsynet. Dersom 

kommunen har ytterligere forbedringspotensial vil avdelingene få tilbakemelding om dette.  

 

Rådmannen legger frem informasjon om oppfølging av tilsyn til orientering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/4403-1   Arkiv: H43  

 

Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeidmellom 14 kommuner i Valdres, 

Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et 

«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er 

lokalisert på Hov. 

 

Beskrivelse av saken 

Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler 

om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike, 

Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, 

Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.  

Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan 

oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer. 

Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for 
vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3 
rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er 
tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok. 

 

Kompetanse 

«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det 

gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og 

framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området. 

Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker 

kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså 

problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne 

krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig. 
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Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for 
utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit, 
men mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om 
ulike former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag, 
sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, 
brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den 
psykisk volden mer nedbrytende og skadelig over tid.  

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som 
kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de 
angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den 
andres følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens 
all fysisk mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling. 

Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, 
ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra 
psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å 
opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.  

Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker 
og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik 
at partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende 
adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 
pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte 
barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor 
barna, utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt 
true med å sette ut rykter om partner til de samme.  

Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i 
familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som 
ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og 
hvem partneren er sammen med og hva man snakker med andre om. 

Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den 
andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 
aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og 
påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.  

I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes 
vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge 
vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye 
for de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre 
mennesker. Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et 
annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig 

Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved 
Hønefoss Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette 
kan bl.a. være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet, 
økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er 
ved krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på 
krisesenteret. 
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Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt. 
Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem 
årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i 
nære relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for 
lite grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende. 

En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets 
regi. Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse 
andre arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og 
organisasjoner/foreninger, møter i «Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa», 
ungdomsgrupper og ICDPi-grupper. 

Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som 
minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke 
døgnet hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder 
dagens drift og ikke minst i forhold til beredskap. 

Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år: 

 

                                                
i International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.  

ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme 

psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er 

gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen. 

Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å 

støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de 

foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

implementerer metoden 
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Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere 

beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er 

gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for 

effektiv prosessjobbing. 
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde? 

Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre 
beslektede områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der 
kommunen kjøper tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere 
«incestproblematikken», som handler om seksuell vold. 

Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom 
midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den 
kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil 
kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en 
overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter. 
 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk 

orientering. 
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Vedlegg 

 

 Ingen 

 

  

Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 15/7163-4   Arkiv: G40 &32  

 

Samarbeid mellom tannhelsetjenesten og Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i dag samarbeid med Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF vedrørende 

tannhelse for kommunens innbyggere. Det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter med fokus 

på å bidra til god tannhelse for gruppene som er prioritert i tannhelsetjenesteloven, og den 

øvrige befolkningen. Lovverket bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. 

Kommunen plikter å følge opp pasientenes helse og bidra til at pasientene får tannbehandling 

ved behov. 

 

I tidligere samarbeidsmøter har tannhelsetjenesten vært opptatt av om de samarbeider med de 

riktige personene i kommunen og om det er andre arenaer de burde samarbeide på enn de som 

er tradisjonelle og lovpålagte. Tannhelsetjenesten er også opptatt av å bidra til utjevning av 

sosial ulikhet i helse og at de som er tjenesteytere på helse i kommunene, har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter til å bistå med daglig tann- og munnstell til de som trenger det. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I Ringerike kommune avholdes det årlige overordnede møter mellom kommunen og  

tannhelsetjenesten i Buskerud (FKF). Hensikten med møtene er å ta opp samarbeid og 

generelle problemstillinger. Kommunens kontaktperson er Anette Sulland som jobber som 

enhetsleder for integrerte tjenester på Sokna, Nes og Tyristrand. På tjenestenivå er det årlige 

samarbeidsmøter innenfor de ulike gruppene omtalt i tannhelseloven. Alle avdelinger i 

hjemmetjenesten og institusjon har egne tannkontakter som følger opp pasientenes avtaler.  

 

De ulike avdelingene gjennomfører samarbeidsmøter med ulike intervall gjennom året.  



  Sak 42/18 

 

 Side 20 av 27   

 

Kommunens oversikt viser at alle institusjoner har samarbeidsmøter to ganger årlig. I 

hjemmetjenesten og omsorgsboligene varierer det mellom 1-2 samarbeidsmøter årlig. Noen 

avdelinger har besøk av tannpleier hver måned i tillegg til innkallinger til behandling ved behov. 

Andre avdelinger har ingen faste undersøkelser, men innkaller tannpleier etter avtale.   

 

Tema på samarbeidsmøtene ute i avdelingen er brukerlister, beboernes rettigheter, behov for 

undervisning og andre tema som måtte være aktuelt. Tannhelsetjenesten er behjelpelig med å ta 

ut lister over pasientene som er registrert hos tannhelsetjenesten. På denne måten kan man 

kvalitetssikre at alle pasientene har fått tilbud om tannlege, fjerne pasienter som har flyttet eller 

gått bort, eller som på annen måte ikke ønsker å benytte tilbudet. I etterkant av disse møtene 

blir det sendt ut tilbudsskjema til de som ikke har mottatt dette.  

 

Tannhelsetjenesten fører årlig statistikk over hvor mange pasienter som har fått tilbud om og 

gjennomført tannbehandling. Erfaringene fra tannhelsetjenesten viser at denne statistikken ikke 

alltid samsvarer med KOSTA tall for den enkelte kommune. Grunnen til dette er svikt i 

oppdatering og oppfølging av IPLOS i de ulike avdelingene. Dette er en kjent problemstilling 

som tannhelsetjenesten ser igjen i flere avdelinger og kommuner. Hvert tredje år blir det også 

gjennomført en undersøkelse av tann- og munnstell (BSI) på alle sykehjem i fylket, siste 

undersøkelse ble gjennomført i 2018. 

 

Erfaringer fra tannhelsetjenesten og kommunen viser at flere pasienter velger å takke nei til 

gratis tannbehandling. Bakgrunnen for dette er gjerne at de har proteser, de ikke syntes det er 

nødvendig med tannbehandling eller at de går til sin private tannlege. Selv om de takker nei har 

de mulighet til å få gratis tannbehandling senere. Kommunen skal jevnlig undersøke om 

pasientene ønsker dette.  

 

Tannhelsetjenesten har også erfart at det kan være utfordrende å få gitt hjemmetjenesten 

tilbakemelding etter besøk, da enkelte pasienter ikke ønsker at denne informasjonen skal 

utveksles. Noen pasienter velger å ta med tilbakemelding hjem til tjenesten, mens andre mener 

de ikke trenger denne. Dersom pasienten trenger tettere oppfølging så kan det være 

utfordrende for hjemmetjenesten å få informasjon om dette. Institusjonene får automatisk 

tilsendt tilbakemelding på alle sine pasienter.  

 

I siste overordnede samarbeidsmøte ble det informert om at både tannhelsetjenesten og 

kommunens avdelinger opplevde samarbeidet rundt tannhelsetjenestene som forutsigbart og 

godt. Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter på samme måte som før og at man sammen kan 

se på områder der man kan gjøre forbedring. Det er ønskelig fra begge parter at samarbeidet 

videreføres på samme måte når Buskerud Fylke i fremtiden skal bli Viken. 
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Rådmannens vurdering 

 

God tannhelse er viktig for både helse og livskvalitet.   

Rådmannen er tilfreds med samarbeidsordningene som er satt i gang, og tilbakemeldingene på 

at disse fungerer godt. Dette viser at organisert samhandling bidrar til bedre internkontroll av 

egne tjenester og ivaretakelse av pasient- og brukerrettighetene til hver pasient. Samtidig er 

jevnlig samarbeid en viktig faktor for å oppdage områder som har forbedringspotensial, slik at 

kommunen kan iverksette tiltak for å forbedre dette. Som tannhelsetjenesten bemerker er det 

viktig at vi oppdaterer og følger opp IPLOS for å sende inn riktige tall til KOSTRA. Dette er 

en av områdene kommunen arbeider med kontinuerlig gjennom opplæring i  journalsystemet 

Gerica. 

