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Arkivsaksnr.: 19/1000-1   Arkiv:   

 

Faste orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

8/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Orienteringer: 

 

1. Muntlig informasjon om ventelister for institusjon og omsorgsboliger  

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/204-5   Arkiv:   

 

Videre arbeid med velferdstenknologi i helse og omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget tar status for videre arbeid med velferdsteknologi i helse og omsorg til 

orientering. 

 

  

 

Bakgrunn 

Målsetting fra Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 kan leses i «Omsorg 2020» og 

der er det nedfelt at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og 

omsorgstjenesten innen 2020. 

Mer enn 260 kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram fra 2013-2016 

og har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de 

nødvendige endringsprosessene ved innføring av velferdsteknologi. Ringerike kommune deltok 

ikke i programmet men har skaffet seg et erfaringsgrunnlag gjennom å gjennomføre et eget 

pilot prosjekt innen velferdsteknologi fra 2015-2018 hvor det ble gjennomført nødvendige 

investeringer og systematisk arbeid innenfor digital plattform og infrastruktur. Ringerike 

kommune har også etablert et interkommunalt velferdsteknologiprosjektet sammen med Hole 

og Jevnaker kommune. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data 

mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ). Knutepunktet vil utgjøre kjernen 

i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi. 
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Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har behov for å 

automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske 

pasientjournaler. Helsedirektoratet beskriver at fravær av felles infrastruktur og systemer som 

ikke snakker sammen er en barriere for utbredelse av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten. 

Oslo kommune har vært ledende i arbeidet. Ringerike og Bodø kommune har samarbeidet med 

Oslo og er nå først ute på nasjonalt plan med en integrasjon mellom Gerica (EPJ) og 

RoomMate. Senere i 2019 vil medisindispenseren Evondos integreres. Vår egen IT-avdeling 

innehar høy kompetanse på området.  

(RoomMate er en løsning for anonymisert visuelt tilsyn med lyd samt automatisk varsling i 

kritiske situasjoner). 

 

Beskrivelse av saken 

Rapport for prosjektet «Velferdsteknologi i Ringerike kommune 2015-2018» ble lagt fram i 

februar 2019. Statusrapport for Interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi ble lagt fram i 

oktober 2018.  

Hovedutvalget har bedt om å få følge med på sektorens arbeid for å videreføre erfaringer fra 

kommunens egen pilot og det interkommunale prosjektet.   

 

Status og veien videre for velferdsteknologi i Helse og omsorg 

Sektoren har igangsatt flere velferdsteknologiske løsninger etter pilotprosjektet 

velferdsteknologi. Det er etter avslutning av prosjektet erkjent at det bør etableres en 

driftsorganisasjon for å jobbe strukturert med allerede etablerte tilbud, samt implementering av 

ny velferdsteknologi. Det er mange spørsmål fra de ulike enhetene inne Helse, og generelt lite 

kompetanse innen faget velferdsteknologi. Prosjektresultatene skal realiseres og oppgaver og 

ansvar må fordeles.   

Etter at pilot velferdsteknologi er avsluttet har det blitt tydelig at Helse og omsorg ikke har de 

rette ressursene og dedikerte personer som kan arbeide strukturert med implementering, 

samtidig som de kan være rådgivende for videre arbeid innen sektoren. Rådmannen ønsker 

derfor å finne en god løsning på en mulig driftsorganisasjon, og å løse dette innen utgang av 

2019.  

Et sentralt ansvarsområde blir å sikre implementering av nye velferdsteknologiske løsninger. 

Medarbeideren må settes i stand til å forstå og absorbere ny teknologi gjennom gode 

opplæringsplaner.   

 

Det kan være behov for en strategisk plan og handlingsplan for velferdsteknologi i helse og 

omsorg. 
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Det interkommunale prosjektets arbeid og fremdrift arbeider med tre konkrete områder. Det er 

foretatt noen endringer, og prosjektet er nå resatt med ny prosjektleder og koordinatorer. 

Prosjektet finansieres av tilskuddsmidler og har tre hovedsatsninger i 2019. Dette er utvidelse 

av digitale tilsyn og digitale konsultasjoner, sensorteknologi knyttet til digitale 

trygghetsalarmer og sykesignalanlegg, og kompetansehevende tiltak for ansatte.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at helse og omsorg må gjøre de endringer som er nødvendig for å kunne ta 

ibruk, og implementere ny teknologi i årene som kommer. Rett og viktig kompetanse må 

tilegnes og erfaringer må sørge for videreutvikling av tjenestene. Det å justere organisering vil 

være en naturlig del av arbeidet. Det er helt nødvendig med en bevisst og tilpasset 

driftsorganisasjon hvor personer med rett kompetanse håndterer oppgavene som skal 

gjennomføres.  

Arbeidet med implementering av prosjektresultater og nye velferdsteknologiske løsninger vil 

være kontinuerlig arbeid i helse og omsorg i årene som kommer. 

Rådmannen ber om at Hovedutvalget tar status om videre arbeid med velferdsteknologi til 

orientering. 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Arkivsaksnr.: 19/924-1   Arkiv:   

 

Status på tiltaket for arbeidsrettet aktivitet for unge 

sosialhjelpsmottakere - "Matchbox"  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget er fornøyd med de rapporterte erfaringene så langt. 

2. Hovedutvalget ser frem til en ytterligere rapportering før sommeren 2019. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har plikt til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det 

betyr at kommunen skal kunne tilby innhold i aktivitetsplikten, og dette kan være lavterskel 

aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter. Kommunen hadde manglende muligheter til 

dette og valgte derfor gjøre tiltak for å øke muligheten for innhold i aktivitetsplikten. Dette 

tiltaket kalles nå for Matchbox.  

Matchbox startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi sosialhjelpsmottakere tilbud 

om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for overgang til arbeid og 

selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30. Det er Menova som har fått 

oppdrag i å drive dette tiltaket for NAV. 

Beskrivelse av saken 

Matchbox tiltaket har hatt en ramme på 15 plasser. Menova har tilbudt seg å gjennomføre 

prøveperioden med 20 plasser, og det er nå 21 deltagere inne. På grunn av fravær hos noen er 

det vurdert som mulig å gå med noe overbelegg. 

Siden november er 15 deltagere avsluttet i tiltaket: 

 4 følges opp på annen måte etter avslutning/ vurderes for nytt innsøk 

 3 er avsluttet på grunn av psykisk helse til annet tiltak/oppfølging 

 3 er i jobb 

 5 har ikke vært i kontakt med NAV etter avslutning av tiltaket 

Det er vanskelig å knytte tall fra NAV opp mot hvor vellykket tiltaket er. Årsaken er at mange 

i vårt system går over i andre tiltak, går ut av sosialhjelpen og mange nye som kommer inn. 

Det blir vanskelig å knytte generelle tall direkte til tiltaket. Det vi derimot vet er at 8 av de 15 

avsluttede deltagerne ikke lengre er mottakere av sosialhjelp, og det er i løpet av de tre første 
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månedene. Et forsiktig anslag på sosialhjelpsstønad for disse, vil være ca. kr. 50-80 000 pr 

måned.  

Tiltaket er svært godt individuelt tilpasset og har oppnådd gode resultater for flere av 

deltagerne, selv om det for noen vil være både fram- og tilbakegang i løpet av tiltaksperioden. 

NAV Ringerike ser at det kan være behov for et mer praktisk tilbud for de deltagerne som ikke 

kan utplasseres hos ordinære virksomheter. Dette kan gjøre at tiden «inne» på Matchbox ikke 

blir for lang og teoretisk. For deltagere med rusutfordringer i ulik grad, egner tiltaket seg 

dårlig. Disse brukerne har kommunen i dag ikke et reelt aktivitetstilbud til. 

Foreløpig status viser at det ikke har vært problemer med å fylle opp plassene i tiltaket selv om 

det kun er benyttet for de under 30 år. Så langt vurderes det at gitt tiltakets fleksibilitet i 

inntak, vil 20-30 plasser være tilstrekkelig for å dekke behovet blant de unge. Om tilbudet også 

skal gjelde for sosialhjelpsmottakere over 30, kan det foreløpig virke som at det vil være behov 

flere plasser. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med resultatene så langt og setter pris på at brukerne selv er med på å 

utvikle tiltaket. Rådmannen ser samtidig frem til ny statusrapport før sommeren, hvor 

ytterligere erfaringer og resultater kan presenteres. Dette vil igjen danne grunnlag for en 

vurdering om hvordan dette arbeidet kan organiseres videre. 

 

Vedlegg 

Statusrapport Matchbox februar 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Elin Stein, avdelingsleder NAV/Kristin Akre-Hansen, koordinator tlf. 94133725 
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Arkivsaksnr.: 19/606-1   Arkiv: G21 &20  

 

Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune Fra soslpraksis til 

flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget deler rådmannens syn på viktigheten av det arbeidet som skisseres 

gjennomført, og gir sin tilslutning til dette.  

2. Hovedutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om det videre arbeidet  

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ønsker å avvikle de etablerte solopraksiser for fastleger som finnes i 

kommunen, og etablere disse i flerlegepraksis, samtidig som tilgangen til fastlege i distriktene 

bevares.  

Strategisk plan for legetjenester, som er en interkommunal plan for kommunene Ringerike, Hole, 

Jevnaker, Modum, Sigdal, og Krødsherad, ble vedtatt av Helsesamarbeidet i Ringeriksregionen og 

Midt-Buskerud (kommunalsjefene i de seks samarbeidskommunene) den 25. august 2017.  

Ringerike kommune har i gjeldende Kommuneplan vedtatt at satse på lokalsamfunnene på 

Tyristrand, Sokna, og Nes i Ådalen/Hallingby.  

Samarbeidsavtalen mellom Sør-Aurdal og Ringerike kommune om fastlegehjemmel på Nes 

Legesenter er oppsagt av Sør-Aurdal kommune med virkning fra 1.jan. 2019. Fastlegekontoret er 

kommunalt drevet etter en såkalt 0-avtale. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende, men uten 

økonomi eller personellansvar for driften av kontoret.  

Innehaver av kommunens fastlegehjemmel i Heradsbygda har varslet at han ønsker å avslutte sitt 

virke fra 1.juni 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har på lik linje med mange andre kommuner i landet, en bekymring knyttet 

til stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og funksjonsdyktig 

fastlegeordning for kommunens innbyggere. Pr i dag har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt 

på 13 fastlegekontor. Av disse er seks legekontor organisert som solopraksis.  
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Utfordringene er knyttet til høy gjennomsnittsalder blant etablerte fastleger, og samtidig til et 

sviktende antall yngre leger som søker seg til, og som ønsker å bli værende i allmennpraksis. 

Særlig sårbart er dette for etablerte solopraksis. Yngre leger ønsker ikke å jobbe i solopraksis. 

Slik praksis representerer en sårbar driftssituasjon, både på grunn av liten organisasjon (behov 

for vikar og kollegaveiledning) og høgt kostnadsnivå som selvstendig næringsdrivende lege.  

De fleste legekontor er lokalisert i sentrum eller nær sentrum av Hønefoss. To av de seks 

solopraksisene er her. En av disse er lokalisert til Helsekontoret for migrasjon, smittevern og 

vaksinasjon i Hønefoss sentrum, og er etablert som en fastlønnet fastlege (60 % stilling). 

Denne har en svært kort liste (250 listepasienter) og har et særlig ansvar for innbyggere uten 

fastlege. Dette gjelder i første rekke arbeidsinnvandrere, flyktninger, familiesammenførte, 

asylsøkere og studenter.  

De øvrige fire solopraksiser er lokalisert i distrikt. De vurderes i dag å være særlig utsatte for 

instabilitet og rekrutteringsvansker. Ringerike kommune ønsker, som vedtatt i «Strategisk plan 

for legetjenester», å samle sliksolopraksis til flerlege praksis. Det vil bety at vi må slå 

eksisterende solopraksiser sammen, enten med annen solopraksis til en to-lege praksis eller i en 

eksisterende flerlegepraksis.  

I tråd med gjeldende kommuneplan har kommuneoverlegen sammen med fastlegene i 

kommunen et ønske om å jobbe utfra en modell som både sikrer flerlegepraksis i de fire 

«distrikts-aksene» i Ringerike kommune slik: 

Modellen vil legge til rette for fortsatt 

tilgang til fastlege i lokalsamfunnene på 

Sokna og Nes i Ådalen. Den bygger 

videre på den modellen som har vært 

praktisert i Ringerike i forbindelse med 

tidligere solopraksis. Eksempelvis er det i 

de senere år etablert to-lege praksis på 

Haug Legesenter og på Tyristrand 

Legekontor.  

