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Arkivsaksnr.: 19/2299-1   Arkiv: H30  

 

Orienteringssaker  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Tema:  

Plan for habilitering og rehabilitering v/enhetsleder Anne Marie Thomle Brager 

 

Orienteringer: 

 Status økonomisk sosialhjelp v/kommunalsjef 

 Staus ventelister v/kommunalsjef 

 Mulig samarbeid mellom Menova as og Ringerike kommune/Aurora v/kommunalsjef. 

(Saken vil bli behandlet i formannskapet 18/6 og i kommunestyre 27/6).  

 

 

Vedlegg 

 Notat vedr. framtidig driftsform for Aurora. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 19/2332-1   Arkiv:   

 

Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - 

Tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

21/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Erfaring viser at en del voldsutsatte ikke får tilbud om hjelp knyttet til volden de utsettes for, 

hverken fra krisesenter eller andre tjenester, fordi de er for syke til å oppholde seg på 

krisesenteret og for friske til å tvangsinnlegges. I hovedsak dreier dette seg om mennesker som 

er ruset eller er i psykisk ubalanse, og som i forhold til adekvate tilbud «faller mellom stoler». 

Disse menneskene trenger et trygt og midlertidig botilbud der de får kompetent hjelp til å 

stabilisere sine tilleggsutfordringer slik at de kan nyttiggjøre seg det etablerte ordinære 

krisesentertilbudet.  

Et krisesenter er ikke nødvendigvis et godt tilbud for alle. Personer som henvender seg, skal få 

sine hjelpebehov og sin situasjon vurdert. Kartleggingen kan imidlertid avdekke at tilbudet ikke 
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er egnet til å imøtekomme den utsattes behov, manglende boevne eller utagerende atferd eller 

at vedkommende kan utgjøre en fare for andre brukere eller ansatte. I slike tilfeller er 

kommunen pliktig til å finne et tilsvarende og likeverdig tilbud (jf. Krisesenterlova § 2) eller 

sørge for at vedkommende vises videre til instanser som kan gi relevant oppfølging eller 

behandling.  

Disse utfordringer har vært drøftet på flere samarbeidsmøter i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet, der Ringerike har fått i oppdrag å utrede et slikt tilbud. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen skal i henhold til krisesenterlovens §1 gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Per i dag har ikke mennesker i aktiv rus og 

en del mennesker med psykiske lidelser et helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet.  

Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet så langt råd er tilrettelegges for brukerens 

individuelle behov (krisesenterloven § 3). Slik tilrettelegging kan være nødvendig for at 

tilbudet skal oppleves som et likeverdig tilbud. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor det 

ordinære krisesenteret, forutsetter loven (krisesenterloven § 2) at et «tilsvarende tilbud» 

etableres. Å være utsatt for vold kan i seg selv føre til skader som gir funksjonsnedsettelser 

eller bidrar til å utvikle psykiske problemer eller rusmisbruk. Personer med slike utfordringer 

kan samtidig ha en særlig risiko for å utsettes for vold i nære relasjoner. Dette understreker det 

særlige behovet for tilrettelegging av krisesentertilbudet. 

Slik tilrettelegging kan gjøres i forbindelse med bygningsmassen til et eksisterende krisesenter. 

Dette vil nødvendigvis påføre de andre beboerne ulemper og uheldige opplevelser fra 

bistandstrengende som er beruset eller i psykisk ubalanse som genererer utagerende adferd, 

bråk og lignende. Dette er forhold eksisterende brukere av senteret bør være forskånet for. 

Ofte er dette kvinner som også har barn med seg. 

En annen måte å tilrettelegge for de med spesielle behov, vil være å etablere et eget tilrettelagt 

krisesentertilbud innenfor allerede etablerte hjelpetilbud innen den kommunale rusomsorgen 

eller innenfor psykisk helsevern. Her vil de bistandstrengende kunne få kompetent hjelp inntil 

det vil være faglig forsvarlig å flytte vedkommende over til det ordinære krisesentertilbudet. 

Bemanningen vil måtte få tilbud om opplæring for på den måten å komplementere sine 

kunnskaper ut over rus og psykiatri til også å gjelde mer spesifikke kunnskaper innen 

krisehåndtering og voldsproblematikk i nære relasjoner. 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner foreslår å søke å leie en 

leilighet i Slettåkerveien 28 i Hønefoss som ligger i nærheten av krisesenteret, og som drives av 

enhet for Psykisk helse og rus. Denne har faglig oppdatert døgnbemanning, og består av et 

større bygg med selvstendige leiligheter. Skal en slik leilighet fungere, er det en forutsetning at 

denne tilfredsstiller kravene til fysisk sikring for å unngå at uvedkommende kan nå beboeren. 

Voldsutsatte med alvorlige utfordringer knyttet til psykiske lidelser eller rusmisbruk kan ha 

særlige vanskeligheter med å ivareta sin egen sikkerhet og nyttiggjøre seg individuelle 

sikkerhetstiltak. Fysisk sikring av lokalene er dermed desto viktigere. 

Rådmannen har fått vurdert hvilke endringer som skal til for å opprette et tilrettelagt tilbud til 

voldsutsatte med en rus/psykiatriutfordring som gjør at de ikke uten videre kan benytte seg av 

det ordinære krisesentertilbudet. Med en mindre ombygging (herunder egen sluse, egen 

inngang, callingssystem, overvåkning, ansattstyrt låssystem, sikkerhetsglass på vinduer, 

klatresikring opp/ned fra terrasse, generell oppussing av leiligheten, møblering, fullstendig 
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kjøkken og vaskemaskin på badet), vil en endeleilighet i 2. etg. kunne benyttes på en god og 

tilfredsstillende måte. Ombyggingen er foreløpig beregnet av til kr 774 000,-. Slik 

ombyggingen er tenkt gjennomført høsten 2019. Når ombygging er gjennomført vil oppstart av 

tilbudet kunne iverksettes. 

Dette tilrettelagte krisesentertilbudet i Slettåkerveien 28 er kun ment som et midlertidig bosted 

for å stabilisere rus og/eller psykiatriproblematikken, slik at beboer kan flyttes over til det 

ordinære krisesentertilbudet for ivaretakelse av voldsproblematikken. Samarbeidet mellom 

Krise- og kompetansesenteret og Psykisk helse og rus vil kreve gode rutiner, 

kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos samarbeidspartneren og et godt samarbeid 

enhetene imellom. Dette vil reguleres av egen samarbeidsavtale.  

Økonomi: 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vil foruten 

ombyggingskostnader som dekkes av tidligere fondsavsetning, måtte betale årlig husleie og 

driftskostnader for leiligheten. Disse kostnadene vil framkomme i Krise- og 

kompetansesenterets budsjett, og regnskapsmessig fordeles på de 14 kommunene som deltar i 

vertskommunesamarbeidet i tråd med gjeldende vertskommunesamarbeidsavtale. 

Driftskostnadene for Slettåkerveien i dagens konsept ligger på i kr.1 060 000,-/år/leilighet. En 

oversikt som viser fordelingen til den enkelte deltakerkommune følger vedlagt. 

«Vårmøtet» i det interkommunale krisesentersamarbeidet er berammet den 6.6.2019. Denne 

saken tas opp der etter at saken har vært politisk behandlet i Hovedutvalget for helse, omsorg 

og velferd i Ringerike den 4.6.2019.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at dagens tilbud innen det interkommunale krisesentertilbudet ikke tilfredsstiller 

lovkrav om tilrettelegging for mennesker i aktiv rus og en del mennesker med psykiske lidelser. 

Disse har per i dag ikke et godt og helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet. Tiltaket forutsetter politisk tilslutning fra alle de 14 kommunene som 

er med i vertskommunesamarbeidet. 

Et samarbeid slik beskrevet i saken, virker som et konstruktivt og kostnadseffektivt forslag for 

å bringe virksomheten i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og anbefaler at forslaget 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Fordeling av beregnede merkostnader for å tilfredsstille lovverkets krav om 

tilrettelegging. 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Miriam Rasch 
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Arkivsaksnr.: 16/5719-10   Arkiv: F46 &13  

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

22/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

/ Kommunestyret 27.06.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. 