 

Rådmannen bemerker det positive samarbeidet og legger frem informasjon om dette til orientering. 

 

 

Vedlegg 

Oversikt over samarbeid i Ringerike kommune   

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 18/3222-2   Arkiv: M70  

 

Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/18 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018 

43/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

8/18 Råd for funksjonshemmede 29.10.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 
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Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få 

hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller 

leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  
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Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  
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Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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Arkivsaksnr.: 18/3105-3   Arkiv: 223 F60  

 

Årsrapport fra Blåkors Stjernegruppen 2017  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/18 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 06.11.2018 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Årsmeldingen fra Stjernegruppen Blå Kors tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken: 

 

Stjernegruppen Blå Kors er en arbeid og inkluderingsbedrift i Hønefoss. Gjennom 

arbeidskvalifisering og bo-trening, hjelper de mennesker med fysiske og psykiske plager, 

herunder personer med utfordringer innen rus. Målsetningen er at våre deltakere skal få fast 

arbeid.  

 

Stjernegruppen Blå Kors har tiltak som arbeidspraksis i skjermet virksomhet(APS), 

arbeidsforberedende trening (AFT) og samarbeid med kriminalomsorgen om gjennomføring av 

samfunnsstraff. Stjernegruppen har også cafe & catering, bruktbutikk og botilbud. 

Årsresultatet fra 2017 viser et underskudd på kr 922.781,-. Bortfall av tilskudd og fremtidige 

pensjonskostnader påvirker det endelige resultatet. Bedriften arbeider kontinuerlig med 

kostnadsreduserende tiltak og alternative inntektsmuligheter.  

 

Rådmannens vurdering 

I henhold til samarbeidsavtalen leverer Stjernegruppen Blå Kors en årsmelding som beskriver 

aktiviteten gjennom året 2017. Rådmannen legger med dette fram denne årsmeldingen (se 

vedlegg) for hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd til orientering. 
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Vedlegg 

Virksomhetsleders årsrapport aug 2017  

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4428-1   Arkiv:   

 

Startlån, - låneopptak 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Rådmannen får fullmakt til å øke låneopptaket med opp til kr. 100 000 000,- fra husbanken i 

forholdt til budsjettforslaget, for videreformidling som startlån i 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

De to siste års nivå på startlånsvedtakene har vært svært positive for definerte målgrupper. 

Spesielt slår tiltaket positivt ut for store barnefamilier. 

Boligkontoret arbeider i dag med flere store barnefamilier som defineres som vanskeligstilte på 

boligmarkedet, og vurderer behovet for startlån i 2019 til å ligge på samme nivå som i 2018. 

 

Rådmannens vurdering 

Høye boutgifter genererer behov for supplerende sosialhjelp. Startlån er dermed et av de 

viktigste verktøy kommunen har for å redusere sosialhjelpekostnader og ikke minst redusere 

etablert og potensielt barnefattigdom. 

Rådmannen anbefaler derfor at nivået på startlån opprettholdes i 2019, og vil komme tilbake til 

nivået i 2020 basert på aktivitetstall i 2019. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christinge Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-4   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 1.halvdel 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 
Hovedkomiteen for Helse, omsorgs og velferd tar saken til orientering.  

 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 
Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene har som formål å bidra til faglig forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og 

omsorgslovgivningen etterleves. Forskriften skal bidra til at den som har det overordnede ansvaret for 

virksomheten har et godt verktøy for systematisk styring og ledelse, samt kontinuerlig forbedring. 

Kommunens kvalitetsutvalg er et strategisk og overordnet utvalg for alt kvalitetsarbeid i helse og 

omsorg. Utvalget er et rådgivende organ for kommunalsjefen som har beslutningsmyndighet. En av 

hovedoppgavene til kvalitetsutvalget er å utføre kontroll av gjennomføring av oppgaver, tiltak og planer 

i sektoren i henhold til lovkrav om faglig forsvarlige tjenester. Utvalget skal også bidra til at kommunen 

korrigerer sin virksomhet i tråd med erfaringer og nye føringer som er pålagt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møter en gang i måneden der innrapporterte saker tas opp og gjennomgås. 

Ringerike kommune etablerte tidlig et eget kvalitetsutvalg for helse og omsorgstjenester. 

Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Vigdis Jægerborg, enhetsleder (Permisjon) 

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Kari G. Henriksen, jurist  

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver 

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver 



- 

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor Barn og Unge 

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt 

  

Det har i 1. halvår av 2018 vært arbeidet/informert om en rekke saker i kvalitetsutvalget. I tillegg til 

disse sakene har det også vært flere adhoc avklaringer på henvendelser fra f.eks ledere. Noen av sakene 

er tatt opp flere ganger. Sakene som har blitt tatt opp i 1.halvdel av 2018: 

 

Status for retningslinjer for klagebehandling i helse og omsorg  

Det har vært arbeidet med retningslinjer for å registrere inn klagene kommunen får. Dette er 

nødvendig for å kunne rapportere antall klagesaker. 

Nye personvernregler fra mai 2018  

Norge fikk i 2018 en ny personopplysningslov. Lovverket omhandler en rekke plikter for 

behandling (innsamling og bruk av personopplysninger). For kommunens del vil dette kunne 

medføre endringer i f.eks. sletting av journal, at pasienter trekker tilbake samtykke o.l. Det er 

informert om at kommunen ansetter egen personvernombud som vil arbeide med dette. 

Retningslinjene kommer på plass etter denne ansettelsen er gjort. 

https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/personvernregelverket/om-

personopplysningsloven-og-nar-den-gjelder/ 

 

Rapport etter årets legemiddelrevisjon i Ringerike fengsel  

Rapporten viser fengselets avvik innen legemiddelhåndtering og hvordan disse er svart ut.  

Søknad om dispensasjon fra krav i Retningslinjer for legemiddelhåndtering  

Kommunen har frem til nå benyttet et skjema for søknad om dispensasjon for ufaglærte som 

skal gi medisiner til flere enn 7 pasienter. Det er besluttet at avdelingslederne selv skal gjøre 

vurderinger av egenhet for dispensasjon og se på strukturering i egen avdeling for å unngå at 

ufaglærte gir medisiner.  

Pasientsikkerhetsprogrammet. Hvilke felt skal vi velge ut? 

http://www.pasientsikkerhetsprogrammet.no 

Flere kommuner har arbeidet med dette programmet i flere år. Ringerike kommune ønsker å 

komme i gang med dette. Det er nå ønskelig at vi skal benytte programmet, men koble det opp 

mot det vi allerede gjør i Pro act. Det har blitt arbeidet med å finne fokusområder for 

institusjonene, hjemmetjenesten og bofellesskapene. Dette arbeidet vil bli sett i sammenheng 

med andre prosjekt som gjøres i dag. Arbeidet fortsetter i 2019.  

Utarbeidelse av felles års hjul for kompetanseheving. 

Det er laget en felles oversikt over kurs og aktiviteter i kommunen, slik at vi unngår 

dobbeltbookinger og gjør det mulig for flest mulig å delta på kurs.  Hver avdeling kan melde inn 

planlagte fagdager, opplæring og lignende slik at det er lettere å planlegge kompetansehevende 

tiltak i kommunen. Foreløpig sitter kompetanserådgiver i helse med denne oversikten. På sikt er 

det ønskelig å lage et felles års hjul i et system der alle ledere kan legge inn.  
 

Lærlinger i helsefag og håndtering av legemidler 

Lærlingskoordinator har fått spørsmål fra avdelingsledere om hvordan kommunen praktiserer 

den selvstendige delen av lærlingtiden når det oppstår en situasjon av somatisk art. Dette kan 

f.eks. være akuttmedisinering ved epilepsi. Problemstillingen har gått videre til ledermøte for 

videre drøfting og avgjørelse der. 
 

Samtykkeerklæring til arbeid med andre instanser  



- 

Kommunen har arbeidet med å lage samtykkeerklæringsskjema til alle avdelinger i helse. 

Samtykke fra pasienten er nødvendig for at avdelingene skal kunne samarbeide om spørsmål 

knyttet til pasientens helsesituasjon.  