På denne måten vil vi ha større mulighet 

til å sikre stabil legedekning. Det vil 

samtidig legge til rette for å utvikle 

lokale tverrfaglige helsetilbud med nær 

samhandling mellom helse og 

omsorgstjenestene, for eksempel 

hjemmesykepleie, lokal fysioterapeut og andre forebyggende og kommunalt forankrede helse 

og omsorgstjenester 

Økonomi: 

Fastlegeordningens økonomi er en kombinasjon av et listebasert tilskudd (basistilskudd) og 

produksjonsfinansiering (refusjon HELFO og egenbetaling). Det listebaserte tilskudd dekkes 

av pasientens hjemkommune. De foreslåtte endringene i fastlegeorganiseringen vil ikke endre 

dette kostnadsbilde.  

Ved endring av strukturer i fastlegeordning og evt. tillegg av andre kommunale 

folkehelse/helse-omsorgstilbud vil det avhengig av løsninger kunne være et behov for å 

investerere i ny infrastruktur for legekontorene (utvidelse, utstyr). Kommunen er ansvarlig for 

allmennlegetjenestene til kommunens innbyggere og vil være part i denne investeringen. Det 

foreligger i dag ingen konkrete kostnadsoverslag.  
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Vi har frem til 31.des.2019 en samarbeidsavtale med Sør Aurdal kommune om drift av 

legekontoret på Nes i Ådalen, herunder utgiftsdekning. Denne bortfaller fra 1.jan.2020. I en ny 

struktur med samdrift med Hallingby (2 lege praksis) må ulike modeller for drift vurderes. Det 

er et faktum at mange fra Sør Aurdal har valgt fastlege på Nes, og vil fortsette å bruke denne 

uavhengig av om kommunen har samarbeidsavtale eller ikke. Dette er innbyggerne i Sør-

Aurdals sin rett å velge fastlege.  

I lys av dagens situasjon vurderes følgende:  

1. For «Hallingdal-aksen»: Fastlegehjemmelen i Heradsbygda slås sammen med 

fastlegehjemmelen på Sokna, og det legges til rette for en to-legepraksis på Sokna, sammen 

med dagens hjemmelinnehaver. Dette kan starte straks med mål om gjennomføring og 

etablering innen 1. juni 2019.  

2. I 2019 etableres, sammen med helse og omsorgstjenesten en utrednings og 

avklaringsprosess for «Valdresaksen» Nes i Ådalen og Hallingby, med mål å utvikle en modell 

og etablere denne med oppstart 1.jan. 2020.  

3. I 2019-2020 avklare og etablere en prosess for å avklare muligheter og perspektiver for den 

siste privatdrevne solopraksis i Hønefoss sentrum.  

 

Rådmannens vurdering 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. Det 

er en kritisk suksessfaktor at vi gjennom god samhandling med fastlegene klarer å utvikle en 

struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet, og tilgang til gode 

lokalmedisinske sentre.  

Solopraksis kombinert med lokaliteter ute i distriktene er en kjent og reell utfordring i dag. 

Samtidig ønsker Ringerike kommune å videreutvikle bærekraftige lokalsamfunn på Sokna, 

Tyristrand og Nes i Ådalen. Forslaget oppfattes som viktig for å ivareta disse hensyn, og 

rådmannen anbefaler at foreslåtte strategi gis tilslutning. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 18/4764-1   Arkiv: 614  

 

Familiens Hus  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

4/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019 

12/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Familiens hus – en dør inn har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet 

målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og 

helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.  

 

Bakgrunn 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette er i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus skal være i drift 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Familiens hus er en familiesenter modell for samordning av de av kommunenes tjenester som i 

sum kan gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i deres nærmiljø. 

Modellen ble utviklet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008), hvor mål som 



  Sak 12/19 

 

 Side 13 av 17   

 

bedre psykisk helse, helsefremmende og forebyggende strategier, økt brukermedvirkning, en 

helhetlig tjeneste og en lav terskel inn til tjenestene lå til grunn. Det videre arbeidet med 

utvikling av modellen knyttes opp oppfølgingen av Samhandlingsreformen hvor 

hovedutfordringene fortsatt er behov for bedre samordning av tjenestene, justering av 

oppgavefordeling mellom ulike tjenestenivå, samt større fokus på forebyggende innsatser nær 

der brukerne bor vil være retningsgivende. Familiens hus vil kunne bidra til at flere familier blir 

i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som er uttrykte mål i folkehelsearbeidet. 

Målet med å organisere tjenestene etter Familiens hus modellen er å avdekke barn i risiko for 

skjevutvikling på et tidlig stadium, og å komme inn tidlig med hjelp og støtte å hjelpe familier 

til å klare seg selv. Familiens hus består av enhetene som er lokalisert i bygget og bemannes fra 

disse, forskjellen på praksis er en annerledes og mere systematisk måte å jobbe på. 

Det er en gjennomgående trend i de fleste kommuner at det brukes minst ressurser på de 

yngste og mest på de eldste. Det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før 

problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelp på senere stadier 

vil være mer omfattende og kostnadskrevende.  

For å snu denne trenden må det jobbes på flere fronter. Strategier for det forebyggende 

arbeidet i kommunen bør være rettet mot flere risikofaktorer og favne bredt, men å samordne 

innsatsen overfor en gruppe eller et enkeltindivid er også en stor utfordring.  Hovedmålet er 

hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Dette betyr i praksis å avdekke problemer så tidlig 

som mulig, før denne utviklingen har satt seg, og mens endringspotensialet er aller størst. Et 

annet mål er å sette inn riktig hjelp for de som er i risiko, og sørge for tilpasset behandling og 

oppfølging for å snu forløpet for de som har utviklet problemer eller er i en vanskelig 

livssituasjon. 

Foreldrene er grunnpilarene i barns liv, og god foreldrefungering gir trygge barn. Når barn 

trenger hjelp, er det derfor i mange tilfeller viktig å ha er sterkt fokus på foreldrenes omsorgs- 

og oppdragerrolle, og å kunne tilby støtte- og hjelpetiltak der det er behov. Forebyggende 

helsetjenester og barnevernet tilbyr i dag foreldreveiledningskurs og familieveiledning på 

individ- og gruppenivå. Familiens hus er ment å være en enda lavere terskel, der «den ene 

døren inn» kan bidra til forebygging og foreldrenettverk.  

Familiens hus er også et svar på sentrale føringer om generelt større fokus på helsefremming og 

forebygging. Samarbeid med Frisklivssentral og helseforetak vil kunne gi mange muligheter for 

å se familien som en helhet. Et eksempel på dette er fritidstiltak og forebygging mot ensomhet 

og fattigdom. Samarbeid mellom Familiens hus og andre, for eksempel Røde kors, 

Frivillighetssentralen og trenere i lokale idrettslag kan gi et samlet og helhetlig tilbud til barn 

og foreldrene.  

Familiens hus skal drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn og unge, Oppvekst og Helse – og 

omsorg, og bygges opp med arenaer for samhandling med både faste møtepunkter og ved 

behov. Det kan på sikt være naturlig å utvikle tilbudet ved å knytte til seg fagmiljø fra andre 

enheter gjennom samarbeidsavtaler.  

Basistjenester som inngår i familiens hus er Forebyggende helsetjenester Barn og unge (med 

helsestasjon, helsekontor, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut), Barnevernet, 

pedagogisk psykologisk tjeneste(SPT), Psykisk helse og rus, Flyktningkontoret og 

Tildelingskontor med koordinerende enhet. På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide med 
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ansatte i fra eks NAV og avlastningsenheten for barn. Dette kan konkretiseres i 

samarbeidsavtaler. Naturlige samarbeidspartnere er også Helseforetaket (Barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), Habiliteringstjenesten, ernæringsfysiolog, 

Frisklivssentral, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoler med flere.   

Det første halvåret i 2019 vil brukes til å planlegge og koordinere prosessen knyttet til 

etableringen av Familien Hus – en dør inn. I prosjektet vil man sikre at etableringen skjer i tett 

dialog med alle enhetene som er samlokaliser og samarbeidspartnere i kommunene og at 

samarbeidet rundt brukergrupper reguleres gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. Prosjektet 

vil også legge til rette for å utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter samt utvikle god, 

samordnet og tverrfaglig service til brukerne 

 

En nedsatt arbeidsgruppen skal bidra til å sikre at etableringen av Familiens Hus skjer i tråd 

med Ringerike kommunes overordnede planer for utvikling og samhandling. Videre skal 

oppdraget bidra til at det jobbes frem god og hensiktsmessig organisering av Familiens Hus.  

Oppdraget skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Kommuneplanenes samfunnsdel 2015-2030 

Handlingsprogram 2018-2021 og Handlingsprogram 2019-2022 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 18/2972 følgende: 

 Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgata 11-13 inngås for 10 år til en årlig leie 

på kr 6 660 696,- som vil sikre 967,-pr m2 BTA 

 24. februar 2012 fattet Kommunestyre vedtak om at det etableres «Familiens Hus» 

innenfor kommunenes bygningsmasse som inneholder alle primær helse- og 

omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle helsetjenester til 

voksne. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbbeid med 

spsiealitshelsetjeneste og forskningsmiljø.  
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Økonomiske forhold 

Familiens hus drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn Barne, Oppvekst og Helse – og 

omsorg. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Familiens hus vil ha en dør inn til mange tjenester noe som vil være et femtidstrettet og 

brukervennlig grep. Fra et brukersynspunkt er det viktig at tjenestene i Familiens hus er 

samordnet, lett tilgjenngelig, tverrfaglig og av god kvalitet. 

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, samt 

styrke barn og unges oppvekstvilkår. Rådmannen legger frem informasjon om etablering av 

Familens Hus til orientering.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Arkivsaksnr.: 19/960-2   Arkiv:   

 

Vårkonferansen 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.03.2019 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 
  

Beskrivelse av saken 

Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike kommune og 

andre inviterte. 

 

I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for innbyggernes 

folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, grunnleggende helsetjenester, skole 

og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet. 

 

Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er 

lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv. 

 

Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike kultursenter. 

 

Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 

 



  Sak 14/19 

 

 Side 17 av 17   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 18/2551-3   Arkiv: 004  

 

Årsmelding krisesenteret 2018  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Årsmelding fra krisesenteret 2018 tas til orientering. 

 

  

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Årsmelding fra Krisesenteret 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 19/1000-1   Arkiv:   

 

Faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orienetering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Orienteringer: 

 

1. Muntlig informasjon om ventelister for institusjon og omsorgsboliger  

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 04.03.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Rådet for funksjonshemmede 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/204-5   Arkiv:   

 

Status for videre arbeid med velferdstenknologi i helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget tar status for videre arbeid med velferdsteknologi i helse og omsorg til 

orientering. 

 

  

 

Bakgrunn 

Målsetting fra Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015-2020 kan leses i «Omsorg 2020» og 

der er det nedfelt at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i helse og 

omsorgstjenesten innen 2020. 

Mer enn 260 kommuner som har deltatt i Nasjonalt velferdsteknologiprogram fra 2013-2016 

og har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de 

nødvendige endringsprosessene ved innføring av velferdsteknologi. Ringerike kommune deltok 

ikke i programmet men har skaffet seg et erfaringsgrunnlag gjennom å gjennomføre et eget 

pilot prosjekt innen velferdsteknologi fra 2015-2018 hvor det ble gjennomført nødvendige 

investeringer og systematisk arbeid innenfor digital plattform og infrastruktur. Ringerike 

kommune har også etablert et interkommunalt velferdsteknologiprosjektet sammen med Hole 

og Jevnaker kommune. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk knutepunkt for å utveksle data 

mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ). Knutepunktet vil utgjøre kjernen 

i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi. 

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har behov for å 

automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske 

pasientjournaler. Helsedirektoratet beskriver at fravær av felles infrastruktur og systemer som 

ikke snakker sammen er en barriere for utbredelse av velferdsteknologi i helse- og 

omsorgstjenesten. 



- 

Oslo kommune har vært ledende i arbeidet. Ringerike og Bodø kommune har samarbeidet med 

Oslo og er nå først ute på nasjonalt plan med en integrasjon mellom Gerica (EPJ) og 

RoomMate. Senere i 2019 vil medisindispenseren Evondos integreres. Vår egen IT-avdeling 

innehar høy kompetanse på området.  

(RoomMate er en løsning for anonymisert visuelt tilsyn med lyd samt automatisk varsling i 

kritiske situasjoner). 

 

Beskrivelse av saken 

Rapport for prosjektet «Velferdsteknologi i Ringerike kommune 2015-2018» ble lagt fram i 

februar 2019. Statusrapport for Interkommunalt samarbeid om velferdsteknologi ble lagt fram i 

oktober 2018.  