Høringsfristen er 1. august 2019 og kommunen vil utarbeide høringssvar på bakgrunn av 

innspill fra hovedutvalget og kommunestyret. Under rådmannens vurdering fremkommer 

administrasjonens anbefalinger.  

 

Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og formålet med ny barnevernlov er å få en mer 

tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Forslaget viderefører grunnstammen i 

dagens barnevernslov.  

 

Departementet har foretatt en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av loven. De 

materielle endringene som foreslås dreier seg om 1) styrket barneperspektiv, 2) et mer 

tidsriktig regelverk, 3) økt vekt på forebygging og tidlig innsats og 4) bedre rettssikkerhet for 

barn og foreldre.  

 

Forslaget til ny lov bygger på NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse. NOUen ble presentert for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

og Kommunestyret i februar 2017. Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departemetnet i forslag til ny 

barnevernlov.  

 

 



  Sak 22/19 

 

 Side 8 av 31   

 

Beskrivelse av saken 

 

Målet er at en ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke 

rettssikkerheten for barn og foreldre. Barneperspektivet foreslås styrket ved bl.a. tydeligere 

regler for barnets rett til medvirkning og ved å lovfeste at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn.  

 

Departementet foreslår videre flere endringer i loven som skal legge bedre til rette for at begge 

foreldre blir involvert i en barnevernssak, ut fra hvilken tilknytning de har til barnet og hvordan 

saken berører dem. Dette på bakgrunn av at familiemønstrene har endret seg, og at langt flere 

barn i barnevernet har foreldre som ikke bor sammen. Departementet foreslår bl.a. at det 

innføres en hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Departementet foreslår også 

flere endringer i reglene om kontakt og samvær for å tilpasse regelverket bedre til nye 

familiemønstre og våre internasjonale forpliktelser. Det foreslås blant annet at søsken som har 

hatt et etablert familieliv, får en lovfestet rett til samvær og kontakt etter en 

omsorgsovertakelse. Søsken gis etter forslaget partsrettigheter ved samvær når de er over 15 

år.  

 

Departementet foreslår, i samsvar med Granavoldenplattformen, å styrke retten til ettervern og 

utvide aldersgrensen for rett til barnevernstiltak fra 23 år til 25 år. 

 

Et gjennomgående hensyn har videre vært å sette barnets behov i sentrum og bidra til økt vekt 

på forebygging og tidlig innsats. Høringsnotatet inneholder forslag som samlet sett skal bidra 

til at kommunene styrker arbeidet med å forebygge omsorgssvikt samtidig som 

barnevernstjenestens innsats rettes mot barna og familiene som trenger det mest. Forslagene 

ses i sammenheng med barnevernsreformen som gir økt ansvar til kommunene jf. Prop. 73 L 

(2016-2017). Det foreslås at kommunen plikter å samordne sitt tjenestetilbud til barn og 

familier.  

 

Departementet foreslår å innføre et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for det 

forebyggende arbeidet. Planen skal etter forslaget inneholde en beskrivelse av overordnede mål 

og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, 

hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide. 

Departementet legger til grunn at planen for kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn 

og unges oppvekstvilkår, skal kunne inngå i de ordinære prosessene etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Kommunen har også plikt til å ha internkontroll for å sikre at kommuner oppfyller de kravene 

som følger av lov og forskrift. Departementet foreslår at det lovfestes at barnevernstjenesten 

hvert år skal utarbeide en rapport til kommunestyret. Dette for at kommuneledelsen skal ha 

tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i 

barnevernstjenestens arbeid.  

 

Departementet foreslår videre endringer som skal styrke kommuneledelsens ansvar for den 

overordnede styringen av barnevernstjenesten. Endringsforslaget ses i sammenheng med at det 

er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for 

at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter, og at det også er kommuneledelsen som har 

ansvar for å vedta de budsjettmessige rammene for barnevernstjenestens virksomhet, og for å 
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sørge for at kommunens barneverntjeneste har nødvendige og tilstrekkelige ressurser til at 

kommunen kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter barnevernsloven. 

 

I tillegg foreslås å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for å ha en forsvarlig akuttberedskap 

også utenfor ordinær kontortid. Denne plikten oppfyller Ringerike kommune gjennom felles 

barnevernsvakt med Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune.   

 

Departementet har også flere forslag som skal styrke rettssikkerheten ved fylkesnemndas 

behandling av tvangssaker, blant annet adgang for fylkesnemnda til å gi en grundigere 

behandling av klager over barnevernstjenestens akuttvedtak. Departementet foreslår også at 

samtaleprosess i fylkesnemnda tas inn i loven som en varig ordning. 

 

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke 

kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys 

(institusjon eller fosterhjem). Etter rådmannens vurdering bør kommunen ha det avgjørende 

ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov. Departementet har også 

bedt om høringsinstansenes syn på om egenandelene for henholdsvis beredskapshjem og 

akuttinstitusjon bør settes på samme nivå eller følge samme finansieringssystem som for andre 

barnevernstiltak der kommunen betaler en egenandel. Etter rådmannens vurdering bør disse 

settes på samme nivå, slik at det sikres at det er barnets beste som blir avgjørende ved valg av 

tiltak, og ikke pris.  

 

Økonomiske forhold 

  

Departementet vurderer at de fleste av forslagene i ny barnevernslov ikke vil medføre vesentlig 

økte omkostninger for kommunen. Rådmannen støtter denne vurderingen. Flere av endringene 

er i hovedsak presiseringer av gjeldende rett og er således forpliktelser som alt påligger 

kommunen i dag. Departementet peker videre på at mange unge uføre har erfaring fra 

barnevernet. Dersom ny barnevernslov fører til et bedre barnevern, kan det bidra til at færre 

unge blir og forblir uføre. Departementet uttaler at det vil medføre store gevinster for den 

enkelte og besparelser for samfunnet. Departementet anser forslagene samlet sett å være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

 

Departementet påpeker at det pågår flere prosesser for å styrke barnevernet i kommunene og 

at dette vil ha positiv innvirkning på kommunenes forutsetninger for å tilpasse seg ny 

barnevernslov. Dette eksempelvis gjennom prosjektet DigiBarnevern, vedrørende utvikling av 

bedre digitale løsninger for barnevernstjenestene, og kompetansestrategien for det kommunale 

barnevernet (2018-2024) som inneholder etter- og videreutdanningstilbud som kan understøtte 

praksisendringer i tråd med ny barnevernslov.  

 

Departementet uttaler at de vil komme nærmere tilbake til eventuelle nødvendige 

bevilgningsendringer for ulike aktører i de ordinære budsjettfremleggene. 

 

Det er særlig økningen av retten til ettervern fra 23 år til 25 år som beskrives å medføre økte 

omkostninger for kommunene. Departementet anslår at forslaget kan medføre årlige 

merutgifter for kommunene på om lag 13–16 mill. kroner. Hvor mye av dette som vil påligge 

Ringerike kommune er usikkert. Departementet uttaler at økt fokus på ettervern kan medføre 

økt etterspørsel etter ettervern og således også økte utgifter for enkeltkommuner.  
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Videre uttaler departementet at hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet også vil 

kunne føre til at flere hjelpetiltak faktisk blir gjennomført, noe som isolert sett kan medføre 

merutgifter for kommunen. Departementet påpeker imdlertid at en slik hjemmel også vil kunne 

bidra til besparelser for kommunen på et senere tidspunkt, dersom det fører til at barn får 

nødvendig hjelp til rett tid og forebygger behovet for mer kostnadskrevende tiltak. Over tid og 

samlet sett antar departementet at forslaget ikke medfører vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. 
 

Departementet vurderer at forslaget om å utarbeide en plan for samvær og kontakt hvor flere 

personer enn i dag er inkludert, vil medføre merarbeid for barnevernstjenesten.  Planen skal 

utarbeides i samarbeid med de involverte, og skal vurderes jevnlig, noe som er mer 

arbeidskrevende for barnevernstjenesten enn det som følger av gjeldende rett. Departementet 

anslår at merarbeidet vil gi økte utgifter for kommunene samlet på om lag 4,5 mill. kroner. 
 