 

Årsrapport fra tilsynsfarmasøyten 2017/Avtale om tilsynsområder i 2018.  

Tilsynsfarmasøyt har gått gjennom årsrapport fra 2017 med forslag til forbedringsområder. Det 

har blitt avtalt aktivitetsplan for 2018 med innspill til tilsynsområder og hvilke avdelinger der en 

bør prioritere tilsyn. 

 
Ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget  

Det har blitt arbeidet med ny funksjonsbeskrivelse for kvalitetsutvalget. Det har blitt sett på 

sammensetning av gruppen, hvilke saker som blir tatt opp og hvordan sakene skal forankres ute 

i ledergruppen.  
 

Rapportering av antall ansatte i utdanning og kursaktivitet - status per i dag.  
Det er mange medarbeidere i utdanning per i dag. Dette fordeler seg mellom 15 sykepleiere og 

vernepleiere som tar videreutdanning og 8 som tar master. Alle disse får støtte av kommunen. 

Det er utarbeidet avtaler med bindingstid for de fleste av medarbeiderne. Det har også vært stor 

kursaktivitet i kommunen i 2017. Totalt ble det registrert 2140 kursregisteringer i KS læring. 

Dette inkluderte også MKS møter. Brannvern og nettverksmøter kommer i tillegg. Det kan også 

være andre fagdager som ikke er registrert i KS læring.   

Planlegging av tilsyn psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89 

Kvalitetsutvalget har ressurspersoner som bidrar inn når det blir meldt tilsyn på ulike 

avdelinger. Tilsyn blir tatt opp i utvalget der man ser hvem som kan bidra på hvilke områder. 

Det har vært gjennomført tilsyn i psykisk helse og rus/NAV og Hvelven 87/89. Begge tilsynene 

har blitt tatt opp i kvalitetsutvalgene.  

Årsrapport pasient og brukerombudet 2017 

Gjennomgang av årsrapport fra pasient og brukerombudet i 2017. Kommunen har sendt en 

henvendelse til pasient og brukerombudet for å få mer utfyllende svar til rapporten. Temaer 

også informert om politisk. 

Funksjonsbeskrivelser for ulike stillinger. Hva har vi/hva mangler? 

Det har blitt arbeidet med funksjonsbeskrivelser innenfor ulike stillinger slik som sykepleier, 

vernepleier, helsefagarbeider o.l. Dette er etterspurt av avdelingslederne og det er ønskelig at 

kommunen har felles beskrivelser som kan tilpasses hver enkelt avdeling. 

Prosedyre for tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica/retningslinjer for bruk av 

velferdsteknologiske løsninger 

Det har blitt arbeidet med prosedyrer for registrering av tvangsvedtak i fagprogrammet Gerica. 

Det har blitt arbeidet med retningslinjer for bruk av velferdsteknologiske løsninger i kommunen. 

Gjennomgang av forslag på «mal» til årsrapport. 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått forslag til mal på årsrapport som alle avdelinger skal skrive 

vært år. Denne rapporten danner grunnlag for hva som skal inn i handlingsprogrammet og sier 

noe om hva som har blitt gjort det siste året. Avdelingslederne sender inn sin årsrapport hvert 

år.  

 

 

 

 

Nye helsereformen – leve hele livet. Hva har det å si for oss? 



- 

Kvalitetsutvalget har gjennomgått reformen som foreslår 25 ulike tiltak. Kommunen må finne ut 

hvilke tiltak vi følger og hvilke vi må arbeide videre med. Det er ønsker om å etablere en 

prosjektgruppe som ser videre på dette.  Flere ansatte skal i løpet av året på en 

gjennomføringskonferanse. I etterkant av dette etableres det prosjektgruppe. Tema er også 

informert om politisk.  https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/innsikt/leve-hele-

livet/id2547684/ 

 

Acos IP- rolle- og ansvarsbeskrivelse 

ACOS IP er fagsystemet for elektronisk individuell plan. Systemet har også en tilleggsfunksjon 

for tverrfaglig samhandling. Det har blitt utarbeidet en rutine som beskriver rolle- og 

ansvarsbeskrivelse i systemet. Denne er presentert for kvalitetsutvalget som har endelig 

godkjent rutinen. 

 

Evaluering av inspirasjonsdag for 75-åringene. 

Det har vært gjennomført to inspirasjonsdager for 75-åringer, en i 2017 og en i 2018. I tillegg 

til dette er det gjennomført et åpent møte for de over 75 år. Kvalitetsutvalget har evaluert 

møtene og anbefaler at man fortsetter med disse i 2019. Disse møtene er positive innslag som 

forebyggende arbeid og bidrar også til bedre samhandling mellom de ulike enhetene. Tema er 

også informert om politisk.  

 

Hvordan jobbe med tilbakemeldinger fra pårørende i kommunen? 

Helse og omsorg får jevnlig tilbakemelding fra pårørende. Avdelingene svarer selv ut 

tilbakemeldinger som går direkte til dem. Sektoren erfarer er at de pårørende ønsker å bli sett og 

hørt, de ønsker å få informasjon og de stiller gjerne spørsmål om ledelsen og kommunens 

systemer og organisering. Det er ønskelig å se på rutiner og system for jobbe med 

tilbakemeldinger. Det har blitt diskutert å opprette brukerutvalg. Dette vil bli arbeidet videre 

med i 2019. 

 

Plikt til å registrere barn som pårørende 

Kommunen har plikt til å registrere barn som er pårørende til voksne med psykisk sykdom, rus 

og andre alvorlige lidelser som kan påvirke omsorgsevnen jf.: Helsepersonelloven § 33. Det er 

viktig at alle medarbeidere kjenner til dette, slik at riktige instanser blir varslet når dette 

oppdages. Det har vært gjennomganger av prosedyrer for å sikre dette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering.  

 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3198-3   Arkiv: F00 &58  

 

Oppfølging av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig 

rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Ringerike Kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Oppfølging av tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og 

psykisk lidelse i Ringerike Kommune tas til orientering.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Fylkesmannen i Buskerud gjennomførte revisjon i avdelingene Psykisk helse og rus og NAV i juni 2018. 

Hensikten med tilsynet var å undersøke om Ringerike kommune la til rette for og fulgte opp at personer 

med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse tilbyddes/fikk individuelt tilpassende, samordnede og 

forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester. Kommunen sendte inn etterspurt 

dokumentasjon til fylkesmannen i løpet av våren 2018. Denne dokumentasjonen var knyttet til daglig 

drift og andre forhold av betydning for tilsynet slik som organisasjonskart, rutinehåndbøker, 

opplæringsplaner, prosedyrer, kartleggingsskjema, navnelister og lignende. Resultatet av tilsynet viste to 

lovbrudd og avdelingene har i ettertid arbeidet med å lukke lovbruddene og gjøre forbedringsarbeid  

 

Beskrivelse av saken 

 

Under tilsynet ble det avdekket to lovbrudd:  

 

Lovbrudd 1: Ringerike kommune kartlegger ikke systematisk den helhetlige situasjonen til brukere med 

samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse. 

 

Lovbrudd 2: Ringerike kommune sikrer ikke samordnet tjenestetilbud til brukere med samtidig 

rusproblem og psykisk lidelse, gjennom systematisk planlegging av tjenesteytingen i kommunen.  

 

 

I ettertid av tilsynet har avdelingene utarbeidet en rekke prosedyrer og planer. Det har blitt gjennomført 

opplæring og kartlegginger for å lukke lovbruddene og avdelingene har arbeidet med konkrete 

tilbakemeldinger de fikk etter tilsynet. De har også brukt tid på å implementere noen av endringene og 

laget plan for videre implementering av disse. 

 

Alle ansatte har fått god informasjon om tilsynet og gjennomgang av fylkesmannens kommentarer 

verørende kommunens tilsyn. Det har vært gjennomført møter på hver avdeling og samarbeidsmøter 



- 

med lederteam i de to ivolverte avdelingene. Det har også blitt satt ned arbeidsgrupper der 

kvalitetsrådgiver, kompetanserådgiver, representant fra koordinerende enhet og systemansvarlig for 

journalsystemet Gerica har kommet med sine innspill. Fremdriftsplan for tilsynet har også blitt 

presentert for kvalitetsutvalget i Ringerike kommune to ganger, der man har fått innspill til videre 

arbeid. 