Hovedutvalget har bedt om å få følge med på sektorens arbeid for å videreføre erfaringer fra 

kommunens egen pilot og det interkommunale prosjektet.   

 

Status og veien videre for velferdsteknologi i Helse og omsorg 

Sektoren har igangsatt flere velferdsteknologiske løsninger etter pilotprosjektet 

velferdsteknologi. Det er etter avslutning av prosjektet erkjent at det bør etableres en 

driftsorganisasjon for å jobbe strukturert med allerede etablerte tilbud, samt implementering av 

ny velferdsteknologi. Det er mange spørsmål fra de ulike enhetene inne Helse, og generelt lite 

kompetanse innen faget velferdsteknologi. Prosjektresultatene skal realiseres og oppgaver og 

ansvar må fordeles.   

Etter at pilot velferdsteknologi er avsluttet har det blitt tydelig at Helse og omsorg ikke har de 

rette ressursene og dedikerte personer som kan arbeide strukturert med implementering, 

samtidig som de kan være rådgivende for videre arbeid innen sektoren. Rådmannen ønsker 

derfor å finne en god løsning på en mulig driftsorganisasjon, og å løse dette innen utgang av 

2019.  

Et sentralt ansvarsområde blir å sikre implementering av nye velferdsteknologiske løsninger. 

Medarbeideren må settes i stand til å forstå og absorbere ny teknologi gjennom gode 

opplæringsplaner.   

 

Det kan være behov for en strategisk plan og handlingsplan for velferdsteknologi i helse og 

omsorg. 

 

Det interkommunale prosjektets arbeid og fremdrift arbeider med tre konkrete områder. Det er 

foretatt noen endringer, og prosjektet er nå resatt med ny prosjektleder og koordinatorer. 

Prosjektet finansieres av tilskuddsmidler og har tre hovedsatsninger i 2019. Dette er utvidelse 

av digitale tilsyn og digitale konsultasjoner, sensorteknologi knyttet til digitale 

trygghetsalarmer og sykesignalanlegg, og kompetansehevende tiltak for ansatte.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen mener at helse og omsorg må gjøre de endringer som er nødvendig for å kunne ta 

ibruk, og implementere ny teknologi i årene som kommer. Rett og viktig kompetanse må 



- 

tilegnes og erfaringer må sørge for videreutvikling av tjenestene. Det å justere organisering vil 

være en naturlig del av arbeidet. Det er helt nødvendig med en bevisst og tilpasset 

driftsorganisasjon hvor personer med rett kompetanse håndterer oppgavene som skal 

gjennomføres.  

Arbeidet med implementering av prosjektresultater og nye velferdsteknologiske løsninger vil 

være kontinuerlig arbeid i helse og omsorg i årene som kommer. 

Rådmannen ber om at Hovedutvalget tar status om videre arbeid med velferdsteknologi til 

orientering. 

 

 

Vedlegg 

Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Arkivsaksnr.: 19/924-1   Arkiv:   

 

Status på tiltaket for arbeidsrettet aktivitet for unge sosialhjelpsmottakere - 

"Matchbox"  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget er fornøyd med de rapporterte erfaringene så langt. 

2. Hovedutvalget ser frem til en ytterligere rapportering før sommeren 2019. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Kommunen har plikt til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det 

betyr at kommunen skal kunne tilby innhold i aktivitetsplikten, og dette kan være lavterskel 

aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter. Kommunen hadde manglende muligheter til 

dette og valgte derfor gjøre tiltak for å øke muligheten for innhold i aktivitetsplikten. Dette 

tiltaket kalles nå for Matchbox.  

Matchbox startet opp for fullt i november 2018. Formålet var å gi sosialhjelpsmottakere tilbud 

om en arbeidsrettet aktivitet som kunne styrke mulighetene for overgang til arbeid og 

selvforsørgelse. Tiltaket er i praksis benyttet for unge under 30. Det er Menova som har fått 

oppdrag i å drive dette tiltaket for NAV. 

Beskrivelse av saken 

Matchbox tiltaket har hatt en ramme på 15 plasser. Menova har tilbudt seg å gjennomføre 

prøveperioden med 20 plasser, og det er nå 21 deltagere inne. På grunn av fravær hos noen er 

det vurdert som mulig å gå med noe overbelegg. 

Siden november er 15 deltagere avsluttet i tiltaket: 

 4 følges opp på annen måte etter avslutning/ vurderes for nytt innsøk 

 3 er avsluttet på grunn av psykisk helse til annet tiltak/oppfølging 

 3 er i jobb 

 5 har ikke vært i kontakt med NAV etter avslutning av tiltaket 

Det er vanskelig å knytte tall fra NAV opp mot hvor vellykket tiltaket er. Årsaken er at mange 

i vårt system går over i andre tiltak, går ut av sosialhjelpen og mange nye som kommer inn. 

Det blir vanskelig å knytte generelle tall direkte til tiltaket. Det vi derimot vet er at 8 av de 15 

avsluttede deltagerne ikke lengre er mottakere av sosialhjelp, og det er i løpet av de tre første 

månedene. Et forsiktig anslag på sosialhjelpsstønad for disse, vil være ca. kr. 50-80 000 pr 

måned.  



- 

Tiltaket er svært godt individuelt tilpasset og har oppnådd gode resultater for flere av 

deltagerne, selv om det for noen vil være både fram- og tilbakegang i løpet av tiltaksperioden. 

NAV Ringerike ser at det kan være behov for et mer praktisk tilbud for de deltagerne som ikke 

kan utplasseres hos ordinære virksomheter. Dette kan gjøre at tiden «inne» på Matchbox ikke 

blir for lang og teoretisk. For deltagere med rusutfordringer i ulik grad, egner tiltaket seg 

dårlig. Disse brukerne har kommunen i dag ikke et reelt aktivitetstilbud til. 

Foreløpig status viser at det ikke har vært problemer med å fylle opp plassene i tiltaket selv om 

det kun er benyttet for de under 30 år. Så langt vurderes det at gitt tiltakets fleksibilitet i 

inntak, vil 20-30 plasser være tilstrekkelig for å dekke behovet blant de unge. Om tilbudet også 

skal gjelde for sosialhjelpsmottakere over 30, kan det foreløpig virke som at det vil være behov 

flere plasser. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er fornøyd med resultatene så langt og setter pris på at brukerne selv er med på å 

utvikle tiltaket. Rådmannen ser samtidig frem til ny statusrapport før sommeren, hvor 

ytterligere erfaringer og resultater kan presenteres. Dette vil igjen danne grunnlag for en 

vurdering om hvordan dette arbeidet kan organiseres videre. 

 

Vedlegg 

Statusrapport Matchbox februar 2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Elin Stein, avdelingsleder NAV/Kristin Akre-Hansen, koordinator tlf. 94133725 

 

 



Statusrapport Matchbox februar 2019. 
 
Sammendrag 
 
«Matchbox» har nå vært i drift i ca 3 måneder (oppstart 09.11.2018). 
Menneskene vi har møtt så langt, kjennetegnes ved at de er 34 ulike individer med 
ulikt ståsted, behov og planer for fremtiden. 
 
Deltakerne har en gjennomsnittsalder på 21 år og 4 mnd.  De kjennetegnes ved lite 
arbeidserfaring og manglende nettverk både privat og profesjonelt (arbeidsrelevant 
nettverk). 
 
Matchbox er basert på Regjeringens «Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere» som 
sier at kommunen skal stille krav om aktivitet for sosialhjelpsmottakere under 30 år 
pr. 1 januar 2017. 
 
Deltakerne så langt forteller om variert erfaring med tidligere arbeidsrettede tiltak, 
at de har vært lenge uten aktivitet, men at de ønsker å komme seg videre i livet. 
De formidler at det er vanskelig å ikke ha en plan for jobb eller utdanning, samtidig 
som det er vanskelig å utarbeide en plan når man ikke kjenner seg selv. 
 
Matchbox skal derfor være annerledes og ta utgangspunkt ungdommenes 
virkelighet/livsverden og ressurser.  
Deltakerne blir oppfordret- og utfordret til å ta eierskap til innhold, gjennomføringen 
og «driften» av Matchbox. Dette med grunnlag i at positive erfaringer i fortid eller 
nåtid antas å være sterke fremdriftsskapere. 
 
34 personer i aldersgruppen 18-30 har fått tilbud om deltakelse og 20 av disse er 
aktive «Matchboxere». Flere er allerede i, eller på vei mot lønnet arbeid/har søkt 
videre utdanning. 
11 deltakere har avtaler mot jobb. 8 har planer om fullføring av påbegynt utdanning/ 
videre utdanning. Dette gjelder utdanning alene eller utdanning i kombinasjon med 
jobb.  
 
 
Om Matchbox 
 
Navnet Matchbox er valgt ut ifra at vi skal være en arena, en møteplass hvor det 
legges opp til å finne en match mellom den enkelte ungdom og arbeidsgiver. Match 
er en forutsetning, slik vi ser det og et godt signal for å komme i kontakt med rett 
bedrift og for å kunne drøfte kvalifisering til stilling, ansettelse og lønn. 
 
Menova drifter Matchbox på oppdrag for Ringerike kommune og i samarbeid med 
NAV Ringerike, som har oversikt over aktuelle kandidater med behov for bistand til å 
komme seg inn i jobb/utdanning eller annet tiltak. 
Det gode samarbeidet med NAV Ringerike og Ringerike Kommune er avgjørende for 
prosjektet. 



 
Matchbox er etablert som en egen «merkevare» på egen adresse, adskilt fra 
Menovas øvrige tiltak, samtidig som et tett samarbeid med NAV og Menovas 
fagmiljø er en forutsetning for gode individuelle avklaringer og kompetansehevende 
tiltak. 
Matchbox er etablert på egen adresse fordi det skal oppfattes og oppleves som «noe 
eget - noe uavhengig» av NAV og Menovas øvrige arbeidsrettede tiltak. 
 
«Matchbox» har sitt tilholdssted i Stabells gate 4 i Hønefoss. Her disponerer vi et 
tidligere butikklokale på ca 100 m2.  
 
 
Målgruppen som Ringerike Kommune har definert for prosjektet er: 
 
Sosialtjenesteloven (§ 20 a) regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet og 
adgangen til å stille andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad for 
sosialtjenestemottakere under 30 år 

 
Unge (mellom 18 og 30 år) som mottar økonomisk sosialhjelp. Ringerike 
Kommune og Nav hjemler deltakelse ut i fra kravet om aktivitetsplikt for unge 
mottakere av sosialhjelp. Målsetninger er å erstatte sosialhjelp med 
arbeid/utdanning eller annet tiltak. 
NAV Ringerike har ved oppstart av prosjektet anslått at det vil være et antall 
på 80 personer som faller inn under målgruppen. 

 
 
NAV’ s utvelgelse av deltakere baserer seg på ulike kriterier og at de har mange å 
velge fra målgruppen 18-30 år. Vi oppfatter p.t at følgende kriterier kan gjelde: 

 
 

 Annet tiltak har vært forsøkt men ikke fungert tilfredsstillende. 

 «Matchbox» som tiltak mens de venter på annet. 

 «Matchbox» som første innsats? 

 Et tilbud til de som ikke enda kan nyttiggjøre seg NAV’ s tiltak 
 
Deltakere oppfattes å ha begrenset erfaring/kompetanse relatert til egen karriere og 
formidler blant annet følgende rundt dette: 
 

 Det er vanskelig å si hva jeg vil med framtiden min 

 Jeg vet lite om hvordan det er å være i jobb 

 Jeg ser ikke poenget med å lage meg en karriereplan, kan ikke 
dere fortelle med om muligheter 

 Jeg blir irritert når noen spør meg om hva jeg skal bli 

 Jeg vet ikke hvor eller hvordan jeg skal få meg en jobb 

 Jeg får aldri svar når jeg søker en jobb 
 
 



 
Målsetting for prosjektet: 
 
Formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for 
overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved 
økonomisk stønad 
 

Matchbox skal gi bistand slik at flest mulig innenfor prosjektperioden (6 mnd) 
kan erstatte sosialhjelp med jobb og/eller utdanning. De som ikke kan nå 
dette i løpet av perioden skal være i gang- og ha med seg en realistisk plan for 
et liv med størst mulig grad av deltagelse i arbeidsliv. 
 

Når det stilles vilkår, skal det bidra til å motivere og påvirke mottakerne av 
sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon.  Det er særlig viktig at 
unge kommer raskt ut i aktivitet som kan hjelpe dem ut av en passiv tilværelse. 
 
Første periode Matchbox: 
 
Noen nøkkeltall: 
Totalt 34 personer i målgruppen har fått tilbud om deltakelse i Matchbox. 
 
Av disse har 10 jenter og 18 gutter møtt, gjennomført oppstarts-samtale og kan 
registrere fremmøte i Matchbox. 
 