Departementet vurderer at forslaget om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens 

forebyggende arbeid vil kreve administrative ressurser, men ikke medføre vesentlig merarbeid 

for kommunen. Departementet uttaler at denne plikten kan bidra til et mer effektivt og bedre 

forebyggingsarbeid i mange kommuner. 

 

Også forslaget om å pålegge barneverntjensten en plikt til å utarbeide en årlig 

tilstandsrapportering til kommunestyret vil medføre administrative ressurser. Departementet 

legger imidlertid til grunn at tilstandsrapporten kan baseres på den informasjonen som er 

tilgjengelig gjennom eksisterende digitale løsninger og statistikk. Videre uttaler departementet 

at en elektronisk mal for hva tilstandsrapporten bør inneholde vil bidra til å begrense 

merarbeidet for kommunene til et nivå som vurderes som ikke vesentlig. 

 

Alternativt vedtak 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes, med følgende endringer […….]  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Ringerike kommune støttet i all hovedsak 

de forslag til lovendringer som ble fremmet, men hadde noen innspill til endringer. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departementet i forslag til ny 

barnevernlov. Dette gjelder for det første forslaget i NOUen om at vedtak om pålegg om 

opphold i senter for foreldre og barn bare kunne treffes dersom vilkårene for 

omsorgsovertakelse var oppfylt. Departementet viste til at hjemmel for pålegget var relativt ny 

og at det var satt i gang et arbeid med evaluering av hjemmelen. Departementet ville derfor 

avvente evalueringen før det eventuelt ville bli fremmet forslag om endring av bestemmelsen.  

 

For det andre følger departementet ikke opp forslaget i NOUen om rett til samvær for andre 

nærstående enn søsken barnet har hatt et etablert familieliv med. Ringerike kommune gikk også 

imot NOUens forslag på dette punktet.  

 

For det tredje fulgte departementet ikke opp forslaget i NOUen om at det skulle etableres en 

ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig avgjørelse om omsorgsovertakelse skulle tilby 

foreldrene en støtteperson.  
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For det fjerde følger ikke departementet opp forslaget om å senke aldersgrensen for barns 

partsrettigheter til 12 år, noe som også er i samsvar med hva Ringerike kommune spilte inn i 

høringen av NOUen.  

 

Departementet har ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om at det kun bør stilles 

krav om alminnelig sansynlighetsovervekt ved omsorgsovertakelse også av nyfødte. I samsvar 

med forslag fremmet i NOUen foreslår departementet at dagens forhøyede beviskrav 

«overveiende sannsynlig» skal opprettholdes ved omsorgsovertakelse av nyfødte. Etter 

rådmannens vurdering vil et forhøyet beviskrav kunne være i strid med Barnekonvensjonens 

artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets rett til beskyttelse 

mot fysisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil medføre at et nyfødt barn 

skal føres tilbake til sine biologiske foreldre selv om det er sannsynligehtsovervekt for at barnet 

vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. Etter rådmannens vurdering bør 

Ringerike kommune spille dette inn i høringssvaret til departementet. 

 

Departementet har heller ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om endring av 

dagens bestemmelse om at fylkesnemnda kan stille vilkår når det gjelder valg av bosted etter en 

omsorgsovertakelse. Ringerike kommune viste til at denne avgjørelsen bør ligge hos 

barnevernet, da fylkesnmenda og domstolen ofte ikke vil ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt. Etter rådmannens vurdering bør kommunen 

opprettholde dette synspunktet i høring til ny barnevernlov.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngi høringssvar til lovforslaget i tråd med det 

høringssvar kommunen spilte inn den gang NOUen var på høring. Dette innebærer at 

kommunen i all hovedsak vil støtte de forslag til lovendringer som departementet har fremmet, 

med noen mindre unntak som er behandlet ovenfor.   

 

Vedlegg 

Link til høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7a124c63b81b487e9d79ae44b73a2b70/horingsnotat

-ny-barnevernslov---april-2019-.pdf 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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Arkivsaksnr.: 16/5551-5   Arkiv:   

 

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og 

Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

23/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

Innledning 
Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune startet sitt samarbeid angående velferdsteknologi i 

prosjektform høsten 2017. Prosjektet ledes av en prosjektleder samt tre delprosjektledere, 

frikjøpt i samlet 80% stilling.  

I 2019 ble det interkommunale prosjektet med Hole, Jevnaker og Ringerike tatt inn i Nasjonalt 

Velferdsteknologi Program (NVP) og ble tildelt kr. 100 000,- i prosjektmidler.  Samarbeidet er 

forankret i en avtale, undertegnet av rådmennene (vedlagt). Avtalen omfatter anskaffelse av 

digitale trygghetsalarmer (2018), utprøvning og implementering av sensorteknologi, 

utprøvning og implementering av digital samhandling, automatisering (ikke i 2019), gjensidig 

erfaringsutveksling og kompetansetiltak. Kommunene forplikter seg til å følge nasjonale 

anbefalinger for innføring av velferdsteknologi, og til å bruke KS veikart for innovasjon som 

verktøy i tjenesteinnovasjon. Kommunene forplikter seg videre til å stille ressurser og personer 

til rådighet til arbeidsgrupper, og i fellesskap søke midler til utviklingen.» 

Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet har også søkt kompetansemidler hos 

Fylkesmannen i Oslo/Viken og Innlandet. 

Beskrivelse av saken 

Mer enn 340 kommuner har vært eller er med i det Nasjonalt Velferdsteknologi Programmet 

(NVP). Disse kommunene forplikter seg til å følge nasjonalt anbefalte prosesser og verktøy, 

benytte tildelt prosessveileder, inngå i erfaringsutveksling samt rapportere kvartalvis etter 

oppsatt mal. Deltagelse i samlinger og gjennomføring av lokale av workshops er også en del av 

forpliktelsene.  
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Å følge «Veikart for tjenesteinnovasjon» gjør at kommunene lykkes med å ta 

velferdsteknologiske løsninger i bruk og sikrer at gevinster realiseres. Kommuner som har fulgt 

programmets anbefalte prosesser gir entydige tilbakemeldinger om at de har lykkes med 

implementering av velferdsteknologi. Kommuner som har kjøpt inn teknologi uten solid 

forankring, uten behovskartlegging, uten design av ny tjeneste og uten dedikering av ressurser 

før implementering, har ikke lykkes. 

Det er viktig å sikre vellykkede implementeringer av nye velferdsteknologiske løsninger. 

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

opplæringsplaner. Gjennomføring av opplæringen må tilrettelegges av den enkelte leder, og 

som dermed har et stort ansvar som må prioriteres i en hektisk hverdag.   

 

Legekonsultasjoner og kommunikasjonsverktøy 

Det interkommunale prosjektet skal videreføre bruk av videokonferanse for fastlegene. 

Vesterntangen Medisinske senter tok video i bruk i april 2018. Sundvoldenlegene undertegnet 

kontrakten i juli 2018 og Hole medisinske senter i januar 2019. Både på Jevnaker og i 

Ringerike planlegges det etablering av legekonsultasjoner på video for flere legekontorer.  

«Komp pro» er et nytt kommunikasjonsverktøy. Det er en skjerm med bare en knapp for de 

som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Familie og venner kan sende bilder, meldinger og 

ha en gratis videosamtale. Kommunikasjonsverktøyet er utprøvd i alle kommunene, og i mai 

startet testperioden for «Komp Pro» i alle de tre kommunene. Verktøyet skal benyttes mellom 

pasient og hjemmetjenestene.  

Elektronisk medisineringsstøtte  

Medisindispensere er i bruk i alle de tre kommunene. Jevanker har 9 dispensere i bruk, Hole 

har 6 og Ringerike kommune har 47 dispensere. Målgruppen er i stor grad eldre 

hjemmeboende. Andre kommuner bruker medisindispensere til personer med utfordringer 

innen rus og psykiatri og til psykisk utviklingshemmede. Prosjektet arbeider nå med en 

behovskartlegging for å se på ytterligere bruk av dispensere i forhold til vedtak gitt til bistand 

for medsinutlevering. De to nevnte brukergruppene inngår foreløpig ikke i kartleggingen.  