 

Psykisk helse og rus har gjennomført opplæring i avvikssystemet, opplæring om Individuell plan (IP) og 

koordinator. Det har også vært mer fokus på daglig journalføring der lederne i større grad følger opp og 

gir tilbakemeldinger om dette. Flere ansatte har vært på fagdag i vold og trusler og det er også planlagt 

fagdag i selvmordsforebygging.  

Psykisk helse og rus har jobbet målrettet mot at begge team skal håndtere de samme arbeidsoppgavene. 

Delmål er nådd ved at de nå har felles ukentlige fagmøter. Dette vil sikre at bruker blir fulgt opp av flere 

ansatte og ikke kun sin kontaktperson. Det gjør avdelingen mer robust ved sykefravær og ferieavvikling, 

samtidig som det sikrer bruker bedre oppfølging.  Fra å med januar skal det også etableres pakkeforløp 

for psykisk helse og rus. Lederteamet skal delta på dialogkonferanse 1.november, der man vil få mer 

klarhet i hva som forventes av kommunen. Samtidig er det ønskelig å se på strukturelle endringer slik at 

tjenestemottakerne i større grad mestrer dagliglivet i egen bolig istedenfor døgnbemannet botilbud. 

Avdelingen ser også behov for å kunne bidra med ambulant oppfølging av tjenestemottakere i andre 

enheter i kommunen.  

Fremover er det også ønskelig å se på om tjenesten er riktig organisert med hensyn til nasjonale føringer 

og ønsker om bedre forebygging og tidligere innsats. Det er ønske om flere lavterskeltilbud, slik som 

kurs innen depresjonsmestring og belastningsmestring, såkalte Kid og Kib kurs. Dette er populære kurs 

som avdelingen ser stor nytteverdi av. Det vil bli vurdert om avdelingen også skal tilby andre 

lavterskeltilbud.  

Nav har innad i sin avdeling arbeidet med blant annet fire viktige områder. Samarbeidsavtaler, 

samtykke, kartlegging og journalføring. Etter tilsynet har det blitt laget samarbeidsavtale på leder og 

veiledernivå mellom NAV og psykisk helse og rus. Disse er nå utarbeidet og iverksatt.  Det har blitt 

arbeidet aktivt med foranrking og forbedring i bruk av innhenting av samtykkeerklæring fra bruker og 

hvordan dette skal journalføres.  

Avdelingen har etablert en arbeidsgruppe som arbeider med et felles kartlegginsskjema for alle 

avdelingene i NAV. Per i dag brukes det ulike kartleggingsverktøy mellom de ulike team/avdelinger. 

Denne arbeidsgruppen arbeider også med å samle alle notatføringer og journalføringer i ett eller få 

systemer innad i NAV, der kvalitet og innhold jevnlig kontrolleres. Per i dag skjer notat og journalføring 

i ulike system, noe som skaper et uoversiktelig bilde over pasientens behov  

 

Overordnet har det blitt arbeidet med samarbeid ned hjemmetjenesten der avdelingen psykisk helse og 

rus har felles brukere. Det er møter på individnivå hos NAV og distrikspsykiatrisk senter (DPS) hvor 

medarbeiderne diskuterer hvordan man best gir tjenester til felles brukere. Det er også jevnlige felles 

samarbeidsmøter på ledernivå. Av overordnede prosedyrer har det blant annet blitt utarbeidet rutiner på 

samarbeid, opplæringsplaner og prosedyrer for journalføringer. Samlet under tilsynet har det blitt 

revidert og utarbeidet flere manglende prosedyrer som vil gjøre ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver 

lettere for hver enkelt ansatt.  

 

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

 

Kommunale helse- og omsorgstjenester til mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelproblem 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. Tilsynet som ble utført tidligere i år viste at 

kommunen hadde flere forbedringsområder innen dette feltet.  

 

Etter tilsynet er det iverksatt omfattende endrings/opplæringstiltak for å lukke de lovbrudd som 

tilsynsrapporten beskriver. Det er etabler tiltak på hver avdeling og flere overordnede tiltak som skal 

bidra til å sikre samhandlingen og systematisk planlegging av tjenesteytingen i kommunen. Alt materiale 

er sendt inn til fylkesmannen som vil vurdere gjennomføring og resultatoppnåelse etter tilsynet. Dersom 

kommunen har ytterligere forbedringspotensial vil avdelingene få tilbakemelding om dette.  

 

Rådmannen legger frem informasjon om oppfølging av tilsyn til orientering. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Hønefoss Krisesenter, - status og utvikling siste fem år  
 

Forslag til vedtak: 

Statusrapport og utvikling ved Hønefoss Krisesenter de siste fem år, tas til orientering. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesenteret i Hønefoss er et interkommunalt samarbeidmellom 14 kommuner i Valdres, 

Midt-Buskerud og Ringeriksregionene. Samarbeidet er organisert som et 

«vertskommunesamarbeid», med Ringerike kommune som vertskommune. Krisesenteret er 

lokalisert på Hov. 

 

Beskrivelse av saken 

Krisesenteret er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler 

om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Hønefoss er dimensjonert for innbyggere i Ringerike, 

Hole, Krødsherad, Modum, Sigdal, Jevnaker, Lunner, Gran, Vang, Etnedal, Vestre Slidre, 

Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal kommuner.  

Det er allikevel slik at det er «fritt krisesentervalg» i Norge, slik at enhver som har behov kan 

oppsøke krisesenteret i Hønefoss. Det er ingen refusjonsrett mellom kommunene når så skjer. 

Senteret har egen avdeling for menn- og gir råd og veiledning til menn som har blitt utsatt for 

vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har også et botilbud for menn og har 3 

rom i første etasje som er forbeholdt menn. Alle rommene har eget bad og et av rommene er 

tilpasset funksjonshemming og har egen kjøkkenkrok. 

 

Kompetanse 

«Vold i nære relasjoner» er en hovedutfordring for krisesentervirksomheten, både når det 

gjelder forebygging og tiltak. Hønefoss Krisessenter har høy kompetanse på dette feltet, og 

framstår i dag som samarbeidskommunenes kompetanssenter på området. 

Tidligere ble begrepet «vold i nære relasjoner» ofte oppfattet som at «mannen banker 

kjerringa», men samfunnet har blitt langt mer komplekst og sammensatt, - likeså 

problemstillingene. Skal man forstå det samlede kompetansebehovet/kravet ved et moderne 

krisesenter, er en oppstilling av kompleksiteten i volden nødvendig. 



Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for 

utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. Mange opplever å ikke ha det greit, men 

mange vet faktisk ikke at de blir utsatt for uakseptabel vold før man våger å snakke om ulike 

former for vold. De fleste har begreper om fysisk vold/mishandling som inkluderer slag, 

sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, 

brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l. Men ofte er den psykisk 

volden mer nedbrytende og skadelig over tid.  

Psykisk mishandling er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som 

kontrollerer, skader eller krenker dine nære realsjoner. Mens mange par kan si ting som de 

angrer, defineres psykisk mishandling som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres 

følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer kun psykisk mishandling, mens all fysisk 

mishandling også inneholder i realiteten psykisk mishandling. 

Psykisk mishandling inkluderer utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, 

ydmykelse, framsetting uriktige anklager og forhør. Ofte utvikles mishandlingsforhold fra 

psykisk til fysisk mishandling. Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å 

opprettholde makt og kontroll over sin partner/ familie.  

Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som krenker og 

skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren og handle slik at 

partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. Slik form for kontrollerende 

adferd kan være å nekte partneren å arbeide, prøve å få partneren oppsagt, ta kontroll over 

pengene (økonomisk kontroll), sette barne opp mot den annen part og true med å kontakte 

barnevernet dersom partner vil reise, beskrive partneren på en krenkende måte overfor barna, 

utsette partner for trusler om å skade slektninger, venner eller arbeidskollegaer samt true med å 

sette ut rykter om partner til de samme.  