Fordelt aldersmessig/kjønn/antall: 
  

 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-30 

Jenter 1 6 4 0 0 1 

Gutter 5 7 4 1 4 1 

 
Gjennomsnittsalder for deltakerne er 21 år og 4 mnd. Fordelt på 34 deltakere. 

 
3 jenter og 2 gutter avsluttet som følge av lavt fremmøte. 
 
6 har vært innkalt, men ikke møtt til første samtale. Disse er ikke medregnet i 
tabellen over. 
 
1 jente har avsluttet til jobb/skole. 
 
Vi har også hatt 6 såkalte «drop-ins» som har møtt fordi de har hørt om tiltaket og 
ønsket bistand mot veien til arbeid. Disse har vi hatt en uformell samtale med og 
informert om vilkår for deltakelse (registrert jobbsøker og mottaker av sosialhjelp) 
og henvist de videre til alternative ressurser de kan benytte seg av.  
Av disse har to vært studenter ved Universitet i Sørøst Norge, Campus Ringerike, 3 
har vært ordinære jobbsøkere, hvorav tre utenfor Ringerike.  
 
 



Bærende prinsipper i Matchbox: 
 
Forutsetninger som ligger til grunn for å erstatte sosialhjelp bygger på enkelte 
prinsipper med utgangspunkt i: 
 

 «Matchen» mellom jobbsøker og arbeidsgiver handler om hvem 
du er, hva du kan og at du representerer en løsning for 
arbeidsgivers behov. 

 Å bruke tilstrekkelig tid på etablering av gruppen basert på 
«trygge rammer» som grunnlag for et godt læringsmiljø 

 Empowerment og eierskap til egen prosess og plan mot 
arbeid/utdanning 

 Tydelig kommunikasjon rundt arbeidslivets forventinger, plikter og 
rettigheter 

 Betydningen av å være i jobb/utdanning 

 Å gi unge jobbsøkerferdigheter de kan ta med seg videre i livet 

 Vi jakter kvalifiseringsplasser fremfor «kun» praksisplasser – en 
konkret jobbmulighet er en sterk motiverende faktor 

 Erkjennelse over at det ikke er en homogen gruppe, og derfor 
praktisere differensiering 

 Individuelle behov blir ivaretatt og vi samarbeider med andre 
involverte kommunale og statlige instanser 

 Samarbeid med næringslivet er en suksessfaktor 
 
Oppstart 
 
Vårt første møte med den enkelte deltaker ble gjennomført med en informasjon om 
formålet med «Matchbox» og hvordan vi så for oss gjennomføringen. På dette møtet 
ble det også gjennomført en strukturert oppstartsamtale. (Skjema følger som 
vedlegg). 
 
Ut ifra denne samtalen vet vi noe om: 

 Alders og kjønnsfordeling. 

 Sivil status, om de bodde for seg selv eller sammen med andre. 

 Gjennomført skolegang 

 Noe om nåværende eller tidligere kontakt med andre 
hjelpeinstanser 

 Tidligere arbeidserfaring. 

 Hvordan de generelt vurderer sin egen helsestatus. 

 Om mestring av- og syn livet de lever nå 

 Økonomisk situasjon 

 Sosialt nettverk og verdien av dette. 

 Erfaringer med NAV 
o Alle forteller om gode relasjoner til NAV (at de får den 

hjelpen de trenger 

 Motivasjon for deltakelse i «Matchbox» 



 
 
Vi har på bakgrunn av disse opplysningene (gitt i oppstarts-samtale) lagt vekk på 
følgende forhold som særlig relevante for veien videre til arbeid: 
 
 

 Gjennomført utdanning VG3 / Fagbrev/ annen utdanning: * 
En har tatt fag på høyskolenivå, men avsluttet studiet. 
5 har tatt fagbrev 
En har tatt vgs studiespes som privatist 
En mangler bestått eksamen for å kunne autoriseres på fagbrevnivå. 
En trenger læreplass for ordinært løp mot fagbrev 
En mangler avsluttende fagprøve men er pt ikke motivert dette 
En har fullført VG3 yrkesfag, men foreløpig ikke vurdert fagbrev 
En avsluttet vgs like etter oppstart 
En med fagbrev vil søke høyere utdanning 
En med fagbrev vil søke høyere utdanning 
En har ikke fullført grunnskole  
 

(* Kjønnsfordeling utelatt grunnet hensyn til anonymitet) 
 

 

 Tidligere arbeidserfaring (inkl læretid) sammenhengende over 6. mnd. 
Tre av guttene og to av jentene kan fortelle om arbeidserfaring som strekker 
seg lenger enn 6 mnd. Perioden relaterer seg til læretiden for den enkelte. 
Utover dette har deltakerne begrenset erfaring fra arbeidslivet utover 
utplassering i forbindelse med skolegang og jobbuke på ungdomsskolen. 
 
 

 Motivasjon for deltakelse i Matchbox 
Etter oppstarts samtale forteller alle at de er motivert for deltakelse i 
Matchbox og oppgir på en skala fra 1 til 10 at de ligger i øverste ende av 
skalaen (7-10) 
 
 

 Andre forhold som hemmer/fremmer deltakelse i arbeidslivet: 
Bolig, Økonomi, tilrettelegging for behandling (Psykolog, DPS), et ustrukturert 
søvnmønster som er forenelig med deltakelse i arbeidslivet. 
Alle forteller at de ønsker seg en livssituasjon hvor jobb er fremtredende. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Utfordringer hps målgruppen jfr levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø (SSB) 
 
Med utgangspunkt i levekårsundersøkelser gjennomført av SSB, bekreftes så langt en 
korrelasjon for situasjonen for målgruppen på Ringerike, og kan kort oppsummeres 
under følgende punkter: 
 

 De aller fleste av de unge har svært lav tilknytning til arbeidslivet. Ved 
oppstart var det bare 2 av jentene som hadde en tilknytning til arbeidslivet. 
Dette i en rolle som tilkallingsvikar/avtale om ekstrahjelp. 

 Få kunne vise til langvarige arbeidsforhold (over 6 mnd). Unntaket er de som 
har gjennomført læretid/tatt fagbrev i ordinær bedrift. 

 Med svært få unntak så beskriver alle at de har dårlig økonomi. 

 Ingen har fysiske helseutfordringer av betydning for en deltakelse i arbeid. 
Dog er det flere som rapporterer utfordringer knyttet til angst og depresjon. 
Det er noen som mottar behandling for dette. Vi antar at det foreligger en 
viss underregistrering i forhold til rus. Vi vet noen har hatt utfordringer 
knyttet til rus. Det antas at noen fremdeles kan ruse seg i perioder. 

 Noen oppgir å ha få eller ingen nære venner lokalt. Vi har deltakere som har 
brutt med den nærmeste familie. Tross dette har de personer de har tillit til og 
som de kan kontakte ved behov. Veileder i NAV er for mange en viktig person 
og alle synes NAV gir god hjelp. Veiledere i Matchbox har underveis også blitt 
viktig del av nettverket til enkelte.  

 Boforhold:  
o 3 bor fortsatt sammen med minst en av sine foreldre.  
o 1 bor i kollektiv.  
o Resten bor for seg selv, enten alene, sammen med en venn eller 

kjæreste. Av disse bor 2 i «egeneid» bolig. Vi vet ikke så mye om 
boligstandard for hver enkelt, men en av guttene har i 
prosjektperioden hasteflyttet som følge av at myndighetene stengte 
leiegården han bodde i. 

 
 
Om etablering av gruppe 
 

Det har vært viktig å etablere «Matchbox» som et fellesskap.  
Det innebærer at alle har et ansvar for at det fungerer som et sted hvor 
deltakere velger å komme.  
Tilnærmingen som er valgt har mye mer karakter av «gulrot» enn pisk.  
 
Vi følger likevel med på oppmøtet og det er kjent for alle at det sendes 
oppmøterapporter til NAV hver uke og at dårlig oppmøte kan avstedkomme 
sanksjoner av økonomisk art.  
 
Dette følges opp av NAV. 

 
 



 
 Spilleregler er utformet i fellesskap.  

 Å være uke-vert går på rundgang. Denne er ansvarlig 
for: 

o At det gjøres innkjøp til lunsj. 
o At lokalet er representativt til enhver tid. Vi skal 

være forberedt til å kunne ta imot besøk når tid 
som helst. 

 Vi skal ta imot nye deltakere på en god måte. Alle skal 
kjenne seg velkommen. Tenk på hvordan du selv føler 
deg som «ny» på et sted. 

 Vi har regler for hvordan vi oppfører oss når vi har 
besøk. Telefon/PC lukkes eller legges vekk. Varslet 
besøk forberedes med spørsmål. 

 
Gruppe vs. individuell oppfølging 
 

Det meste av «Veien til jobb/utdanning» arbeides det med i gruppe. Alle har 
sin egen plan for «sin» vei. En jobbplan er å oppfatte som en kontrakt med 
deg selv og eierskapet/fremdriften er stadig noe vi drøfter. Den enkeltes 
status/aktuell aktivitet er kjent for alle ved at den fremgår av en tavle på 
veggen i fellesrommet. Det viktigste med tavlen er å vise bevegelse.   

 
 
Status Jobbplan/yrkesvalg 
 

Alle har jobbet med konkrete og individuelle jobbplaner. I dette arbeidet er 
det flere som etter hvert åpner opp for flere mulige yrkesvalg.  
Kvaliteten i jobbsøkingen den enkelte utfører blir stadig bedre.  
 
Å identifisere muligheter og åpne opp for alternative arbeidsoppgaver, bedre 
research, bedre søknader og mer gjennomarbeidede CV/presentasjoner gjør 
også at deltakerne i større grad ønsker å være godt forberedt til et 
jobbintervju.  
 
Oppfølging av søknader er også blitt en mer naturlig del av jobbplanen. 

 
 

 Tema i/gjennomføring av undervisning 
o Gjennomført 

 Verdien av arbeid – Hvorfor er det viktig med jobb? 
 

o Pågår 
 Hvilke jobber er det jeg kan utføre 

 Springbrett-jobb 

 Drømmejobb 
 Hvordan skaffe jobb? 



 Nettverk 

 Hva kan jeg selge meg på? 

 Søknad/CV/Presentasjon 
 Kontinuerlig arbeid med den enkeltes jobbplan. 
 Besøk/kontakt med bedrifter og andre 

 Catch Media (mentor), Boots Apotek (mentor), Kiwi, 
Dokumentpartner, Hønefoss vaktselskap, Gullegget 
(start-up), Etablerersenteret, Opus Ringerike, PPot, 
eksterne foredrag, IKT-sikkerhetsmesse, Meny, FLIR,  
m.m 

 Bedrifter det er gjort avtaler med (besøk) 

 Elkjøp, Ringerikskraft, Kuben senter, Sparebank 1, 
Ringerike kommune, Ringerike folkehøyskole, Rus 
kontakten, Leiv-Vidar, 3-D Innovation, RNF 

 
Erfaringer/Klar for arbeidslivet? 

 Oppmøte til rett tid er krevende.  
 
Mange av de unge finner det utfordrende å møte regelmessig til kl 0900. En 
undersøkelse blant de tilstedeværende en tilfeldig dag i desember 2018 viste 
at det var kun en som hadde et søvnmønster som var forenlig med stabilt 
oppmøte på en dagjobb. Pr dato vil vi anta at tallet er 8-10 som har etablert 
et adekvat søvnmønster og som på den måten er klare for jobb. 
Å ha et 30-timers tilbud er med på å gi den enkelte en struktur og økt 
mulighet for jobb. 

 

 Av mange ting er jobb ikke viktig nok? 
o Prioritere jobb foran fritid/sosiale aktiviteter? 
o Viktigheten av jobb har blitt mer og mer tydelig  
o Flere snakker nå om selvforsørgelse som et mål og det har en 

«smittende effekt» på gruppen 
 
 

 Resultater/Status per. 10.2.2019: 
o Til jobb eller på vei inn i jobb (kvalifisering) 

 3 er i lønnet jobb (tilkallingsvikar) antar at dette for to av de 
kan gi lenger engasjement eller fast arbeid. 