 

Design av ny tjenestereise er utført i Ringerike kommune med tilhørende arbeids-og 

oppgavebeskrivelser. De to andre kommunen vil kunne tilpasse disse beskrivelsene til egen 

virksomhet og eget erfaringsgrunnlag. 

Resultater fra andre kommuner bekrefter at det er store potesielle gevinster med elekotronisk 

medisineringsstøtte. Disse består av redusert tidsbruk og unngåtte kostander, i tillegg til økt 

kvalitet for tjenestemottakeren. Bergen kommune har redusert antall hjemmebesøk med 38% 

og total vedtakstid med 59% pr. uke for 18 hjemmeboende etter at de tok i bruk elektronisk 

medisineringsstøtte. I følge Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapporteringer øker kvaliteten 

på tjenesten med en rekke postitive effekter for tjenestemottakeren. Dette gjelder i hovedsak 

økt mestringsfølelse, økt aktivitetsnivå og innhold i hverdagen, økt verdighet og riktig 

medisinering til riktig tid.  

Digital tilsyn 

Ringerike kommune benytter anonymisert digitalt tilsyn hos 15 pasienter i institusjon ved hjelp 

av «RoomMate». Pasienten slipper å bli vekket om nettene når ansatte ellers hadde kommet inn 

for tilsyn. Søvnkvaliteten blir således langt bedre.  

Det finnes også ulike sensorer som sengematter/sengelaken som registrerer fravær fra seng, 

bevegelsessensorer i rom og døralarmer. Trygghetsalarmene som nå monteres i de tre 
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kommunene gir mulighet for tilkobling av disse ulike typene for sensorteknologi. Jevnaker har 

en og Hole har tre sengealarmer. Ringerike kommune har en epilepsialarm. 

En stor andel av pasienter i målgruppen for digitalt tilsyn er ikke samtykkekompetente og 

sensorteknologi med varsling regnes som «inngripende teknologi». Det må derfor foreligge 

hjemmel i lovverket og det må fattes vedtak for å bruke teknologien. For pasienter som ikke 

motsetter seg tiltaket, fattes vedtak etter pasient - og brukerrettighetsloven § 4-6a. Hvis 

pasienten motsetter seg tiltaket, må bruken av tiltaket derimot vurderes og besluttes etter 

reglene i pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4a, og vil dermed defineres som tvang. Har 

personen diagnosen psykisk utviklingshemming er det i alle tilfeller helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt) som gjelder for «inngripende teknologi». 

Varslings- og lokaliseringstjeneste (GPS) 

GPS testes i alle de tre kommunene. Hole har en GPS-enhet, Jevnaker har en og Ringerike har 

seks. Løsningen gjør det mulig å lokalisere bærer av GPS-enheten ved behov. 

Lokaliseringsteknologien er tatt i bruk for personer med kognitiv svikt i omsorgsbolig, 

sykehjem og hos hjemmeboende. På et visst stadium i demensforløpet vil kvalitative gevinster 

som økt trygghets- og frihetsfølelse være rersultatat. Dette har positive effekter både for 

tjenestemottaker, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.   

For pårørende og ansatte knyttes trygghet til visshet om at bruker kan lokaliseres hvis 

vedkommende ikke finner veien tilbake. De viktigste gevinstene fra Drammen kommune 

raporteres å være økt livskvalitet for bruker og pårørende gjennom at bruker får en tryggere og 

mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og at brukeren kan bo lenger hjemme.  

Både Bærum og Larvik kommune rapporterer om brukere som har kunnet flytte hjem fra 

institusjon ved hjelp av lokaliseringsteknologi. Flere kommuner har merket seg en nedgang på 

utløste leteaksjoner etter pasienter med kognitiv svikt når disse er tildelt GPS. Det finnes ikke 

statistikk, men det er en erkjennelse at når nødetater og frivillige rykker ut, betyr det vesentlige 

kostnader. Drammen kommune har estimert en besparelse på 0,32 årsverk i 2016. 

Prosjektet har foreløpig ikke testet GPS hos personer som har en psykisk utviklingshemming. 

Søndre Land kommune rapportere at GPS har bidratt til økt aktivisering, mindre utagering, 

færre konflikter med personalet og større mestring på andre områder.  

Egenandel tilknyttet GPS. 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunen kan 

kreve egenandel for ulike tjenester. Bruk av trygghetsalarm er en slik tjeneste som alle de tre 

kommunen innkrever egenandel for.  

Kongsberg kommune benytter ikke egenandelfor GPS, og begrunner sitt fritak med at bruk av 

GPS er et tilbud fra kommunen for å legge til rette for at bruker kan bo hjemme og ha et 

mindre behov f. eks. avlastningstilbud eller annen praktisk bistand. Det er klart at bruk av dette 

hjelpemiddelet kan ha store positive synergieffekter når det gjelder økonomi, både for 

kommunen og ikke minst for samfunnet som helhet. Vurdering av egenandel vil også avhenge 

av om kommunen velger å definere dette som en helsetjeneste eller som forebyggende 

helsearbeid.  

Rådmannen vil komme tilbake til eventuell bruk av egenandeler noe senere i prosjektet når man 

får noe bedre oversikt over volum, behov, kostnader (innkjøp og drift) og dokumenterte 

innsparinger. 

Digital modenhet 
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Konsulentrapporter anbefaler å «gjennomføre tiltak som vil øke modenhetsnivået for styring og 

utnyttelse av teknologi. I samarbeid med HR-avdelingen i kommunen arbeides det nå med et 

tiltak for at en ressursperson skal gi grunnleggende IKT- opplæring ut året til ansatte som 

vegrer seg for å ta teknologi i bruk. Økt forståelse og mestring på IKT- området vil minske 

barrieren med å ta teknologien i bruk.  

Den ansatte skal ikke lenger kunne velge bort IKT eller bruk av velferdsteknologisk utstyr. 

Helsepersonell skal ivareta sin dokumentasjonsplikt i vår elektroniske pasientjournal- avvikene 

viser at dette ikke etterleves i stor nok grad. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for god 

praksis og ved å la engasjerte fagfolk fortelle de gode historiene og ikke minst ufarliggjøre 

bruk av teknologien. Den ansatte må få et eierforhold til at bruk av teknologi er en del av 

tjenesten og bli trygg på hvordan feilsituasjoner håndteres. En kultur for vilje og endring blant 

ansatte kan være avgjørende for å lykkes. En slik kultur finnes ikke, - den må skapes. 

 

Rådmannens vurdering: 
Tjenesteleveranser ved bruk av velferdsteknologiske løsninger er 20% teknologi, resten 

organisasjonsutvikling. Endringsledelse er et av de sentrale områdene når ny kurs skal stakes 

opp og nye holdninger skal skapes. For å lykkes må endring i tankesett om hva kommunale 

helse - og omsorgstjenester er, og skal være. Det er brukerens behov som er styrende; ikke hva 

slags teknologi som kan implementeres. 

Rådmannen priorieter dette, og det er i Ringerike opprettet og utlyst en 100% stilling som 

velferdsteknologikoordinator. Noen eksempler på arbeidsoppgaver for den nye koordinatoren 

vil være montering av utstyr, leverandørdialog, oppgradering og vedlikehold av utstyr, 

opplæring av pasienter, pårørende, ledere, superbrukere, samt delta i arbeidet med utarbeidelse 

av aktuelle prosedyrer og dokumentflyt. 

Videre er det frikjøpt en ressurs fra IT-avdelingen i 50% stilling de neste to årene som skal 

bidra inn i det tverrfaglige arbeidet i helse og omsorgssektoren i Ringerike. Disse ressursene vil 

samarbeide tett med prosjektleder både innad i og parallelt med prosjektet. En god strategi og 

et planverk vil sikre kontinuerlig kommunikasjon og informasjon underveis mot 

gevinstrealisering. 

Rådmannen er kjent med at Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk 

knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).  

I mai fikk Ringerike kommune integrasjon mellom Gerica (elektronisk pasientjournalsystem) 

og RoomMate (anonymisert digitalt tilsyn). Til høsten vil medisindispenseren Evondos 

integreres.  