Andre beskriver adferd som er svært dominerende, med konstant kritikk, tar alle avgjørelser i 

familien, krenker partner i påsyn av andre og foreta handlinger i det offentlige rom som 

ydmyker partneren. Likeens sterk kontroll med hva partneren gjør, hvor partneren er, og hvem 

partneren er sammen med og hva man snakker med andre om. 

Mange opplever også seksuell vold, en type adferd utføres for å kontrollere og ydmyke den 

andre. Dette inkludere uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre og 

påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på.  

I tillegg til disse formene for vold skal også nevnes materiell vold. Med materiell vold menes 

vold som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge 

vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for 

de osv. Mange vil si at dette ikke er vold, fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. 

Likevel kan det å ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske 

ødelegge og knuse ting i sinne være svært skremmende og skadelig 

Samlet kompetanse innenfor dette området er sjelden og verdifull, og forsterkes ved Hønefoss 

Krisesenter med advokatbistand til klientene en gang/uke (tirsdag kl. 15.00). Dette kan bl.a. 

være nødvendig i forhold til råd om politianmeldelser/annen kontakt med politiet, økonomisk 

oppgjør ved samlivsbrudd, barnefordeling og husleiekontrakter. Slik bistand er ved 

krisesenteret gratis, og omfatter også mennesker i målgruppen som ikke bor fysisk på 

krisesenteret. 

Åpent bestandig, - hele døgnet året rundt. 



Det ligger i et krisesenters natur at belegget volummessig er varierende. Vi har de siste fem 

årene sett en nedgang, og dette er gledelig dersom dette speiler en reduksjon innen vold i nære 

relasjoner. Årets tall indikerer imidlertid at belegget nå er på vei opp, så det er et alt for lite 

grunnlag til å konkludere. Bl.a. er dagbrukergruppen økende. 

En reduksjon i belegget har gitt større muligheter for forebyggende arbeid i krisesenterets regi. 

Tilgjengelige ressurser har vært nyttet til foredrag ut mot barnehager, skoler og diverse andre 

arenaer som barnevern, flyktningstjenester, psykisk helse og organisasjoner/foreninger, møter i 

«Aktiv jobb i skolen», møter og arbeid i «Voldsgruppa», ungdomsgrupper og ICDPi-grupper. 

Hønefoss Krisesenter har 8,5 årsverk, herunder 7,5 årsverk i turnus. Dette oppfattes som 

minimumsbemanning, både i forhold til målsetting og turnusutfordringer med å dekke døgnet 

hele året. Lokalene og beliggenheten er godt tilrettelagt for formålet når det gjelder dagens 

drift og ikke minst i forhold til beredskap. 

Belegget på krisesenteret har utviklet seg slik de siste fem år: 

 

 
 

                                                
i International Child Development Programme (ICDP) – Program for foreldreveiledning.  

ICDP er et program for foreldreveiledning med målsetning om å understøtte og fremme 

psykososial omsorgskompetanse hos personer som har ansvar for barn. Tiltaket er 

gruppebasert og ledes av lokale ressurspersoner som er trent/sertifisert i intervensjonen. 

Målsetningen med ICDP er å forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å 

støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle og å fange opp de 

foreldrene som har større utfordringer enn andre. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

implementerer metoden 

 



 
 

Antall beboerdøgn var uhensiktsmessig for høyt i 2013-2015. Det ble gjort tiltak for å redusere 

beboerdøgn fra 2015/2016. Botid nå er inntil/maks 30 døgn per beboer. Per september 2018 er 

gjennomsnittlig beboerdøgn 18 døgn. Nedgangen her er en styrt og ønskelig nedgang for 

effektiv prosessjobbing. 
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Kan Hønefoss Krisesenter øke sitt ansvarområde? 

Med bakgrunn i krisesenterets kompetanse vil det alltid kunne diskuteres om andre beslektede 

områder kan håndteres av dette. Dette gjelder i særdeleshet områder der kommunen kjøper 

tjenester fra andre kommuner. Det er nærliggende å da vurdere «incestproblematikken», som 

handler om seksuell vold. 

Dagens incestsentre finansieres med 80% statlige tilskudd og 20% fra kommunen. Dersom 

midlene overføres til Hønefoss Krisesenter, kan tilbudet greit etableres her med den 

kompetanse som i dag forefinnes og som ellers vil være tilgjengelig. De formelle kravene vil 

kunne ivaretaes, men vi vil være avhengig av at de samarbeidende kommuner ønsker en 

overgang fra henholdsvis Gjøvik og Drammen incestsenter. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen legger denne statusgjennomgang for Hønefoss Krisesenter fram til politisk 

orientering. 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 



  

Ringerike kommune, 23.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 15/7163-4   Arkiv: G40 &32  

 

Samarbeid mellom tannhelsetjenesten i Buskerud(FKF) og Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har i dag samarbeid med Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF vedrørende 

tannhelse for kommunens innbyggere. Det gjennomføres jevnlige samarbeidsmøter med fokus 

på å bidra til god tannhelse for gruppene som er prioritert i tannhelsetjenesteloven, og den 

øvrige befolkningen. Lovverket bestemmer hvem som har krav på gratis tannbehandling. 

Kommunen plikter å følge opp pasientenes helse og bidra til at pasientene får tannbehandling 

ved behov. 

 

I tidligere samarbeidsmøter har tannhelsetjenesten vært opptatt av om de samarbeider med de 

riktige personene i kommunen og om det er andre arenaer de burde samarbeide på enn de som 

er tradisjonelle og lovpålagte. Tannhelsetjenesten er også opptatt av å bidra til utjevning av 

sosial ulikhet i helse og at de som er tjenesteytere på helse i kommunene, har tilstrekkelig 

kunnskap og ferdigheter til å bistå med daglig tann- og munnstell til de som trenger det. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

I Ringerike kommune avholdes det årlige overordnede møter mellom kommunen og  

tannhelsetjenesten i Buskerud (FKF). Hensikten med møtene er å ta opp samarbeid og 

generelle problemstillinger. Kommunens kontaktperson er Anette Sulland som jobber som 

enhetsleder for integrerte tjenester på Sokna, Nes og Tyristrand. På tjenestenivå er det årlige 

samarbeidsmøter innenfor de ulike gruppene omtalt i tannhelseloven. Alle avdelinger i 

hjemmetjenesten og institusjon har egne tannkontakter som følger opp pasientenes avtaler.  

 

De ulike avdelingene gjennomfører samarbeidsmøter med ulike intervall gjennom året.  

Kommunens oversikt viser at alle institusjoner har samarbeidsmøter to ganger årlig. I 

hjemmetjenesten og omsorgsboligene varierer det mellom 1-2 samarbeidsmøter årlig. Noen 



- 

avdelinger har besøk av tannpleier hver måned i tillegg til innkallinger til behandling ved behov. 

Andre avdelinger har ingen faste undersøkelser, men innkaller tannpleier etter avtale.   

 

Tema på samarbeidsmøtene ute i avdelingen er brukerlister, beboernes rettigheter, behov for 

undervisning og andre tema som måtte være aktuelt. Tannhelsetjenesten er behjelpelig med å ta 

ut lister over pasientene som er registrert hos tannhelsetjenesten. På denne måten kan man 

kvalitetssikre at alle pasientene har fått tilbud om tannlege, fjerne pasienter som har flyttet eller 

gått bort, eller som på annen måte ikke ønsker å benytte tilbudet. I etterkant av disse møtene 

blir det sendt ut tilbudsskjema til de som ikke har mottatt dette.  

 

Tannhelsetjenesten fører årlig statistikk over hvor mange pasienter som har fått tilbud om og 

gjennomført tannbehandling. Erfaringene fra tannhelsetjenesten viser at denne statistikken ikke 

alltid samsvarer med KOSTA tall for den enkelte kommune. Grunnen til dette er svikt i 

oppdatering og oppfølging av IPLOS i de ulike avdelingene. Dette er en kjent problemstilling 

som tannhelsetjenesten ser igjen i flere avdelinger og kommuner. Hvert tredje år blir det også 

gjennomført en undersøkelse av tann- og munnstell (BSI) på alle sykehjem i fylket, siste 

undersøkelse ble gjennomført i 2018. 