 4 er i kvalifisering til stilling 
o Søkt stillinger 

 6 har søknader inne til vurdering 
o I arbeidspraksis 

 En har arbeidspraksis ifb. med utdanning 
o På vei til videre utdanning 

 En har fått innvilget skoleplass, folkehøyskole 
 En søker fagskole 
 Fire søker høyere utdanning 
 To søker VGS for å fullføre VGS 



 En søker VGS - Påbygg 
o Karriereveiledning 

 Alle har tilbud om individuell karriereveiledning 
o Annen aktiv løsning 

 To-tre vurderes å ha et mer langvarig behov for hjelp 
 
 
 

 Tilbakemeldinger så langt (inkl statements) 
o Fra deltagere 

 Glade for å ha noe å gå til. 
 Fint å være med å utvikle Matchbox. 
 Deltagere har disponert lokalet også utenfor ordinær 

oppmøtetid. Vi tenker det er med å styrke ansvarsfølelse. 
 Hva skal vi gjøre i dag? (noen har større behov for struktur enn 

andre). 
o Fra NAV 

 Invitasjon til refleksjon rundt aktivitetsplikten. Noen står nær 
en jobb, mens andre står lenger unna arbeidslivet. Matchbox 
vs annet lavterskel arbeidstilbud? Er faren for å bli for 
«husvarm» i Matchbox en utfordring for annen 
yrkesdeltakelse? Hvilke lavterskel arbeidstilbud finnes, - eller 
bør utvikles? 

o Fra andre 
 Vi har fått positive tilbakemeldinger fra «omgivelsene» og 

besøkende. Veldig bra at det er et eget ungdomstilbud. 
 Vi har en Facebookside med mange følgere (også fra 

Stortinget). 
 Vi har fått henvendelser fra andre unge (som ikke er knyttet til 

NAV) men som leter etter jobb. 
 
 

Avsluttende kommentarer: 
  
Rapporten dekker de første 3 måneders drift av Matchbox og oppsummerer 
erfaringer og resultater så langt i arbeidet. Tall og resultater legges inn i rapporten 
som et Excel ark som punches fortløpende. Det gjør at vi når som helst kan hente ut 
en oppdatert «versjon». Vi er veldig fornøyd med de resultater vi har klart å oppnå, 
og opplever at ungdommene setter pris på at Matchbox er utviklet for- og av dem. 
  
Vi planlegger en ny rapport som vil være klar før sommeren. Den vil bygge rundt det 
samme men i tillegg inneholde uttalelser/refleksjoner fra deltagere som belyser 
verdien av deltagelse. Dette vil handle om veien mot jobb, få- og beholde jobben. 
Det betyr at vi vil følge personer som har avsluttet til jobb, - også i en periode etter 
ansettelse. Vi tror at unge som har lykkes med sitt mål om jobb også tjener til 
motivasjon/inspirasjon for de som kommer etter eller er på vei. 
  



Til den neste rapport vil vi også ha ytterligere erfaringer og tanker om hvordan vi kan 
utvikle Matchbox ytterligere. Slike betraktninger vil være nyttige underlagsmateriale 
når Ringerike kommune skal ta stilling til om Matchbox skal videreføres også etter 
2019. 
  
Til slutt vil vi understreke at vi alle i Matchbox er glade for alle som er nysgjerrige på 
hva driver med og setter pris på besøk i Stabels gate 4. Vi både trenger og ønsker 
den oppmerksomhet vi kan få.  
  
Matchbox 20.2.2019 
  
  
  
Tor Kristian Sørensen  
Jon Ola Skrutvold 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for fukjonshemmede 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/606-1   Arkiv:   

 

STRATEGI FOR FASTLEGEORDNINGEN I RINGERIKE KOMMUNE  

Fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske sentra 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget deler rådmannens syn på viktigheten av det arbeidet som skisseres 

gjennomført, og gir sin tilslutning til dette.  

2. Hovedutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om det videre arbeidet  

 

  

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune ønsker å avvikle de etablerte solopraksiser for fastleger som finnes i 

kommunen, og etablere disse i flerlegepraksis, samtidig som tilgangen til fastlege i distriktene 

bevares.  

Strategisk plan for legetjenester, som er en interkommunal plan for kommunene Ringerike, 

Hole, Jevnaker, Modum, Sigdal, og Krødsherad, ble vedtatt av Helsesamarbeidet i 

Ringeriksregionen og Midt-Buskerud (kommunalsjefene i de seks samarbeidskommunene) den 

25. august 2017.  

Ringerike kommune har i gjeldende Kommuneplan vedtatt at satse på lokalsamfunnene på 

Tyristrand, Sokna, og Nes i Ådalen/Hallingby.  

Samarbeidsavtalen mellom Sør-Aurdal og Ringerike kommune om fastlegehjemmel på Nes 

Legesenter er oppsagt av Sør-Aurdal kommune med virkning fra 1.jan. 2019. Fastlegekontoret 

er kommunalt drevet etter en såkalt 0-avtale. Fastlegen er selvstendig næringsdrivende, men 

uten økonomi eller personellansvar for driften av kontoret.  

Innehaver av kommunens fastlegehjemmel i Heradsbygda har varslet at han ønsker å avslutte 

sitt virke fra 1.juni 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune har på lik linje med mange andre kommuner i landet, en bekymring knyttet 

til stabilitet, rekruttering og fortsatt utvikling av en bærekraftig og funksjonsdyktig 

fastlegeordning for kommunens innbyggere. Pr i dag har kommunen i alt 28 fastleger, fordelt 

på 13 fastlegekontor. Av disse er seks legekontor organisert som solopraksis.  



Utfordringene er knyttet til høy gjennomsnittsalder blant etablerte fastleger, og samtidig til et 

sviktende antall yngre leger som søker seg til, og som ønsker å bli værende i allmennpraksis. 

Særlig sårbart er dette for etablerte solopraksis. Yngre leger ønsker ikke å jobbe i solopraksis. 

Slik praksis representerer en sårbar driftssituasjon, både på grunn av liten organisasjon (behov 

for vikar og kollegaveiledning) og høgt kostnadsnivå som selvstendig næringsdrivende lege.  

De fleste legekontor er lokalisert i sentrum eller nær sentrum av Hønefoss. To av de seks 

solopraksisene er her. En av disse er lokalisert til Helsekontoret for migrasjon, smittevern og 

vaksinasjon i Hønefoss sentrum, og er etablert som en fastlønnet fastlege (60 % stilling). 

Denne har en svært kort liste (250 listepasienter) og har et særlig ansvar for innbyggere uten 

fastlege. Dette gjelder i første rekke arbeidsinnvandrere, flyktninger, familiesammenførte, 

asylsøkere og studenter.  

De øvrige fire solopraksiser er lokalisert i distrikt. De vurderes i dag å være særlig utsatte for 

instabilitet og rekrutteringsvansker. Ringerike kommune ønsker, som vedtatt i «Strategisk plan 

for legetjenester», å samle sliksolopraksis til flerlege praksis. Det vil bety at vi må slå 

eksisterende solopraksiser sammen, enten med annen solopraksis til en to-lege praksis eller i en 

eksisterende flerlegepraksis.  

I tråd med gjeldende kommuneplan har kommuneoverlegen sammen med fastlegene i 

kommunen et ønske om å jobbe utfra en modell som både sikrer flerlegepraksis i de fire 

«distrikts-aksene» i Ringerike kommune slik: 

Modellen vil legge til rette for fortsatt 

tilgang til fastlege i lokalsamfunnene på 

Sokna og Nes i Ådalen. Den bygger 

videre på den modellen som har vært 

praktisert i Ringerike i forbindelse med 

tidligere solopraksis. Eksempelvis er det i 

de senere år etablert to-lege praksis på 

Haug Legesenter og på Tyristrand 

Legekontor.  

På denne måten vil vi ha større mulighet 

til å sikre stabil legedekning. Det vil 

samtidig legge til rette for å utvikle 

lokale tverrfaglige helsetilbud med nær 

samhandling mellom helse og 

omsorgstjenestene, for eksempel 

hjemmesykepleie, lokal fysioterapeut og andre forebyggende og kommunalt forankrede helse 

og omsorgstjenester 

Økonomi: 

Fastlegeordningens økonomi er en kombinasjon av et listebasert tilskudd (basistilskudd) og 

produksjonsfinansiering (refusjon HELFO og egenbetaling). Det listebaserte tilskudd dekkes 

av pasientens hjemkommune. De foreslåtte endringene i fastlegeorganiseringen vil ikke endre 

dette kostnadsbilde.  

Ved endring av strukturer i fastlegeordning og evt. tillegg av andre kommunale 

folkehelse/helse-omsorgstilbud vil det avhengig av løsninger kunne være et behov for å 

investerere i ny infrastruktur for legekontorene (utvidelse, utstyr). Kommunen er ansvarlig for 

allmennlegetjenestene til kommunens innbyggere og vil være part i denne investeringen. Det 

foreligger i dag ingen konkrete kostnadsoverslag.  



Vi har frem til 31.des.2019 en samarbeidsavtale med Sør Aurdal kommune om drift av 

legekontoret på Nes i Ådalen, herunder utgiftsdekning. Denne bortfaller fra 1.jan.2020. I en ny 

struktur med samdrift med Hallingby (2 lege praksis) må ulike modeller for drift vurderes. Det 

er et faktum at mange fra Sør Aurdal har valgt fastlege på Nes, og vil fortsette å bruke denne 

uavhengig av om kommunen har samarbeidsavtale eller ikke. Dette er innbyggerne i Sør-

Aurdals sin rett å velge fastlege.  

I lys av dagens situasjon vurderes følgende:  

1. For «Hallingdal-aksen»: Fastlegehjemmelen i Heradsbygda slås sammen med 

fastlegehjemmelen på Sokna, og det legges til rette for en to-legepraksis på Sokna, sammen 

med dagens hjemmelinnehaver. Dette kan starte straks med mål om gjennomføring og 

etablering innen 1. juni 2019.  

2. I 2019 etableres, sammen med helse og omsorgstjenesten en utrednings og 

avklaringsprosess for «Valdresaksen» Nes i Ådalen og Hallingby, med mål å utvikle en modell 

og etablere denne med oppstart 1.jan. 2020.  

3. I 2019-2020 avklare og etablere en prosess for å avklare muligheter og perspektiver for den 

siste privatdrevne solopraksis i Hønefoss sentrum.  

 

Rådmannens vurdering 

Fastlegen er nøkkelen for et bærekraftig helsetilbud til innbyggerne i Ringerike kommune. Det 

er en kritisk suksessfaktor at vi gjennom god samhandling med fastlegene klarer å utvikle en 

struktur som sikrer en bærekraftig og stabil tjeneste av god kvalitet, og tilgang til gode 

lokalmedisinske sentre.  

Solopraksis kombinert med lokaliteter ute i distriktene er en kjent og reell utfordring i dag. 

Samtidig ønsker Ringerike kommune å videreutvikle bærekraftige lokalsamfunn på Sokna, 

Tyristrand og Nes i Ådalen. Forslaget oppfattes som viktig for å ivareta disse hensyn, og 

rådmannen anbefaler at foreslåtte strategi gis tilslutning. 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Karin Møller, kommuneoverlege/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4764-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 4/19 

 

Saksprotokoll - Familiens Hus  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 06.02.2019: 

 

Jan Frantzen (H) fremmet følgende forslag: 

«Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune». 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 Frantzens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/4764-1   Arkiv: 614  

 

 

Familiens Hus  
 

Forslag til vedtak: 

 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i Ringerike kommune med 

utgangspunkt i dagens fagtjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Familiens hus – en dør inn har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet 

målsetting er å fremme trivsel og god helseutvikling, samt forebygge utviklings- og 
helserelaterte problemer, hos barn, unge og deres foreldre.  

 

Bakgrunn 

24. februar 2012 ble det fattet vedtak i Kommunestyret om at:  

Det etableres «Familiens hus» innenfor kommunens bygningsmasse som inneholder alle 

primære helse- og omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle 

helsetjenester til voksne.  

 

Ringerike kommune er lokalisert flere steder i Hønefoss sentrum. Da kommunen kjøpte 

Fossveien 7-9 i 2016 for å samlokaliserte enheter som jobber med planarbeid og 

samfunnsutvikling, ga det muligheter for å etablere «Familiens hus» i Storgaten 11-13. Det vil 

si at man i dette bygget kunne rendyrke tjenester rettet mot barn og unge. Dette er i tråd med 

kommunestyrevedtak fra 2012. Samlokaliseringen ble vedtatt i Kommunestyre august 2018.  

Familiens Hus skal være i drift 01. august. 2019 etter Familien Hus - modellen. 

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Familiens hus er en familiesenter modell for samordning av de av kommunenes tjenester som 

i sum kan gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende tilbud i deres nærmiljø. 

Modellen ble utviklet under Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999–2008), hvor mål 



- 

som bedre psykisk helse, helsefremmende og forebyggende strategier, økt 

brukermedvirkning, en helhetlig tjeneste og en lav terskel inn til tjenestene lå til grunn. Det 

videre arbeidet med utvikling av modellen knyttes opp oppfølgingen av 

Samhandlingsreformen hvor hovedutfordringene fortsatt er behov for bedre samordning av 

tjenestene, justering av oppgavefordeling mellom ulike tjenestenivå, samt større fokus på 

forebyggende innsatser nær der brukerne bor vil være retningsgivende. Familiens hus vil 

kunne bidra til at flere familier blir i stand til å ta vare på seg selv og sin egen helse, noe som 

er uttrykte mål i folkehelsearbeidet. 