Rådmannen mener at det er avgjørende at de nasjonale anbefalingene og forpliktelsene fra NVP 

følges, og at anbefalt behovskartlegging, tjenestebeskrivelser, implementering og evaluering av 

prosjektresultatene gjennomføres. Hovedutvalget vil holdes fortløpende orientert om den 

videre utvikling av velferdsteknologien i kommunen, som antagelig vil vise seg som en kritisk 

suksessfaktor når det gjelder å oppretthold kvalitet og volum på omsorgstjenestene i den 

utfordrende tiden vi nå går inn i. 
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Vedlegg: 

 

 Avtale velferdsteknologi mellom Hole, Jevnaker og Ringerike 

 

 

 

Ringerike kommune, 22.05.19. 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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Arkivsaksnr.: 19/2265-1   Arkiv: F06  

 

Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019.  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

24/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Evalueringen av tiltaket «Matchbox» tas til orientering. 

2. Ny evaluering vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019, og evt. fortsettelse av tiltaket 

vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Første evaluering ble behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og velferd i sak 10/19 

12.3.2019. Dette er siste evaluering av tiltaket før sommeren. 

Før Matchbox startet opp var det flere avvik knyttet til kommunens plikt til å stille vilkår om 

aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30. Kommunen skal kunne tilby innhold i 

aktivitetsplikten fra lavterskel aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter.  

Matchbox tiltaket 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 for å 

møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar 

sosialhjelp. 

 

Beskrivelse av saken 

NAV Ringerike opplever Matchbox som et fleksibelt tiltak som justerer seg etter 

ungdommenes behov, og etter NAVs behov. Matchbox har tatt inn nye deltagere når NAV har 

meldt behov og har derfor hatt overbelegg i perioder. Dette innebærer at antallet ungdommer 

inne i tiltaket kan variere fra uke til uke. De ansatte på Matchbox har også vært svært fleksible 

med å følge opp ulike utfordringer ungdommene har, selv om det ikke er i «bestillingen» av 

tiltaket.  

Ungdommen som søkes inn har ulike ressurser og utfordringer, NAV forsøker å ikke søke inn 

brukere i aktiv rus, da dette ikke er hensiktsmessig for tiltaket og andre deltagere. Det har i 

skrivende stund vært totalt 44 brukere meldt inn i tiltaket siden oppstart. Av disse har 26 

endret status, noen er avsluttet i Matchbox eller de møtte aldri til tiltaket. For disse 26 

brukerne er status pr. 14. mai: 
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14 av de avsluttede brukerne har ikke mottatt sosialstønad siden de ble avsluttet i Matchbox, 

og de som har fått deltidsjobb eller annen ytelse fra NAV har redusert utbetalingen. Anslagsvis 

er dette en innsparing på sosialbudsjettet med mellom 100.000- 150. 000 pr. mnd.  

De totale sosialhjelpsutgiftene for gruppen ungdom er likevel ikke redusert i perioden, dette 

fordi det kommer inn flere på sosialhjelp enn det formidles ut. Manglende oppmøte på 

Matchbox gir reduksjon i utbetalinger for flere av ungdommene. Det er derimot ikke mulig å 

redusere ut over forsvarlig nivå, og faste utgifter som husleie og strøm må uansett dekkes så 

lenge man ikke har andre muligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er fortsatt 104 unge under 30 som er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt. Noen av 

disse er i andre løp, som utdanning, behandling, utredning, det vil likevel være potensiale til å 

kunne fylle minst opp til 30 plasser på Matchbox. 

Rådmannen mener det er viktig at det gode samarbeidet mellom NAV Ringerike og 

«Matchbox» fortsetter, og at det fortsetter å være fokus på å hente ut ressurser, ferdigheter og 

egenskaper i ungdommene som muliggjør å ta ansvar for eget liv.  

Rådmannen støtter tiltakets anbefalinger som viser at følgende momenter bør styrkes for bedre 

måloppnåelse: kartleggings- og veiledningsmetodikk, samarbeid med andre instanser, arbeid 

mot næringsliv og arbeidsgivere, styrking av studiestøtte og samarbeid med Opus og 

oppfølgingsarbeid etter ansettelse og/eller studiestart. Rådmannen ser frem til neste evaluering 

hvor erfaringer med et formalisert samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere blir formidlet. 

Rådmannen vil i løpet av høsten 2019, legge frem en sak hvor det vil bli tatt stilling til om 

tiltaket skal videreføres. Ved videreføring anbefales det å innarbeide tiltaket i neste års 

handlingsprogram. 



  Sak 24/19 

 

 Side 19 av 31   

 

Vedlegg 

Statusrapport Matchbox pr mai 2019 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: avdelingsleder Elin Stein/koordinator Kristin Akre-Hansen, 94 13 37 25 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  25/19 

Side 20 av 31   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/2184-1   Arkiv: C10 &32  

 

Ungdata  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

25/19 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 04.06.2019 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til orientering 
 

 

 

I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08. mai 2019 ble det muntlig bedt om et notat i sak 

16/19 Ungdata 2017 som skulle beskrive hva som fungerer og videreføres, og hvilke tiltak som 

vurderes avsluttes eller er bestemt avsluttet.   

 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

Det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom fra 2017 og til dd.  Ungdata 2020 vil vise 

oss eventuelle endringer i resultatene. Tiltakene er i utgangspunktet ment å vare i minst et år, 

men tiltakene blir kontinuerlig vurdert ut ifra deltagere, interesse fra Ungdommene samt 

vurdert effekt og blir justert i de tilfeller fagpersonene mener dette er riktig.  

Arbeidet med tiltak for ungdom er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, evalueres 

og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

I enheten Forebyggende helsetjenester barn og unge/Folkehelse er det mange prosjekter som er 

mulig å gjennomføre på grunn av tilskuddsmidler. Tilskuddsmidler gir muligheter, og enheten 

er god til å søke og benytte tilskuddene til det beste for barn og ungdom. Utfordringene med 

tilskuddsmidler er at de kan være kortsiktige, nyansettelser tar tid og det er krav om mye 

rapportering.  

I 2018 fikk enheten tilskuddsmidler på til sammen 5 299 000 kr. Av disse ble søkt om overført 

2 251 000 kr. til 2019 da det ikke var mulig å disponere alle midlene i løpet av året.  

I 2019 har enheten, med de overførte midlene fra 2018, fått tilskudd på 5 400 000 mill., noe 

midler vil bli søkt overført til 2020 og det er planlagt for bruk av alle midlene innen juli 2020.  



  Sak 25/19 

 

 Side 21 av 31   

 

Det ble sendt inn søknad om tilskuddsmidler som folkehelsekommune 15 mai 2019. 

Søknadsbeløpet for perioden august 2019 og ut året 2021 er på tilsammen 3 800 000 kr.  

I tillegg til å vise status på tiltak vist i sak 16/19 vises også i dette notatet prosjekter som er 

gjennomført, igangsatt eller planlagt gjennom tilskuddsmidler. 

 

Status planlagte og gjennomførte tiltak  
 
Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart, under planlegging, 
vurdert avsluttet eller avsluttet.  
 
Presentasjon og innspill  
Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si noe om 
nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 2017. 
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 
Arbeidet er avsluttet, men tas opp igjen etter neste undersøkelse.  
 
Tiltak grunnskole  
 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn. Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering 

av egen psykisk helse. Tiltaket startet opp i 2018. Avsluttes sommer 2018 da ressurser 

må prioriteres til andre tiltak.   

 
 Samtalegrupper for ungdom. Tiltaket opprettholdes og gjennomføres etter behov. 

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde. Tiltaket er ment for 

sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse med tema psykisk helse og 

«Godt nok». Tiltaket opprettholdes. 

 

  Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing 

til foresatte. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Rusundervisning. Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. Tiltaket 

opprettholdes. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen. Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 

2019, og i handlingsprogrammet er samme sum avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble 

beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  
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Tiltak videregående skole  
 Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) 

gjennomføres for alle elever i 1 trinn videregående skole. Målet er å gjøre elevene bedre 

rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan 

oppsøke. Igangsettes høst 2019. 