 

Erfaringer fra tannhelsetjenesten og kommunen viser at flere pasienter velger å takke nei til 

gratis tannbehandling. Bakgrunnen for dette er gjerne at de har proteser, de ikke syntes det er 

nødvendig med tannbehandling eller at de går til sin private tannlege. Selv om de takker nei har 

de mulighet til å få gratis tannbehandling senere. Kommunen skal jevnlig undersøke om 

pasientene ønsker dette.  

 

Tannhelsetjenesten har også erfart at det kan være utfordrende å få gitt hjemmetjenesten 

tilbakemelding etter besøk, da enkelte pasienter ikke ønsker at denne informasjonen skal 

utveksles. Noen pasienter velger å ta med tilbakemelding hjem til tjenesten, mens andre mener 

de ikke trenger denne. Dersom pasienten trenger tettere oppfølging så kan det være 

utfordrende for hjemmetjenesten å få informasjon om dette. Institusjonene får automatisk 

tilsendt tilbakemelding på alle sine pasienter.  

 

I siste overordnede samarbeidsmøte ble det informert om at både tannhelsetjenesten og 

kommunens avdelinger opplevde samarbeidet rundt tannhelsetjenestene som forutsigbart og 

godt. Det er ønskelig at samarbeidet fortsetter på samme måte som før og at man sammen kan 

se på områder der man kan gjøre forbedring. Det er ønskelig fra begge parter at samarbeidet 

videreføres på samme måte når Buskerud Fylke i fremtiden skal bli Viken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

God tannhelse er viktig for både helse og livskvalitet.   

Rådmannen er tilfreds med samarbeidsordningene som er satt i gang, og tilbakemeldingene på 



- 

at disse fungerer godt. Dette viser at organisert samhandling bidrar til bedre internkontroll av 

egne tjenester og ivaretakelse av pasient- og brukerrettighetene til hver pasient. Samtidig er 

jevnlig samarbeid en viktig faktor for å oppdage områder som har forbedringspotensial, slik at 

kommunen kan iverksette tiltak for å forbedre dette. Som tannhelsetjenesten bemerker er det 

viktig at vi oppdaterer og følger opp IPLOS for å sende inn riktige tall til KOSTRA. Dette er 

en av områdene kommunen arbeider med kontinuerlig gjennom opplæring i  journalsystemet 

Gerica. 

 

Rådmannen bemerker det positive samarbeidet og legger frem informasjon om dette til orientering. 

 

 

Vedlegg 

Oversikt over samarbeid i Ringerike kommune   

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.10.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 

 

 



Samarbeid i Ringerike kommune 
 

Gruppe Samarbeidspartner Fast samarbeid Ad hoc 

samarbeid 

a Helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten  

Årlige samarbeidsmøter  

 

Barneverntjenesten 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

b Hov gård bofellesskap Årlige samarbeidsmøter   

 Hov allè Årlige samarbeidsmøter  

 Færdenmarka bofellesskap, 

Elvegata 

Årlige samarbeidsmøter  

 Sagatunveien bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Sagaveien bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Bofellesskap Hvelven 89 Årlige samarbeidsmøter  

 Fossetorget bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

 Ullerål bofellesskap Årlige samarbeidsmøter  

c1 

Hønefoss omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Sokna omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Nes omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Tyribo omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hønen gård Årlige samarbeidsmøter  

 

Hvelven institusjon 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

c2 

Sentrum hjemmebasert 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenester Sokna 

omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Team Fossetorget Årlige samarbeidsmøter  

 

Hjemmetjenesten Nes 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hallingby hjemmetjenester og 

bofellesskap 

Årlige samarbeidsmøter  

 Hjemmetjenester sone Haug Årlige samarbeidsmøter  

 

Hov gård 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Hjemmetjenester sone Hov 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenester Krokenveien 

19/17 

Årlige samarbeidsmøter  

 

Hjemmetjenester Herdasbygda 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hvelven bofellesskap for 

demente 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Hjemmetjenesten Tyribo 

omsorgssenter 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 



e Rus og psykiatri  Årlige samarbeidsmøter  

 Villa'n i Hønefoss Seks ganger årlig  

 Borger bad (rus/psyk.) Årlige samarbeidsmøter  

 Borger bad AS, avd. 

Dronningensgate 

Årlige samarbeidsmøter  

 

DPS-Ringerike 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 Regnbusen rus og psykiatri Årlige samarbeidsmøter  

Annet Kommunemøte Årlige møter  

 

Hvalsmoen transittmottak 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

Undervisning 8 

ganger årlig 

 Voksenopplæringen/lærings- 

senteret 

Årlige samarbeidsmøter+ 

plan for undervisning 

 

 Flyktningetjenesten NAV Årlige samarbeidsmøter  

 Migrasjon Helse (flykninger i 

alle aldre) 

Samarbeidsmøter to 

ganger årlig 

 

 

Krisesenteret 

 Akutt 

tannbehandling 

 

BUF-etat-mottak 

 Kun samarbeid 

om behandling 

av pasienter 

 

LMS-dia, Ringerike 

Undervisning tre ganger 

årlig 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3222-3  Arkiv: M70  

 

Sak: 74/18 

 

Saksprotokoll - Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.10.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Råd for funksjonshemmede 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3222-2   Arkiv: M70  

 

 

Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  
 

Forslag til vedtak: 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har et stort ansvar for å sørge for innbyggernes sikkerhet i forhold til brann. Mange 

enheter og sektorer deler på dette ansvaret med hjemmel i flere lovverk. For å koordinere dette 

arbeidet har Sektorlederene i Helse og omsorg og Samfunn, sammen med en enkelte 

enhetsledere underskrevet en avtale for å forebygge.  

 

Avtalens hovedformål er å øke sikkerheten for hjemmeboende risikogrupper innenfor de 

gjeldende rammer kommunestyret har gitt. 

 

Med risikogrupper menes grupper som er spesielt utsatt for å omkomme- eller forårsake brann. 

Aktuelle grupper kan da være: 

 

 Eldre og pleietrengende  

 Innvandrere og asylsøkere 

 Personer med nedsatt funksjonsevne 

 Personer med rusutfordringer. 

 

 



- 

Praktisk gjennomføring 

Første møte er satt til 31. oktober 2018. Dette er et samarbeidsmøte som partene har forpliktet 

seg til i den vedlagte avtalen. Brannvesenet har tatt på seg en særlig stor rolle for å tilby kurs til 

de som jobber med risikoutsatte grupper. Allerede har brannvesenet bistått helse i samlinger for 

75-åringe, dette samarbeidet skal få frem flere gode brannforebyggende tiltak. I tillegg har det 

kommet bekymringsmeldinger vedrørende brannsikkerheten hos brukere av kommunale 

tjenester som brannvesenet har respondert på. 

 

 

Juriske forhold 

Avtalen har som hensikt å ivareta de juridiske forpliktelsene kommunen har ovenfor 

innbyggere i risikogruppene for brann. Herunder helsepersonells opplysningsplikt til nødetater 

hva angår fare for brann jfr. § 31 helsepersonelloven.  

Kommunens ansvarsområder for å forebygge brann hos risikogrupper jfr. kapittel 4 forskrift 

om brannforebygging vil også bli tatt på alvor med denne avtalen.  

 

 

Økonomiske konsekvenser 

Hver enhet er ansvarlig for å dekke lønnsutgifter, avtalen legger heller ikke opp øke utgifter.  

 

 

Organisering av samarbeidet 
 

Kommunens ansvar innebærer:  

 

A. Identifisere om brukere tilhører utsatt gruppe: 

 

B. Informasjon og veiledning:  

 

C. Utleie boliger / kommunale boliger  

 

D. Kunnskap og verktøy:  

 

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.  

 

Etablering av oversikt / kartlegging:  

Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens 

behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system 

og rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet. 

Nødvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt 

med brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.  

 

Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få 

hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller 

leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det 

kommunen som er «huseier» og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best 

mulig mot brann.  