Målet med å organisere tjenestene etter Familiens hus modellen er å avdekke barn i risiko for 

skjevutvikling på et tidlig stadium, og å komme inn tidlig med hjelp og støtte å hjelpe familier 

til å klare seg selv. Familiens hus består av enhetene som er lokalisert i bygget og bemannes 

fra disse, forskjellen på praksis er en annerledes og mere systematisk måte å jobbe på. 

Det er en gjennomgående trend i de fleste kommuner at det brukes minst ressurser på de 

yngste og mest på de eldste. Det er grunn til å anta at for mange barn ikke får hjelp før 

problemer har vokst seg store, og den psykiske helsen kan være skadet. Hjelp på senere 

stadier vil være mer omfattende og kostnadskrevende.  

For å snu denne trenden må det jobbes på flere fronter. Strategier for det forebyggende 

arbeidet i kommunen bør være rettet mot flere risikofaktorer og favne bredt, men å samordne 

innsatsen overfor en gruppe eller et enkeltindivid er også en stor utfordring.  Hovedmålet er 

hjelp til selvhjelp og omsorg for egen helse. Dette betyr i praksis å avdekke problemer så 

tidlig som mulig, før denne utviklingen har satt seg, og mens endringspotensialet er aller 

størst. Et annet mål er å sette inn riktig hjelp for de som er i risiko, og sørge for tilpasset 

behandling og oppfølging for å snu forløpet for de som har utviklet problemer eller er i en 

vanskelig livssituasjon. 

Foreldrene er grunnpilarene i barns liv, og god foreldrefungering gir trygge barn. Når barn 

trenger hjelp, er det derfor i mange tilfeller viktig å ha er sterkt fokus på foreldrenes omsorgs- 

og oppdragerrolle, og å kunne tilby støtte- og hjelpetiltak der det er behov. Forebyggende 

helsetjenester og barnevernet tilbyr i dag foreldreveiledningskurs og familieveiledning på 

individ- og gruppenivå. Familiens hus er ment å være en enda lavere terskel, der «den ene 

døren inn» kan bidra til forebygging og foreldrenettverk.  

Familiens hus er også et svar på sentrale føringer om generelt større fokus på helsefremming 

og forebygging. Samarbeid med Frisklivssentral og helseforetak vil kunne gi mange 

muligheter for å se familien som en helhet. Et eksempel på dette er fritidstiltak og 

forebygging mot ensomhet og fattigdom. Samarbeid mellom Familiens hus og andre, for 

eksempel Røde kors, Frivillighetssentralen og trenere i lokale idrettslag kan gi et samlet og 

helhetlig tilbud til barn og foreldrene.  

Familiens hus skal drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak 

med utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn og unge, Oppvekst og Helse – 

og omsorg, og bygges opp med arenaer for samhandling med både faste møtepunkter og ved 

behov. Det kan på sikt være naturlig å utvikle tilbudet ved å knytte til seg fagmiljø fra andre 

enheter gjennom samarbeidsavtaler.  

Basistjenester som inngår i familiens hus er Forebyggende helsetjenester Barn og unge (med 

helsestasjon, helsekontor, lege, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut), Barnevernet, 

pedagogisk psykologisk tjeneste(SPT), Psykisk helse og rus, Flyktningkontoret og 

Tildelingskontor med koordinerende enhet. På sikt kan Familiens hus også ha samarbeide 

med ansatte i fra eks NAV og avlastningsenheten for barn. Dette kan konkretiseres i 



- 

samarbeidsavtaler. Naturlige samarbeidspartnere er også Helseforetaket (Barne- og 

ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP), Habiliteringstjenesten, ernæringsfysiolog, 

Frisklivssentral, frivillige lag og organisasjoner, barnehager, skoler med flere.   

Det første halvåret i 2019 vil brukes til å planlegge og koordinere prosessen knyttet til 

etableringen av Familien Hus – en dør inn. I prosjektet vil man sikre at etableringen skjer i tett 

dialog med alle enhetene som er samlokaliser og samarbeidspartnere i kommunene og at 

samarbeidet rundt brukergrupper reguleres gjennom forpliktende samarbeidsavtaler. 

Prosjektet vil også legge til rette for å utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter samt utvikle 

god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne 

 

En nedsatt arbeidsgruppen skal bidra til å sikre at etableringen av Familiens Hus skjer i tråd 

med Ringerike kommunes overordnede planer for utvikling og samhandling. Videre skal 

oppdraget bidra til at det jobbes frem god og hensiktsmessig organisering av Familiens Hus.  

Oppdraget skal gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk. 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Folkehelsemeldingen 2012-2030 

Kommuneplanenes samfunnsdel 2015-2030 

Handlingsprogram 2018-2021 og Handlingsprogram 2019-2022 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Ringerike kommunestyre vedtok i sak 18/2972 følgende: 

 Ny leieavtale for leie av 6 888 m2 BTA i Storgata 11-13 inngås for 10 år til en årlig 

leie på kr 6 660 696,- som vil sikre 967,-pr m2 BTA 

 24. februar 2012 fattet Kommunestyre vedtak om at det etableres «Familiens Hus» 

innenfor kommunenes bygningsmasse som inneholder alle primær helse- og 

omsorgstilbud rettet mot barn, unge og deres familier, samt aktuelle helsetjenester til 

voksne. Det skal søkes interkommunalt samarbeid, samarbbeid med 

spsiealitshelsetjeneste og forskningsmiljø.  

  



- 

Økonomiske forhold 

Familiens hus drives som et helhetlig, tverrsektorielt og tverrfaglig samhandlingstiltak med 

utgangspunkt i de fagtjenestene som i dag er i Sektor barn Barne, Oppvekst og Helse – og 

omsorg. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Familiens hus vil ha en dør inn til mange tjenester noe som vil være et femtidstrettet og 

brukervennlig grep. Fra et brukersynspunkt er det viktig at tjenestene i Familiens hus er 

samordnet, lett tilgjenngelig, tverrfaglig og av god kvalitet. 

Familiens Hus har som mål å fremme trivsel og god helse hos barn, unge og deres familie, 

samt styrke barn og unges oppvekstvilkår. Rådmannen legger frem informasjon om etablering 

av Familens Hus til orientering.  

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.11.2018 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 

 

saksbehandler: Marianne Mortensen 
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Formannskapet 

Kommunestyret 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/960-2   Arkiv:   

Vår - konferansen 2019  

 

Forslag til vedtak: 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

  

Beskrivelse av saken 

Vår – konferansen gjennomføres hvert år i april måned. Målgruppen er ansatte i Ringerike kommune og 

andre inviterte. 

 

I år er Folkehelse temaet for konferansen. Alle som arbeider i en kommune har ansvar for innbyggernes 

folkehelse på en eller annen måte. Alt fra planlegging av bymiljøet, grunnleggende helsetjenester, skole 

og barnehage til det fysiske miljøet rundt oss, påvirker trivsel og livskvalitet for alle i lokalsamfunnet. 

 

Årets foredragsholder er Ingvard Wilhelmsen som vil foredra om «Ansvar for eget liv». Han er 

lidenskapelig opptatt av hvordan mennesker kan hjelpe seg selv. 

 

Vår – konferansen arrangeres onsdag 24. april kl. 09.00 – 15.00 på Byscenen i Ringerike kultursenter. 

 

Det vil også bli presentert gode eksempler fra sektorene, blant annet Ungdomsbula og Splash. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

 

 Ringerike kommune, 28.02.19 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Magnar Ågotnes 

saksbehandler: Geir Svingheim 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/2551-3   Arkiv: 004  

 

Årsmelding krisesenteret 2018  
 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding fra krisesenteret 2018 tas til orientering. 

 

 

  

 

Vedlegg 

 

Vedlegg 1: Årsmelding fra Krisesenteret 2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.02.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråten 

 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Åpent og bemannet hele døgnet – hele året. 
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1. INNLEDNING 
 

 1.1 Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 
 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

 

Regnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revisjon.  

 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tilbud som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2017, der Ringerike kommune er 

vertskommune.  

 

De andre deltakerkommunene i 2017 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker, 

Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre 

kommune.  

 

Nedslagsfeltet omfatter 104 143 innbyggere per 01.01.18, jf. SSB.  

 

Krisesenteret i Hønefoss endret navn til Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner i 2018. 

 

 

1.2 Kontaktinformasjon: 
 

 Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss. 

 Postadresse:  Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss. 

 Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.  

   Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.  

 Faktura merkes: Krise- og Kompetansesenteret 410001. 

 Konto:   1503 61 82005. 

 Gavemidler merkes: Prosjekt 5525. 

 Telefon:  32 17 06 90. 

 Fax:   32 17 06 98. 

 Mailadr.:  Krisesenteret@ringerike.kommune.no 

 Hjemmeside:  www.krisesenteret.info 

www.rkks.no 

www.kriseogkompetansesenter.no 

www.kriseogkompetansesenteret.no 
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http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/ 

 

 Brukernavn Helsenett: Ringerike.Krisesenteret@video.nhn.no 

 Organisasjonsnr.: 973 465 643. 

 Stiftet:   11.08.79. 

 Startet:   11.08.80. 

 Kommunal enhet: 01.09.11. 

 Tilknyttet forbund: Ingen (fra 01.07.15).  

 Regnskap:  Ringerike kommune. 

 Revisor:  Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

Krise- og Kompetansesenteret opererer med kjent/åpen adresse slik at senteret er lett 

tilgjengelig og synlig for alle brukere. Det vises videre til punkt 11.2 Fysisk sikring. 

 

 1.3 Formål 
 

Krise- og Kompetansesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, 

menn og barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, jf. 

Lov om kommunale krisesentertilbud § 1. 

Nære relasjoner 

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller 

kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av 

samme husstand som den voldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte. 

 

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot 

omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd 

voldsbruken, er også omfattet av begrepet. 

 

Kvinner, menn og barn som er utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlesting. 

 

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og 

voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også brukergrupper ved 

krisesentrene.  

 

Hva er vold 

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, eller 

krenker, får den personen til: 

 Å gjøre noe mot sin vilje eller  

 Å slutte å gjøre noe den vil 
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Typer vold: 

1. Fysisk vold (slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, 

brennemerking, knivstikking, binding, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på 

drukning). 

2. Psykisk vold (Utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, framsette 

uriktige anklager, forhør). 

3. Seksuell vold (uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell 

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

andre, mens andre ser på) 

4. Kontrollerende atferd 

 Økonomisk kontroll (nekte arbeid, prøve å få partneren sagt opp, kontroll over 

pengene). 

 Sette barna opp mot partner (true med å kontakte b.v., beskrive partner på en 

krenkende måte overfor barna). 

 Trusler (om å skade vedk., andre, sette ut rykter). 

 Dominerende atferd (konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke partner 

i påsyn av andre). 

 Sette partner i forlegenhet (foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker 

partneren). 

 Isolasjon (kontrollere hva partner gjør, hvor og hvem, hva snakker om) 

5. Materiell vold (knuse ting, kaste gjenstander på noen, ødelegge noe andre er glad 

i/som betyr mye for personen. Selve handlingen kan virke svært skremmende). 

6. Latent vold er vold som virker bare i kraft av sin mulighet. Muligheten for vold styrer 

deres atferd. I nære relasjoner der det har forekommet vold, vil den latente volden lett 

kunne utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen sett fra de utsattes side. 

Krav til krisesentertilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 2 skal senteret kunne benyttes av 

personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for 

rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning, 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte: 

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og 

b) Et gratis dagtilbud, og 

c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og 

d) Oppfølging i reetableringsfasen. 

Enkeltpersoner kan henvende seg direkte til krise- og kompetansesenteret uten henvisning 

eller timeavtale (lavterskeltilbud). 

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å 

ivareta brukernes særskilte behov. 

Det skal være god fysisk sikring av senteret.  
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Individuell tilrettelegging av tilbudet: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal tilbudet så langt det er mulig være 

tilrettelagt for brukernes individuelle behov.  

Barna skal ivaretas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides 

for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.  

Brukerne av bo- og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for 

at de skal få et fullgodt tilbud.  

Samordning av tjenester: 

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal kvinner, menn og barn som er 

utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen 

gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet. 

Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en 

individuell plan etter annen lovgivning. 

Dersom bruker ønsker det kan Krisesenteret bidra for å få til en god samordning med 

hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.  