 Månedsbrev-informasjon. I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle 

temaer hos Helsestasjon for Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon 

og kommunikasjon. Tiltaket er ikke igangsatt som opprinnelig planlagt, men Instagram, 

Snap og Facbook er aktuelle informasjonskanaler.  

 Hybelgrupper. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det å bo på hybel, 

hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et samarbeid 

mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. Legges ut på de 

videregående skolenes digitale plattform. Tiltaket er  ikke  igangsatt og er ikke planlagt 

igangsatt i 2019. Tiltaket er ikke prioritert.  

 Makkerskap/Læringspartner. Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves 

ut også i grunnskolen. Tiltaket startet i 2017. Tiltaket opprettholdes på to skoler høst 

2019 Hønefoss vgs og Hov. 

 Rusundervisning på videregående skole. Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig. 

Tiltaket er avsluttet på grunn omprioriteringer.  

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen. Tiltaket er for alle ungdommer og 

gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene. Tiltaket opprettholdes. 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike. Tiltaket er ment for ungdom i 

alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. Tiltaket er skal være tilgjengelig 

for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det skal være en dør inn for å få 

kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en trygg voksen å prate med. Det er 

også mulig å møte andre kommunale tjenester på ungdomsplassen. For eksempel kan 

Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder, som kan stikke innom eller ha temakvelder kan 

være: Karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk 

helse, oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i 

april 2019.  Tiltaket vurderes etter prosjektperioden, legges fram som en del av budsjett 

2020.  

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon. Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt 

med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom. Tiltaket opprettholdes. 

Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående hospiterer en dag på Senter for ung 

seksualitet i Oslo, kompetansesenter for helsepersonell for å fornye og opparbeide 

kompetanse. Hospitering etter behov.  
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 DU-mestringskurs for ungdom. Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. 

Tiltaket er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge utvikling 

av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018. Tiltaket er usikkert om opprettholdes 

begrunnet i prioriteringer.  

 

  «Tankevirus»-kurs. Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt 

som angst og depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018. Tiltaket vurderes i forhold til 

tilskuddsmidler.  

 

 Helsestasjon for ungdom. Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. Tiltaket 

utgår, sees i sammenheng med Møteplassen.  

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste. Et prosjekt som skal utvikle en 

samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, de videregående skolene, 

forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med foresatte/foreldre. Praksisen skal i 

hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede har eller man har behov for. Arbeidet 

skal ha fokus på brukermedvirkning og system. Systemet skal sikre at det iverksettes 

tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring for psykisk helse og livsmestring. Målet er 

også en sterkere foreldremedvirkning for utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha 

spesielt fokus på psykisk helse, seksuell trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling gjennom 

målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis muligheter til å 

øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en fylkeskommune og 

kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms utfordringer og tiltak som 

iverksettes i et utdanningsløp. Se tiltak Skoleprogrammet VIP. 

 

Prosjekter som dekkes av tilskuddsmidler vår 2018 – vår 2019 

Krenkelser via sosiale medier i ungdomskulturen – fokus på tverrfaglighet og 

brukermedvirkning 

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Helsedirektoratet 

Ble brukt til flere nettverkssamlinger i kommunen med ansatte og samarbeidspartnere som 

jobber opp mot ungdom. Kunnskapen blir brukt kontinuerlig.   

  

Styrking av helsestasjons- og jordmortjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 2 000 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i prosjektstillinger på et år. Prosjektet har 

vært rettet mot utvikling og implementering av nye retningslinjer, økt tilstedeværelse av 

fysioterapeut på helsestasjon samt fokus på flerkulturelle barn i sentrumsbarnehagene. Vi 
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rekrutterte jordmor til prosjektstilling, men hun overtok den faste stillingen da tidligere fast 

ansatte jordmor sa opp sin stilling høst 2018.  

 

Styrking av skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom  

Tilskudd 2018: kr. 1 200 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i 100% stilling og en fysioterapeut i 40% 

stilling på et år. Prosjektet har vært rettet mot utvikling og implementering av nye 

retningslinjer, økt tilstedeværelse av fysioterapeut på helsestasjon for ungdom, økt 

tilstedeværelse av helsesykepleier på to ungdomsskoler.   

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom   

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

  

Opplevelseskortet      

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom 

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2018: kr. 157 399,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Ble brukt i lønnsmidler til fysioterapeut i 40% stilling i 6 måneder og helsesykepleier i 10% 

stilling i 8 måneder. Det ble fokusert på utvikling og styrking av tjenesten.  

 

Fysioterapeut, Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste m/vekt på forebygging 

Tilskudd overført fra 2017: kr.1 426 144,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansette tre fysioterapeuter og en ergoterapeut i 100% stilling i et år. 

Prosjektet rettet seg mot å utvikle tjenesten og kompetanseutvikling. Prosjektmedarbeiderne 

var også med til å dekke det generelle behovet for tjenesten som barn og unge i kommunen 

har. 
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Psykologer i kommunehelsetjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 366 105,-,  Fylkesmannen i Buskerud  

Tilskuddet ble brukt til å lønne psykolog i 50% stilling i 6 måneder. Det resterende beløpet ble 

tilbakeført ved årets slutt da vi ikke fikk bemannet prosjektet utover 6 måneder. 

 

Prosjekter fra juni 2019 – juni 2020 

Styrking av helsestasjons- og jordmortjeneste 

Overførte og nye midler 2019 kr. 5 200 000,-, Helsedirektoratet 

Deler av midlene er benyttet i tidligere prosjektperiode vår 2018 – vår 2019.  

I perioden august 2019 – juni 2020 planlegges det å ansette en fysioterapeut i 100% stilling, to 

helsesykepleiere i til sammen 200% stilling og en ergoterapeut i 100% stilling. Videre er den en 

prosjektstilling på ca 80% i samme periode som det ikke er avklart strategien for.  

Prosjektet vil ha et sterkt tverrfaglig fokus og rette seg mot barnehage, helsestasjon og 

ungdomshelsestasjon.  

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2019: kr. 80 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom    

Egenfinansiering: kr. 20 000,-   

Midlene blir brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

 

Opplevelseskortet     

Tilskudd 2019: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom  

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene blir overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2019:  kr. 75 000,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Vurderes brukt som i 2018.  
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 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 
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UNGDATA 2017 - FORSLAG TIL TILTAK  
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/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Tiltak og gjennomføringsplan basert på funn i Ungdata-undersøkelsen 2017, tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 
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som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 

informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  
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 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 

som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 
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oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  
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Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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Orienteringssaker  
 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

 

Tema:  

Plan for habilitering og rehabilitering v/enhetsleder Anne Marie Thomle Brager 

 

Orienteringer: 

 Status økonomisk sosialhjelp v/kommunalsjef 

 Staus ventelister v/kommunalsjef 

 Mulig samarbeid mellom Menova as og Ringerike kommune/Aurora v/kommunalsjef. 

(Saken vil bli behandlet i formannskapet 18/6 og i kommunestyre 27/6).  

 

 

Vedlegg 

 Notat vedr. framtidig driftsform for Aurora. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 

 

 

 



Framtidig driftsform for Aurora – en orientering 

 

 

Psykisk utviklingshemmede i Ringerike kommune har helt siden HVPU-reformen hatt sitt 

aktivitetstilbud/arbeidstilbud knyttet til en egen kommunal driftsenhet (Aurora, - tidligere 

Ringerike arbeidssenter). Et av hovedargumentene for dette var basert på at funksjonsnivået 

var så lavt at de vanskelig kunne nyttiggjøre seg arbeidsmarkedsbedriftenes tilbud om varig 

tilrettelagt arbeid (VTA-plasser1), og som den gang baserte seg på en relativt høy 

produksjonskapasitet hos deltagerne. 

I realiteten har dette ført til at denne gruppen har vært skjermet fra Nav sine statlige tilbud og 

«verktøykasse» for å komme i posisjon for ordinære eller tilrettelagte arbeidstilbud innenfor 

kommunen, næringslivet eller innenfor arbeidsmarkedsbedriftene. Likeens har de i stor grad 

vært skjermet for statlig finansiering, og kun trukket veksler på kommunalt finansierte tiltak. 