 



- 

Brann og redningstjenesten. 

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids – og 

styringsgruppen i Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også 

brannvesenet være en ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som 

er beskrevet i denne avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være 

rådgiver ved behov ifm. bekymringsmeldinger /vanskelige tilfeller i kommunen. 

 

Helsesektor 

Ansatte i helsesektor som har sine jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for 

hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og 

generell boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd 

med Brann og redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring. 

 

Læringssenteret for voksne  

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. 

Det skal fokuseres på brannvarsling, rømningssikkerhet og generell boevne sett opp mot 

brannsikkerhet. Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og 

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring av ansatte. 

 

Miljø- og arealforvaltningen 

Miljø og arealforvaltning skal sørge for at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og 

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak 

utføres forskriftsmessig. Brann og redningstjenesten kan bistå med veiledning på områder der 

dette er aktuelt. 

 

Teknisk forvaltning: 

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at 

brannsikkerheten er ivaretatt på alle kommunale bygg. Teknisk forvaltning plikter å følge opp 

bygg bosatt av risikogrupper men som ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre 

kommunale tjenester. I de tilfeller der det er utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt 

hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk forvaltning og Brann og redningstjenesten å 

følge opp disse objektene etter bekymringsmelding.  

 

 



- 

Rådmannens vurdering 

Formålet med avtalen er en bedre samordning tverrsektorielt i kommunen som igjen vil kunne 

bære frukter også på andre områder enn brannforebygging. Avtalen er en organisering 

administrativt, men den bør også være kjent av politikerne. 

 

 

 

Vedlegg 

 

Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.08.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Terje Reginiussen 

 

saksbehandler: Tollef Uppstad Buttingsrud 
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1 . Bakgrunn for avtalen

Brannstatistikken viser at tre av fire som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe, og at ni
av ti omkom i egen bolig. Ca. 50% av de som omkommer i brann mottar helse- og omsorgstjenester
fra kommunen.

Kjente risikoutsatte grupper er blant annet:
o Eldre og pleietrengende

¡ lnnvandrere, arbeidsinnvandrere ogasylsøkere

o Personer med nedsatt funksjonsevne

r Rusmisbrukere

¡ Personer med psykiske utfordringer

Det har over lengre tid også vært en trend i samfunnet som viser at de fleste som har behov for
helse- og omsorgstjenesterfra sin kommune, ønsker å bo iegen bolig så lenge som mulig. Med
bakgrunn i dette har derfor de fleste kommuner lagt opp til at kommunens innbyggere får sine
hjelpebehov dekket ieget hjem så lenge det er mulig.
I N OU 2012:4 Trygg hjemme - brannsikkerhet for utsotte grupper, foreslås en forsterkning av dagens
virkemidler og iverksetting av nye virkemidler, for å styrke brannsikkerheten til grupper som har en
høyere risiko for å omkomme i brann. Forskningsrapporter er tydelige på at nØkkelen til god
brannforebygging blant risikoutsatte grupper er samarbeid mellom brannvesenet og øvrige aktører i

kommunen.
Denne avtalen er ett tiltak for å bidra til økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper i Ringerike og
Hole kommuner.

2. Avtalens formål og gyld¡ghet

Avtalen bygger på et systematisk arbeid og beskriver oppgaver og ansvar for gjennomfpring av
oppgaver knyttet til brannverntiltak for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Målet med avtalen er at ingen personer i kommunens risikoutsatte grupper skal omkomme som
Íølge av brann.

Målet skal nås gjennom et brannforebyggende samarbeid mellom kommunens enheter. For å sikre

god brannsikkerhet for våre innbyggere med et hjelpebehov, kreves det et godt samarbeid mellom

kommunale tjenesteytere som pleie - og omsorg, flyktningetjenesten, hjelpemiddellagret,

helsetjenesten (rus og psykiatri), Miljø og arealforvaltning og ansatte i brannvesenet.

Avtalen er gjeldende fra 01.09.2018. Avtalen kan sies opp med ett års oppsigelsestid. Avtalen
revideres når en av partene krever dette.
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3. Juridiske forhold
Etter ny forskrift om brannforebygging skal kommunen motivere og samarbeide med aktuelle aktører

for å redusere sannsynligheten for konsekvensene av brann. Videre skal kommunen fremme

brannsikkerhet gjennom kommunale planleggings - og beslutningsprosesser. Kommunen skal også

kartlegge risiko, herunder risikoutsatte grupper, fastsette satsningsområder og planlegge samarbeid

og tiltak for ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. Tiltakene skal evalueres.

Det refereres til Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) med tilhørende Forskrift om brannforebygging

av 17. desember 201"5.

Forebvssende plikter til kommune:

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 201-5

Kapittel 4. Kommunens forebyggende plikter.

I L4 karflegg¡ng av nsrKoen ïor þrann

Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse,

miljø og materielle verdier i kommunen.
Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å
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Forebyggende plikter for eier av byggverk

Bra nn- og eksplosjonsvernloven.

Kapittel 2. Alminnelige plikter.

I 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - første ledd.
Eier av byggverket plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann,
eksplosjon eller annen ulykke.

Forskrift om brannforebygging av lT.desember 201 5

Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk

Eier av en bygning har altså ihht. Brann- og eksplosjonsvernloven ansvaret for at bygningen har

tilfredsstillende brannsikkerhet. Dette innebærer at kommunen har ansvaret for
brannsikkerheten i sine bygninger, og at brannsikkerheten i private bygninger/boliger er tillagt
eier av boligen.

Forebvggende plikter for brukeren av bvggverk

Brann- og eksplosjonsvernloven
Kapittel 2. Alminnelige plikter.

$ 6. Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold - andre ledd, Eier og bruker av byggverk plikter å

holde bygningstekniske konstruksjoner, sikkerhetsinnretninger, og 4vrige sikringstiltak til vern mot
brann i forsvarlig stand og påse at disse til enhver tid virker etter sin hensikt.

5 8. systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid (internkontroll)
for å sikre at krav fastsatt i- eller i medhold av denne lov overholdes. Tilsynsmyndigheten kan også
bestemme at andre også skal gjennomføre systematisk helse-, miljø - og sikkerhetsarbeid. Det skal
kunne dokumenteres ovenfor tilsynsmyndigheten at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

5

S 4. Kunnskap og informasjon om brannsikkerheten i byggverk

Første og andre ledd: Eieren av byggverket skal kjenne til kravene til brannsikkerhet for
byggverket og skal ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage

brann eller begrense konsekvensene av brann.

5 7: Eier må dokumentere at hver enkelt bygning er tilfredsstillende utstyrt med

brannvarsling og manuelt slukkeutstyr jmfr. Forskrift om brannforebygging.

5 1 0: Eier av bygget må dokumentere at bygget er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til
brannsikkerhetskravene som gjelder for bygget jmfr. Forskrift om brannforebygging.

Forskrift om brannforebygging av LT.desember 20L5



5 LL Brannsikker bruk av byggverket

Den som har rett til å bruke byggverket skal:

a) Sørge for at byggverket brukes i samsvar med de kravene til brannsikkerhet som gjelder for

byggverket
b) Unngå unødig stor risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin

funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres.

c) lnformere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretninger

som kan påvirke sikkerheten av brann

d) Ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære

tiltak inntil risikoen er normalisert.

Kapittel 3. Forebyggende plikter for brukeren av byggverket

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloverr)

Kapittel 6. Opplysningsplikt m. v.

5 3L. Opplysnìnger til nØdetater

Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er nØdvendig for iå avverge alvorlig

skade pa person eller eiendom.

En ansatt i kommunen som i kraft av sin yrkesutctvelse oppdager eller blir kjent med forhold

som kan representere en brannfare hos en person som mottar kommunale tjenester, har

plikt til å medvirke til at risiko blir redusert.

En ansatt i kommunen som yter tjenester kan imidlertid ikke stilles til ansvar dersom det

overses en risiko og det oppstår brann hos en beboer.