 

1.4 Tilbud 
 

Senteret er bemannet hele døgnet, hele året og har følgende tilbud: 

 Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner, menn og medfølgende barn som er 

gratis, helårs, døgnåpent og trygt. 

 Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld. 

 Kartlegging og avdekkingssamtaler. 

 Gratis, helårs og døgnåpent veiledning- og kriserådgivningstilbud både ved 

personlig oppmøte eller over telefon. 

 Formidling til andre hjelpeinstanser. 

 Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet (forbehold om nok 

bemanning på senteret). 

 Krisetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent. 

 Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet. 

 Lavterskeltilbud; uten krav om time eller henvisning. 

 ICDP Foreldreveiledning. 

 Voksengruppe med kompetanseheving om vold i nære relasjoner for voksne 

beboere. 

 Barnegruppe for barn som bor på senteret. 

 Ung/Voksen gruppe for eksterne ungdommer (ungdomsgruppe). 
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 Egen barne- og ungdomsansvarlig. 

 Egen brannvernansvarlig. 

 Eget verneombud. 

 2 tillitsvalgte (Fagforbundet og FO). 

 Primærkontakter og sekundærkontakter. 

 Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real- og formal kompetanse 

som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til 

brukerne. 

 Et oppfølgingstilbud i reetableringsfasen. 

 Gratis tolk. 

 Informasjon og undervisning til samarbeidspartnere, skoler, organisasjoner og 

andre. 

 Eget besøkshus. 

 Egen lekeplass. 

 Krisemat ved mottak. 

 God fysisk sikring av senteret.  

 Gratis trådløst internett. 

 Gratis juridisk bistand/advokat. 

 Gratis aviser og tidsskrifter. 

 Senteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere. 

 Heis. 

 Offroad sykler til fri disposisjon, samt 2 barnehengere til sykkel. 

 Treningssykler inne til fri disposisjon. 

 Biljard til fri disposisjon. 

 Boksepute. 

 Baserom. 

 TV og spill til fri disposisjon. 

 Flere barnevogner til fri disposisjon. 

 Barneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon. 

 Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon. 

 Fritidsaktiviteter som gratis kinobilletter, bowling, Ringeriksbadet og diverse 

kulturelle forestillinger. (Forbehold: Finansiert av gavemidler). 

 

Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner 

Tilbudet gir i utgangspunktet ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud). 

 

Første fase: Hjelp og støtte til å bryte ut av voldsrelasjonen. 

 

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere 

voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere 

risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning, 

hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.  
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 Kartlegge behov for avlastning ifht barn. 

 

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige traumene. 

 

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av  

  ressurssituasjonen ved senteret). 

 

Reetablering: Individuelle oppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker. 
 

 

1.5 Finansiering 
Det vises til punkt 16 årsregnskap. 

 

1.5.1 Kommunalt tilskudd. 
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble 

finansieringsordningen endret. Alle kommuner fikk og får tilført statlige midler inn i 

rammetilskuddet til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskuddet synlig i grønt 

hefte og tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen 

kommuner skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til rammen. Denne prisen 

reguleres hvert år for å dekke pris- og lønnsvekst. 

Samtlige deltakerkommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til 

folketall. Alle deltakerkommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et 

så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning. 

Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket. 

 

Krise- og Kompetansesenteret mottok kr 8 514 989 i kommunalt tilskudd. 

 

1.5.2 Tilskudd til juridisk bistand. 
Krise- og Kompetansesenteret mottok etter søknad kr 92 000 til juridisk bistand/advokatvakt 

for beboere og brukere ved senteret i 2018 fra Justis- og Beredskapsdepartementet. 

Det vises til punkt 4 Advokatbistand. 

 

1.5.3 Gaver. 
Krise- og Kompetansesenteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 87 772,30 i 

2018. 

Det vises til punkt 5 Gaver. 
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1.6 Taushetsplikt 
Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krise- og Kompetansesenteret er pålagt taushetsplikt 

etter krisesenterloven § 5, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten 

straffes etter straffelovens § 121. 

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand, 

yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med 

tilbudet. 

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis 

når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å 

forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på helsen til noen. 

Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må undertegne en 

taushetserklæring. 

Senteret har også egne etiske retningslinjer som er i samsvar med de etiske retningslinjene i 

vertskommunen Ringerike.  

 

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 
Alle medarbeiderne ved Krise- og Kompetansesenteret har opplysningsplikt til 

barneverntjenesten etter krisesenterloven § 6.  

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeidet være 

oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten. 

Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven 

av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er grunn til å tro at et 

barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. 

barnevernloven § 4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende 

alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4-24. 

Barnevernloven § 6-4 andre ledd tredje og fjerde punktum gjelder tilsvarende. 

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og 

der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av leder. 

 

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten 

I 2018 sendte senteret 14 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke 

tilknyttede kommuner.  
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Anmodning om opplysninger fra barneverntjenesten  

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om 

opplysninger i 12 saker i 2018. Dette gjelder både dagbrukere og beboere. 

 

1.8 Politiattest 
I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som 

innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo- og dagtilbud, legge 

frem politiattest. 

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for 

brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201, 201 a, 

203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268. 

Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt 

med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremlegge oppdatert politiattest. 

2.  ORGANISERING  
 

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter 
vertskommunemodellen.        
       

Det ble i 2018 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.  

 Vårmøtet:  07.06.18. 

 

 Høstmøtet:  28.09.18. 

 

3. DRIFT       
 

Krise- og kompetansesenteret flyttet inn i nytt hus på Hov gård august 2007. Bygningsmassen 

ble da tilpasset formålet og tilrettelagt for aktuelle brukergrupper.  

 

3.1 Krisesenterlokalene 

 

Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner driftes i henhold til Lov om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven). 
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Det er ingen planer om å bygge, kjøpe, leie nye lokaler eller utbedre eksisterende lokaler. 

Hovedbygget 

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.  

 

Bilde tatt under senterets 30-års jubileum i 2010. 

Besøkshus 

Krise- og Kompetansesenteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen.  

 

Senteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha 

kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta 

privat besøk i hovedbygget. 

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager. 

Motpart har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.  

Besøkshuset ble tidligere oppgradert innvendig med midler fra SpareBank1 Ringerike. 
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Stabbur 

Krise- og Kompetansesenteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten. 

 

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og 

innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden.    

 

Lekeplass 

Senteret har egen lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom og bak 

besøkshuset og stabburet. 
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Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom.  

 

Dankernvegg og ballbinge 

Ved siden av stabburet er det en dankernvegg og ballbinge som ble finansiert av gavemidler. 

Dankernveggen ble satt opp i 2015.  Ballbingen ble ferdigstilt i 2016. 

 

 

Hønefamilie 

Krise- og Kompetansesenteret har en hønefamilie. Det ble i løpet av 2013 bygd et hus til 

familien med varmelampe og luftegård, finansiert med gavemidler. Arbeidet er gjort av 

beboere i samarbeid med ansatte. Kyllingene på bildet under til høyre ble født på senteret. 

Siden de første kom, har flere kyllinger blitt født. Dette viser seg å være verdifullt 

miljøarbeid, der både barn og voksne kan bidra og få nye erfaringer i forhold til omsorg og for 

å være med på å bidra til fellesskapet.  
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Hønefamilien går fritt på dagen og det kommer stadig nye egg. 

 

Hønehuset: 

 

 

Paviljong 

Det ble i 2013 bygd en paviljong på tomten til senteret. Den ble i sin helhet finansiert med 

gavemidler og bygget av en beboer ved senteret. Vinduene fant vi på finn.no på gis bort. 

Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt hele innvendig med 

saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for både samtaler, gråt, 

latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som hovedbygget. 
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3.2 Omgivelsene 
Krise- og Kompetansesenteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.  

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon, 

gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur-stier, kantine og buss til sentrum som 

stopper like utenfor senteret.  

 

4.      ADVOKATBISTAND 
 

Krise- og Kompetansesenteret ble i 2007 valgt av det kongelige politi- og justisdepartement 

som et av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis 

advokat bistand til brukerne av senteret. 

Målsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine juridiske problemer på en 

rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger knyttet til vold i nære 

relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer spørsmål som anses som 

utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud må det betales av 

brukeren selv. 

Krise- og Kompetansesenteret har fortsatt med dette tilbudet i 2008 - 2018. Behovet og 

bruken er stor hvert år og ordningen fungerer veldig bra. Det søkes om midler til tilbudet 

hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer i tillegg 

til kommunalt tilskudd og er spesifisert i regnskapet. 

Dette er hva senteret har mottatt til formålet siden oppstart av tilbudet: 

År: Beløp: 

2007 Kr   75 000 

2008 Kr   75 000 
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2009 Kr 100 000 

2010 Kr   84 550 

2011 Kr   84 500 

2012 Kr   80 000 

2013 Kr   94 000 

2014 Kr   80 000 

2015 Kr   81 680 

2016 Kr   85 000 

2017 Kr   87 500 

2018 Kr   92 000 

 

Senteret har en fast advokat, Annie Braseth, som kommer fast hver tirsdag ettermiddag. 

Brukere og beboere må sette seg opp på time på senteret. Advokaten sitter fast på 

samtalerommet med tilgang til lekerom, slik at bruker kan ha med barn uten at barnet trenger 

å høre alt som blir formidlet, men samtidig ha kontakt seg imellom. Mellom samtalerommet 

og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at bruker og barn kan kommunisere selv om 

døren er lukket. 

 

 

 

5.  GAVER 
 

Krisesenteret mottok kr 87 772,30 i pengegaver i 2018. Alle pengegaver øremerkes etter 

givers ønske og går ikke til drift av senteret. I tillegg mottok senteret også flere objekter fra 

bedrifter, organisasjoner og private til glede for beboerne og senteret.  

6. PERSONALET         
 

6.1 Antall ansatte og årsverk 
Den interkommunale krisesenterdriften har i 2018 bestått av 8,5 årsverk, herunder 7,5 i 

turnus. Blant de 10 faste ansatte er det 8 kvinner og 2 menn.  
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6.2 Tariff 
Alle ansatte har ordnede lønns- og arbeidsforhold regulert i tariff. 

 

6.3 Pensjonsordning 
Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap 

(KLP). 

 

6.4 Kompetanse 
De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et 

helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om 

kommunale krisesentertilbud. 

 

Kompetansebehovsdokument 

Det tidligere styret for Krisesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et 

kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret 

hadde og kvalitetssikre hvilken kompetanse senteret burde ha i fremtiden.  

Utarbeidet kompetansebehovsdokumentet var senterets plan for å vedlikeholde og 

videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og 

kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.  

 

Det var ingen konferanser og kursvirksomhet utenlands i 2018. 

 

6.5 IA bedrift 
 

Ringerike Krise- og Kompetansesenter er en IA bedrift. 

Sykefraværet fra 01.01.18 til 31.12.18 var 11,4 %. Av dette var 1,4% egenmeldt.  

Legemeldt sykefravær er ikke relatert til senteret eller arbeidsmiljø, men gjelder i hovedsak 

1 ansatt i 100% stilling grunnet rehabilitering etter en operasjon.  
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7.  RETTSSAKER 
 

Vitne i rettssaker for tidligere beboere 

Antall saker: 3 rettssaker 
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker. 

 

8.         BEBOERE 
 

Krise- og Kompetansesenteret arbeider for å tilrettelegge slik at brukerne får et individuelt og 

helhetlig tilbud. 

Senteret skal sammen med kommunene gi et kvalitativt tilbud til kvinner, menn og 

medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 

Brukere består av kvinner, menn og barn i alle aldre, med ulik bakgrunn, fra mange land og 

kulturer, med ulike problemer og behov.  

Krise- og Kompetansesenteret jobber etter prinsippet” hjelp til selvhjelp”. Sammen med 

brukere av senteret kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det. 

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes 

evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen. 

Barna på senteret er en selvstendig målgruppe, selv om de ikke kommer alene. De er egne 

brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å 

tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer. 

Barne- og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og 

individuelt tilbud på senteret i samarbeid med resten av personalet. 

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre 

samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske. Alle beboerne har egen primær- og 

sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter, veiledning og 

rådgivning til mor/far og barn etter behov. 

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av senteret, spesielt oppfølging av tidligere beboere. 

Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til samtaler 

for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere blir henvist til senteret fra hjelpeapparatet. 
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9.       SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER 
 

Det er mange brukere som blir henvist til Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner via andre instanser både innenfor våre tilknyttede kommuner og fra 

kommuner utenfor.  

Senteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeinstanser for å 

være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og individuell oppfølging.  

 

10.  INFORMASJON OG SYNLIGGJØRING 
 

10.1 Egen brosjyre og visittkort 
Krise- og Kompetansesenteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom 

hele 2018.  