I løpet av de siste 30 årene har det skjedd store endringer i samfunnet og næringsliv, både 

holdningsmessig og når det gjelder lover og forskrifter. Arbeidstiltaksbedriftene har 

ekspandert og fått til dels «større muskler» og en rekke ordninger har utviklet VTA-tilbudene 

og finansieringen av disse. Vi har også fått slike ordninger innen næringslivet og det ordinære 

arbeidsliv (VTAO2). Likeens har kompetansen økt, og vi har i dag flere profesjoner som 

bidrar med den målsetting å kvalifisere psykisk utviklingshemmede samt tilrettelegging og 

oppfølging slik at de kan integreres i det ordinære arbeidsliv. Denne utviklingen har dessverre 

ikke skjedd i stor nok grad, hverken innen Ringerike kommunes organisasjon eller innen de 

kommunale tiltakene. 

Aurora (tidligere Ringerike arbeidssenter) har byttet lokaliteter flere ganger. Allikevel er 

aktivitetene lett gjenkjennelige. Det lages ved, det strikkes, det støpes lys, det snekres, - alt er 

som før bortsett fra at man har lagt ned kjeramikkverksted. Dette er aktiviteter som er vel og 

bra, men målsettingen er og blir ivaretagelse, beskyttet arbeidsmiljø og fokus på «det å ha det 

bra/godt». Det er et faktum at i løpet av 30 år (siden HVPU-reformen) har ingen brukere av 

Aurora kvalifisert seg til et arbeidsforhold innen det ordinære arbeidsliv, og med en 

videreføring av dagens drift, målsettinger og kompetanse, kommer heller ingen til å gjøre 

dette i framtiden.  

Rådmannen har vurdert om ikke dette tilbudet bør organiseres annerledes. Gjennom sitt 

eierskap i Menova AS3 sikrer Ringerike kommune befolkningen et tilbud i forhold til 

skjermede VTA-plasser, arbeidstrening, kartlegging, funksjonsvurdering, veiledning, arbeid 

med bistand, arbeidsutprøving, opplæring og kvalifiserende tiltak for ordinært arbeid av ulike 

typer. 

Virksomheten Menova AS samler nå virksomheten på Kilemoen, og drifter arbeidsplasser for 

personer med uføretrygd som ønsker å arbeide (VTA). Menova AS har betydelige 

                                                
1 Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et statlig arbeidsrettet tiltak som gir et arbeidstilbud i en skjermet virksomhet til personer 
som har problemer med å få arbeid innenfor det ordinære arbeidslivet (Forskrift om arbeidsmarkedstiltak 

2 Fra januar 2006 ble det innført en ordning med Varig tilrettelagt arbeid innenfor ordinær virksomhet (VTAO). VTAO kan 
opprettes enkeltvis eller som flere plasser i samme bedrift. VTAO-plassene er knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker. Det er 
den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger som er avgjørende for om det skal opprettes VTAO-plasser i en kommune. 
Plassene er med andre ord knyttet til den enkelte tiltaksdeltaker, hvor NAV er ansvarlig for opprettelse og oppfølging 
(Reinertsen 2015). 

3 Menova AS er en arbeidsinkluderingsbedrift, eid av Ringerike kommune (93,6 %) og Hole kommune (6,7 %). 



likhetspunkter og synergier med deler av Aurora sin virksomhet. Virksomheten er i dag 

«store» på sentralvaskerifunsjoner og «Jobbfrukt».  

Ringerike kommune har signalisert at Aurora bør etableres i andre lokaler. Aurora leier i dag 

relativt kostbare lokaliteter på Hensmoen, og Ringerike kommune betaler en årlig husleie til 

Hensmoveien 26 AS på kr. 1 100 000,-. for lokaler og tomtearealer. I tillegg påløper det årlig 

driftskostnader til strøm, renovasjon etc. Dagens lokaler er utformet som industrilokaler. 

Rommene er store og det er stor takhøyde. Arealene er derfor kostnadsintensive å drifte. Dette 

inntrykket forsterkes ved at senteret i dag på langt nær makter å utnytte arealene optimalt, og 

en vurdering av annen lokasjon er derfor hensiktsmessig/påkrevd. Fristen for å si opp dagens 

leieavtale er 31/12-2019, og kommunen vil da trenge nye lokaler innen 31/12-2020.  

Styret i Menova AS mener, med bakgrunn i disse signalene ment at det kan være et naturlig 

og riktig tidspunkt å utrede mulighetene for å samkjøre og organisere dagens tilbud om arbeid 

og aktivitet for voksne funksjonshemmede, herunder psykisk utviklingshemmede, og har 

foreslått en slik løsning for kommunen (vedlagt). Styret for Menova AS presiserer i sitt 

forslag at de er i ferd med å avslutte sin ut- og ombygging av eiendommen på Kilemoen. En 

del av arbeids- og treningsarenaene på Kilemoen vil kunne representere et godt tilbud til de 

sterkeste av brukerne på Aurora. På Kilemoen eier Menova AS også ledig areal egnet til å 

kunne foreta utbygging både for å huse den delen av «Aurora» sin virksomhet som ikke 

naturlig vil være en del av dagens virksomhet i Menova AS. Dette gjelder i hovedsak 

dagsenterdelen, hvor fokus er trivsel og en annen type logikk/drift enn tilbudet Menova AS i 

dag har på Kilemoen. Likeens vil det være plass til arealer til den delen av dagens virksomhet 

som Menova AS oppfatter er nødvendig for å gi et trygt, variert og godt tilbud. 

Ved en lokalisering på Kilemoen vil det enklere kunne praktiseres «sømløse overganger» etter 

hvert som den enkelte bruker utvikler nye ferdigheter. Overganger som gjelder fra enklere 

produksjonsoppgaver til den mer krevende i VTA-delen, og for noen mulighet til overgang til 

varig tilrettelagt arbeidsplass i en ordinær bedrift. For andre, basert på endringer i 

helsesituasjon, kan overgang fra arbeid til aktivitet være den beste løsningen, noe som også 

kan være utfordrende og kreve solid veilederkompetanse. 

Ved å samlokalisere og drive koordinert vil man også kunne bruke spisskompetanse, f.eks. 

spesial- pedagogisk kompetanse, ergoterapeut og aktivitør, på tvers. Grunnlaget for ansettelse 

av denne type spisskompetanse vil da også kunne være økonomisk tilstede. Dette vil kunne gi 

bedre og mer individuelt tilpassede tilbud. 

I den situasjon tjenesten i dag befinner seg i har rådmannen har lagt forespørselen fram for 

kommunestyre, som 7.3.2019 i sak 23/19 fattet slikt vedtak:  

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for 

«Aurora» vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid 

med kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de 

ønsker som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet er statlige arbeidsrettede tiltak som 

reguleres i «Forskrift om arbeidsmarkedstiltak» med hjemmel i arbeidsmarkedsloven. VTA 

skal gi tiltaksdeltakerne arbeid som bidrar til å utvikle deres ressurser gjennom kvalifisering 

og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Fra og med 1.1.2006 kunne VTA også benyttes i ordinære 

virksomheter (VTAO).  



For plassene i ordinære bedrifter er det bedriften som søker tilskudd fra NAV ut fra 

deltagelsesprosent. Dette fungerer likt som andre lønnstilskudd, - forskjellen er at de er av 

varig art. Deltager skal da ha en ansettelseskontrakt som i et ordinært arbeidsforhold (deltager 

må ha søkt eller fått uførepensjon). Kommunen kan godt være en slik ordinær virksomhet. 

Ringerike kommune har i dag fire ansatte med varig lønnstilskudd, men ingen av disse er 

psykisk utviklingshemmede. 

VTA-tiltaket er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget 

uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett 

oppfølging. Tiltaket er en videreføring av det som etter ansvarsreformen (HVPU-reformen) på 

begynnelsen av 1990-tallet ble organisert som såkalte arbeidssamvirker (ASV), 

arbeidssamvirker i offentlig sektor (ASVO) og produksjonsverksteder (PV). Fra 2002 ble 

ordningen slått sammen under tiltaket "varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og hvor fokuset var på 

personer med utviklingshemming. 