4. Organiser¡ngen av samarbeldet

Kommunens ansvar innebærer:
A. ldentifisere om brukere tilhører utsatt gruppe

Er bruker i stand til å ivareta egen brannsikkerhet, eller har vedkommende en atferd som medfører

risiko for brann?

B. !nformasjon og veiledning

Gi veiledning ovenfor sine risikoutsatte grupper og deres pårørende, slik at hjemmene skal være

tryggest mulig.

C. Utleie boliger/ kommunale boliger
Bidra til at brukere som leier kommunale boliger har en bolig som er tilpasset brukers funksjonsnivå

med hensyn til brannsikkerhet.

Tildeling av kommunal bolig
- Rømningssikkerhet

Vurder om beboer har evne til å redde seg selv i sikkerhet, og om eventuelle brannforebyggende

tiltak bØr iverksettes før innflytting. Vurderingen baseres på den kjennskap tjenestene i kommunen

har om beboer på tildelingstidspunktet og om den konkrete boligen. Dersom bruker har særlige

behov, som nedsatt hørsel eller nedsatt kognitiv funksjon, skal det gjØres en vurdering om det må
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iverksettes tiltak for Økt brannsikkerhet før beboer flytter inn. Dette vurderes i samarbeid med
involverte tjenester.

Her nevnes noen eksempler på tiltak:
Mobile eller automatiske slokkeanlegg, komfyrvakt, brannhemmende tekstiler, rpykeforkle,
tidsbryter på elektriske apparater, alternative hjelpemidler for å sikre at beboer med nedsatt hørsel
får varsel så tidl¡g som mulig m.m.
Er beboer avhengig av rullestol, rullator e.l, må det vurderes om beboer skal tildeles bolig hvor det er
lagt til rette for at beboer kan bringe seg selv ut i sikkerhet. Dersom det ikke er mulig, må det

vurderes om bruker skal tildeles en bolig med automatisk slokkeanlegg eller om det i samarbeld med

involverte tjenester skal installeres et mobilt slokkeanlegg.

D. Kunnskap og verktøy:
SØrge for at ansatte som yter tjenester til brukere i utsatte grupper har nødvendig kunnskap og
verktØy.

E. Bidra til at nødvendige brannforebyggende tiltak blir iverksatt.

- Etablering av oversikt / kartlegging:
Kommunens ansatte skal gjennom etablerte rutiner gjøre en helhetsvurdering av brukerens
behov/utfordringer i forhold til brannsikkerhet. Kartlegging gjennomføres i tråd med de system og
rutiner som etableres gjennom Trygg hjemme- prosjektet .

NØdvendige tiltak behandles fortløpende, aktuelle ledere i kommunene tar ved behov kontakt med
brannvesenet for å få veiledning og evt. bistand.

- Brukere som mottar tjenester fra kommunene i privateid bolig, vil etter de vedtatte rutinene få
hjelp til en vurdering av om de kan ivareta sine brannforebyggende plikter som huseier eller
leietager. Det samme vil gjelde brukere som leier bolig av kommunen, i slike tilfeller er det
kommunen som er <<huseier> og derigjennom har et større ansvar for at boligen er sikret best mulig
mot brann.

Brann oR redningstienesten.

Ringerike brann og redningstjeneste innehar en koordinerende rolle i arbeids - og styringsgruppen i

Trygg hjemme samarbeidet. For å sikre tilstrekkelig kompetanse skal også brannvesenet være en

ressurs som blant annet kan tilby opplæring til kommunenes ansatte som er beskrevet i denne

avtalen etter bestilling uten å fakturere. Brannvesenet skal bistå / være rådgiver ved behov ifm.

bekym ringsmeld inger /vanskelige tilfeller i kom m unen.

Helsesektor

Ansatte i helsesektor som har sitt jobber i hjemmetjenesten skal etterse at brannsikkerheten for
hjemmeboende er tilstrekkelig. Det skal fokuseres å brannvarsling, rømningssikkerhet og generell

boevne sett opp mot brannsikkerhet. Ledere i helsesektor er også ansvarlig i samråd med Brann og

redningstjenesten å avtale tidspunkt for opplæring.
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Læringssenteret for voksne

Ansatte i Læringssenteret for voksne skal fremme brannsikkerhet i hjemmet for flyktninger. Det skal

fokuseres på brannvarsling, r6mningssikkerhet og generell boevne sett opp mot brannsikkerhet.

Ledelsen i Læringssenteret for voksne er ansvarlig i samråd med Brann og redningstjenesten å avtale

tidspunkt for opplæring av ansatte.

Miliø- og arealforvaltningen

Miljø og arcalforvaltning skal sørge tor at byggherre utformer byggene etter gjeldene lover og

forskrifter og i særlig grad påser at tiltaksklasser og kontrollregimer for brannsikringstiltak utføres

forskriftsmesslg. Brann og rednlngstjenesten kan bistå rned veiledrrirrg på urrrlåder der deLLe et'

aktuelt.

Teknisk forvaltning:

Teknisk forvaltning har som bygningseier i kommunen ansvar for å sørge for at brannsikkerheten er

ivaretatt på alle bygg. Teknisk forvaltning plikter äfølge opp bygg bosatt av risikogrupper men som

ikke har daglig oppfølging av byggeier eller andre kommunale tjenester. I de tilfeller der det er

utfordringer knyttet til boevne eller gjentatt hærverk på brannsikkerhetsanlegg plikter Teknisk

forvaltning og brann og redningstjenesten å følge opp disse objektene etter bekymringsmelding

5. Arbeidsgruppe
Kommunens enheter forplikter seg gjennom avtalen til å bidra til å starte opp/forsterke samarbeidet

for å ivareta brannsikkerheten for risikoutsatte grupper. Denne prosessen omfatter i første omgang

kartleggingen skal det iverksettes system og rutiner for et godt samarbeid for å ivareta de

risikoutsatte gruppene.

Det opprettes en arbeidsgruppe med repiesèntanterfra alle aktuelle kommunale tjenesteytere som

møtes minimum 2 ganger i året. Representantene får i kraft av de.nne avtalen mandat til å planlegge

samarbeidstiltak med andre representanter i denne avtalen. Sektor-/enhetsledere velger sine egne

representanter og antall etter hva som er hensiktsmessig. Brann og redningstjenesten kaller inn til

møte med innkalling minimum 2 måneder i forkant av møte. Utgifter dekkes som et utgangspunkt av

eget budsjett. Arbeidsgruppen har som mandat å utforme forslag til rådmannsgruppen via brannsjef

Leder for de forskjellige enhetene har ansvaret for at (Trygg hjemme> - avtalen følges opp, og at

tiltak dokumenteres.

Ringerike 06.06.2018
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Rådmann
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3105-3   Arkiv: 223 F60  

 

Årsrapport fra Stjernegruppen Blå kors 2017  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmeldingen fra Stjernegruppen Blå Kors tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken: 

 

Stjernegruppen Blå Kors er en arbeid og inkluderingsbedrift i Hønefoss. Gjennom 

arbeidskvalifisering og bo-trening, hjelper de mennesker med fysiske og psykiske plager, 

herunder personer med utfordringer innen rus. Målsetningen er at våre deltakere skal få fast 

arbeid.  

 

Stjernegruppen Blå Kors har tiltak som arbeidspraksis i skjermet virksomhet(APS), 

arbeidsforberedende trening (AFT) og samarbeid med kriminalomsorgen om gjennomføring av 

samfunnsstraff. Stjernegruppen har også cafe & catering, bruktbutikk og botilbud. 

Årsresultatet fra 2017 viser et underskudd på kr 922.781,-. Bortfall av tilskudd og fremtidige 

pensjonskostnader påvirker det endelige resultatet. Bedriften arbeider kontinuerlig med 

kostnadsreduserende tiltak og alternative inntektsmuligheter.  

 

Rådmannens vurdering 

I henhold til samarbeidsavtalen leverer Stjernegruppen Blå Kors en årsmelding som beskriver 

aktiviteten gjennom året 2017. Rådmannen legger med dette fram denne årsmeldingen (se 

vedlegg) for hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd til orientering. 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

Virksomhetsleders årsrapport aug 2017  

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2018 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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