Senteret har egne brosjyrer og visittkort.  

 

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre 
Norsk Krisesenterforbund NOK utarbeidet en brosjyre oversatt til 26 språk, samt et tiltakskort 

og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.  

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund inkluderer de viktigste sidene ved 

arbeid med voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle.  

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på 

spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak 

inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller. 

Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside www.krisesenteret.info 
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10.4 Markedsføring 
 

Senteret har annonser og avisartikler i aviser og på internett. 

 

Egen hjemmeside 

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info. Etter navnbytte har vi også disse 

adressene: (Alle går til samme side). 

www.rkks.no 

www.kriseogkompetansesenteret.no 

www.kriseogkompetansesenter.no 

Alle adressene fører til vår opprinnelige adresse inntil videre. 

Utsnitt av forsiden: 

 

 

Kommunesider 

Alle deltakende kommuner har informasjon om Ringerike Krise- og Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner på sine hjemmesider.  
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Facebook side 

Senteret har en egen Facebook side som ble opprettet i 2009 for å få kontakt med ungdom og 

andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har et bredt brukerspekter. Facebook siden 

brukes for å legge ut informasjon, samt forespørsler dersom senteret eller beboere trenger noe. 

Ved årsskiftet hadde siden 1438 likes og er en god markedsføringskanal. 

Facebooksiden heter fremdeles det samme, da Facebook ikke endrer navnet etter gjentatte 

forespørsler. Vi jobber videre med dette. 

 

Stands og foredrag til deltakende kommuner 

Senteret har vært ute på flere stands og holdt både informasjonsmøter og foredrag til våre 

deltakende kommuner i 2018.  

Vi var ute i Ringerike, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker og Lunner i 2018.  

 

11.  HELSE – MILJØ- SIKKERHET (HMS)  
 

11.1 Oversikt - rutiner 
 

Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgår og 

reviderer rutinene jevnlig på senteret, samt lager nye rutiner der det trengs.  

Rutinene omfatter alt fra internkontroll, HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan 

håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift, 

B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat. 

 
 

11.2 Fysisk sikring 
 

Sikkerhetsvurderinger 

Sikkerheten på Krise- og Kompetansesenteret gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov. 

Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å 

avdekke sikkerhetshull. 

Detaljer om sikkerhetstiltak fremkommer ikke her. 
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Trusler 

Senteret har i 2018 ikke avgitt noen anmeldelser til politiet av trusler mot senteret eller mot 

senterets ansatte.  

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal. 

 

12.  TILSYN – FYLKESMANNEN 
 

I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll, skal kommunen føre internkontroll for å 

sikre at de virksomhetene og tjenestene som utgjør krisesentertilbudet, utfører oppgavene sine 

i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gjøre greie for 

hvordan en oppfyller denne plikten. 

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statlig tilsyn, skal Fylkesmannen føre tilsyn med at 

kommunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel 

10 A gjelder for den tilsynsvirksomheten som er nevnt i første ledd. 

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13. Ved tilsynet ble 

det ikke gjort funn som ga grunnlag for å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at 

brukerne av senteret får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.  

13. STATISTIKK 
 

Overnatting      

Beboere Antall: Døgn: 

Kvinner 44 808 

Barn/ungdom til kvinner 37 743 

Menn 4 92 

Barn/ungdom til menn 2 22 

Sum 87 1665 
 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

32 9 6 6 1 11 0 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

13 3 2 0 0 0 0 

Andre 

4 

 



26 
 

Det er fritt krisesentervalg i Norge, jf. krisesenterloven. Det betyr at hvem som helst kan 

velge seg et hvilket som helst krisesenter i Norge. Dette gjøres av forskjellige grunner, som 

f.eks. sikkerhet og nødvendighet av lengre geografisk avstand til motpart. Dette går begge 

veier.  

 

Brukere uten overnatting (dagbrukere) – Antall samtaler 

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler: 

Samtaler kvinner 137 

Samtaler barn/ungdom 4 

Samtaler menn 23 

Sum: 164 
 

 

Fordeling mellom kommunene: 

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner 

109 23 4 1 0 8 3 

Gran Sør-Aurdal Nord-Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre 

2 0 0 0 0 0 0 

Andre 

14 

 

 

Telefonhenvendelser   

Telefonsamtaler Antall telefoner 

Førstegangshenvendelse i 2018 122 

Vært i kontakt tidligere i 2018 90 

Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 172 

Sum 384 
 

Botid 

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krise- og Kompetansesenteret. Dersom beboer trenger 

lengre botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per 

beboer har i 2018 vært 19 døgn.  

Søknad om utvidet botid Antall saker 

Godkjent utvidet botid 4 

Avslag på utvidet botid 0 
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Flerkulturell andel 

I 2018 var det 51% flerkulturell andel blant beboerne og 14% blant brukere 

(dag/aftensamtaler). 

15. PROSJEKTER OG TILTAK 
 

Barna er den viktigste brukergruppen på senteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å 

skape varige og langsiktige holdnings- og atferdsendringer er hos barna. På senteret er de 

trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor eller 

far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og de 

ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå alene 

og at voldsspiralen kan avsluttes.  

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og 

ungdommer som kommer til senteret er traumatiserte etter langvarig vold i familien. Mange 

av barna og ungdommen burde og kunne vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt, blant 

annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas 

arena vet hva de skal se etter og har trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.  

Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative 

erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som 

blir en del av hjernestrukturen som kan vedvarer hele livet. 

«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger» 

(Main&Hesse, 1990).  

Vi ønsker å være pådrivere for at barn og ungdom skal føle at det finnes løsninger også for 

dem. 

 

15.1 Skoletiltaket 
Senteret startet med skoletiltaket i 2010/2011  

Det var ingen grunnskoler som tok kontakt for å få foredraget og kompetanseheving om vold i 

nære relasjoner i 2018. 

Undervisningspakke: Det er lærerne som får økt kompetanse om Kris- og 

Kompetansesenteret, hva vold er og hva man kan se etter for å avdekke vold og hva man skal 

gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk mistanke om vold.  

På lang sikt ønsker senteret å besøke alle grunnskolene i alle deltakende kommuner til Krise- 

og Kompetansesenteret. Senteret har fått svært gode tilbakemeldinger på skoleprosjektet fra 

de grunnskolene vi har besøkt. 
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Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

 

15.2 Barnehagetiltaket 
Barnehagetiltaket startet opp i 2013.  

Undervisningspakke: Økt kompetanse til barnehageansatte på samme måte som med lærerne 

under Skoletiltaket, men tilpasset de små barna og barnehagenes hverdag. 

8 barnehager i Ringerike kommune, 2 barnehager i Jevnaker kommune og 3 barnehager i 

Hole kommune fikk foredraget og kompetanseheving om vold i nære relasjoner i 2018. 

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

 
 

15.3 Aktiv jobb i skolen: 
Krise- og Kompetansesenteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike kommune: 

«Aktiv jobb i skolen»  

 

Gruppen samles annen hver fredag fra kl. 0900-1300 og annen hver gang på Hønefoss 

videregående skole, Ringerike videregående skole, samt Læringssenteret. Sistnevnte sted kom 

inn i samarbeidet i 2018.  

 

Den tverrfaglige gruppen består av: SLT, NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste, 

Skolehelsetjeneste, Rustjenesten og Krise- og Kompetansesenteret. Gruppen kan være til 

hjelp på følgende områder: 

             

 Samtalepartner  

 Rus  

 Seksualitet  

 Konflikt hjem, skole  

 Venner  

 Vold og overgrep  

 Arbeid  

 Økonomi  

 Bolig/oppfølging  

 Aktiviteter på fritiden 

  

Gruppen sitter på skolene for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt 

samarbeid etatene imellom, med lærerne og med ungdommen. 
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15.4  Ung/Voksengrupper 
 

Ung/Voksengruppe er for ungdom mellom 17 og 25 år som har opplevd eller fortsatt opplever 

vold og krenkelser.  

Målene med gruppen er at ungdommene opplever at de ikke er alene og at de ser muligheter 

for hjelp til å gjøre forandringer.  

Hver gruppe møtes 10 ganger. Det er en veileder i gruppen. 

I 2018 ble det ikke avholdt noen ung/voksengruppe. Dette skyldes rekruttering.  

Tiltaket ble gjort kjent til alle 14 deltakende kommuner på våre samarbeidsmøter i 2018. 

Senteret kommer til å intensivere markedsføringen av tiltaket i 2019. 

 

 

15.5 ICDP Foreldreveiledning 
International Child Development Programme (ICDP) er en metode for veiledning av foreldre.  

 

Målsettingen med gruppen på er å forebygge og avverge vold, både på kort og lang sikt 

gjennom å hjelpe foreldre til bedre samspill med barna sine.  

 

Krise- og Kompetansesenteret har 4 godkjente veiledere og har en daggruppe og en 

kveldsgruppe. Hver gruppe møtes 8 ganger. Det er alltid 2 veiledere i hver gruppe.  

 

I 2018 ble det avholdt 1 daggruppe og 2 aftengrupper. 

 

15.6 KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) 
Krisesenteret i Hønefoss benytter KOR som et arbeidsverktøy under samtaler (individuelt og i 

grupper).  

Metodikken skårer Outcome Rating Scale (ORS) og Session Rating Scale (SRS).  

Dette er refleksjon satt i system og vi kommer raskere fram til å jobbe med det som er nyttig 

for brukeren, som fører til økt brukermedvirkning i hver eneste samtale.  

Ratingen gir skalaer som gjør jobben og utviklingen i samtalene lettere og gir et visuelt bilde 

av utviklingen for bruker. Det gir økt innsikt i hvordan brukerne egentlig har det og det gir oss 

en større mulighet for å endre/justere samtaleformen vår.  
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15.7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner: 
Ringerike ferdigstilte en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 2016.  
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16. ÅRSREGNSKAP 2018 
 

 

 

 

 

 

REGNSKAP 

2018

BUDSJETT 

2018

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 751 862,29         4 636 887                

1020 Lønn til vikarer 566 184,46            580 476                   

1030 Ekstrahjelp 65 746,76              142 944                   

1040 Overtid 29 449,25              61 236                    

1090 Pensjon 802 174,31            630 206                   

1029 Arbeidsgiveravgift 819 996,00            872 528                   

Sum post 0 7 035 413,07         6 924 277                

1000 Kontormateriell 16 392,86              19 283                    

1114 Medikamenter/medisiner 730,40                  6 000                      

1115 Matvarer 63 613,38              99 996                    

1120 83 994,19              90 000                    

1130 22 562,56              70 092                    

1140 Annonser 45 217,80              117 000                   

1150 Opplæring og kurs 186 457,22            270 396                   

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 22 642,00              65 868                    

1170 Transport/drift av egne transportm. 9 112,94                

1180 Strøm 171 941,94            93 000                    

1185 Forsikring 34 320                    

1190 Leie av lokaler 932 076,00            930 204                   

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 23 855,69              167 004                   

1200 Inventar og utstyr 31 918,89              24 000                    

1230/40/50/60 Vedlikehold og serviceavtaler 31 591,00              58 236                    

1270/1370 Advokat og tolk 72 681,00              159 996                   

Sum post 1 & 2 1 714 787,87         2 205 395                

SUM UTGIFTER 8 750 200,94         9 129 672                

1700 Ref. fra Justisdep. - advokatvakt -92 000,00             -84 996                   

1710 Refusjon sykelønn -391 615,00           -346 608                  

1750 Refusjon fra kommuner -8 514 989,00        -8 698 068               

1950 Bruk av overskudd fra 2017 -420 923,00           

Sum post 7 -9 419 527,00        -9 129 672               

SUM INNTEKTER -9 419 527,00        -9 129 672               

Netto utgift til fond 38 960,00              

Sum finansposter 38 960,00              

RESULTAT (overskudd) -630 366,06           -                          

KRISESENTERET I HØNEFOSS                  

Annet forbruksmateriell

Telefon, post, bank
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15.02.19 

Miriam Rasch                        

Leder                                                

Krise- og Kompetansesenteret 

 

 

 

Prosjekt 5525 Gavemidler (ansvar 750000)

Saldo 01.01.18 934 121,26      

64 405,40        

Gaver 87 772,30        

Renter 2018 (ikke ført enda)

Saldo per 31.12.18 957 488,16      

Prosjekt 5206 Advokathjelp (ansvar 410001)

Saldo 01.01.18 137 170,00      

Utgifter 53 040,00        

Inntekter 92 000,00        

Saldo per 31.12.18 176 130,00      

Prosjekt 5177 Krisesenteret - drift (ansvar 410001)

Saldo 01.01.18 750 118,38      

Tilbakeføring overskudd 420 923,00      

Saldo per 31.12.18 329 195,38      

Utgifter
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