I dagens modell fastsetter staten antall VTA-plasser, og NAV har ansvaret for tildelingen av 

plasser. I 2018 ble det på landsbasis over statsbudsjettet bevilget midler til 9800 VTA-plasser. 

I dagens regjerings nye samarbeidsplattform, skisseres det ytterligere 500 nye plasser.  

Tiltaksplassene finansieres dels av et fast statlig tilskudd og dels ved kommunal 

medfinansiering, som skal utgjøre minst 25 % av det statlige tilskuddet. De fleste 

tiltaksplassene koster stat og kommune til sammen 190 000 kroner per år. I realiteten kan en 

kommune opprette så mange VTA-plasser de måtte ønske, men må da selv dekke de samlede 

kostnadene dersom antallet overstiger det staten har godkjent. 

Tiltaket er et «knapphetsgode», hvor langt fra alle som ønsker det tildeles en plass (Reinertsen 

2015). Det har de senere år kommet en rekke forskningsrapporter som omtaler VTA-tilbudet i 

Norge i forhold til målgruppen psykisk utviklingshemmede. Disse er alle svært relevante i 

denne sak, og rådmannen vil derfor omtale en del felles funn og konklusjoner. 

VTA skulle i utgangspunktet være et tilbud til personer med utviklingshemming. Tiltaket har i 

dag flere målgrupper. Den vanligste diagnosen er psykisk utviklingshemming, fulgt av 

psykiske lidelser. Gruppen med psykiske lidelser er økende, mens andelen personer med 

utviklingshemming i VTA-tiltak gradvis har gått ned (Reinertsen 2015). 

Gjennomsnittsalderen for deltakerne i VTA er også synkende. 

En av årsakene til at andelen personer med utviklingshemming i VTA er gått ned, skyldes at 

det i dag stilles større krav til å kunne delta i et VTA-tiltak enn det gjorde tidligere. Det er 

færre veiledere per deltakere og det stilles større krav til de varer og tjenester som leveres. 

Arbeidstakere i VTA må ha arbeidsevne til å produsere varer og tjenester ved hjelp av en 

arbeidslederressurs 1:5. En annen grunn er at psykisk utviklingshemmede i dag har samme 

rett på videregående skolegang som alle andre. Dette gjør at gruppen «yrkesaktiv alder» er 

snevret inn med 2-3 år, og det er derfor færre kandidater til tiltaket. 

 

Status i Ringerike kommune 

Dersom vi ser på Ringerike kommune isolert, har kommunen i dag relativt mange VTA-

plasser. Dette fordi kommunen vedtok å overta det kommunale betalingsansvaret for 

«Adaptor AS» i tillegg til ansvaret for plassene ved kommunens egen attføringsbedrift 

«Menova AS». Til sammen betaler kommunen for 55 VTA-plasser i skjermet virksomhet. Da 

«Adaptor AS», som er tilknyttet Norges Blindeforbund, rekrutterer deltagere fra hele landet, 

regnes disse plassene ikke med i den videre utredning, men vi er kjent med at to personer fra 

Ringerike kommune, med diagnosen psykisk utviklingshemming får et VTA-tilbud her. 



Nyere forskning opererer med noe ulike tall når det gjelder andelen med utviklingshemming i 

Norge som har VTA-tilbud. Andelen varierer mye fra fylke til fylke. Ringerike kommune har 

tilgang på 30 VTA-plasser på «Menova AS». Kun 9 av disse er besatt av psykisk 

utviklingshemmede. To plasser på «Adaptor as» har psykisk utviklingshemmede fra 

Ringerike kommune. 

Ifølge Engeland og Langballe (2017) har 21,7% av alle voksne personer i Norge i alderen 20 

til 69 år som har diagnosen utviklingshemming, et VTA-tilbud. I Ringerike har vi 85 personer 

med slik diagnose innen denne aldersgruppen, men kun 11 har VTA-tilbud, dvs. 12,9 %. 

Dette er tankevekkende og et grunnlag for refleksjon og diskusjon om endringer. 

Men det er også andre tiltak som psykisk utviklingshemmede i dag ikke nyter godt av. Det er 

ikke krav til gjennomført arbeidsevnevurdering for å innvilge uføretrygd for enkelte grupper, 

deriblant personer som har en psykisk utviklingshemming. Hensikten med denne 

unntaksbestemmelsen er at man da kan forenkle saksbehandlingen og raskere innvilge 

uføretrygd.  

Rettighetsutvalget4 som har sett på oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med 

utviklingshemming (gjennom NOU 2016:17 På lik linje – åtte løft for å realisere 

grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming, se vedlegg), mener det er en 

stor ulempe at muligheten for arbeid og arbeidsrettede tiltak ikke systematisk kartlegges hvis 

det etterspørres av den enkelte selv, verge eller foreldre. Det gjennomføres i dag sjelden 

arbeidsevnevurdering hvor det er tydelig at personen har rett til en uføretrygd på grunn av en 

utviklingshemming. Ifølge Rettighetsutvalget innebærer dette at diagnoser og helsemessige 

begrensninger vektlegges, fremfor den enkeltes ressurser og muligheter for arbeid. Dette blir 

helt feil, og rettighetsutvalget understreker at personer med utviklingshemming må få en 

grundig vurdering av sin arbeidsevne og arbeidsønsker på lik linje med andre. 

Det varierer til dels mye hva VTA-tiltakene i Norge inneholder og hvordan tiltakene 

organiseres. Tiltaket er mange steder tilnærmet lik en ordinær arbeidsplass med en reell 

produksjon av varer og/eller tjenester, mens tiltaket noen steder har et dagsenterpreg og 

vektlegger hobbylignende aktiviteter og det sosiale fellesskapet. Andre forskjeller i VTA-

tilbudet er knyttet til kompetanse, samt vektlegging av kvalifisering og arbeidsutprøving på 

ordinære arbeidsplasser. Forskjellene henger bl.a. sammen med størrelsen på 

tiltaksarrangøren, og hvorvidt det er en tradisjonell vekstbedrift eller en større 

arbeidsinkluderingsbedrift som organiserer tiltaket. 

 

Med bakgrunn i den faktabeskrivelsen som foreligger i forhold til dagens situasjon når det 

gjelder arbeidsmuligheter for de psykisk utviklingshemmede i kommunen, henvendelsen fra 

styret i Menova as og kommunestyrets vedtak 7.3.2019, forbereder rådmannen nå en sak for 

kommunestyret 27.6.2016. På grunn av de tidsrammer kommunen har i denne saken, vil 

Hovedutvalget for Helse, omsorg og velferd får en orientering 4.6.2019, og Rådet for 

funksjonshemmede vil få en orientering 28.5.2019. 

Saken vil inneholde en avklaring om kommunen kan videreføre driften ved Aurora som nå, 

både i forhold til de faglige betenkeligheter og de areal- og bygningsmessige utfordringer 

kommunen står ovenfor. Det synes klart at nøkkelen til gode løsninger på de beskrevne 

utfordringer ligger i mulige samarbeidsformer med NAV og hos Menova AS.  

                                                
4 Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 for å analysere og vurdere hvilke endringer som er nødvendig for å 
sikre oppfyllelsen av grunnleggende rettigheter til personer med utviklingshemming. Utvalget ble ledet av Osmund 
Kaldheim, daværende rådmann i Drammen, nå adm. direktør i Husbanken, og overleverte utredningen «På lik linje» til 

Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. 



Rådmannen presiserer at forslaget om å overføre disse tjeneste fra Ringerike kommune til 

Menova AS ikke er motivert ut i fra ønsket om å spare penger, men ut ifra et behov for å 

bedre mulighetene for denne målgruppen til en profesjonell integrasjon i ordinært arbeidsliv, 

etablere «sømløse» overganger fra aktivitet til arbeid og å sikre et framtidig aktivitetstilbud til 

de svakeste. Kommunen er majoritetseier i Menova AS, og det er naturlig å benytte egen 

kapasitet til formålet, når dette er tilgjengelig. 

De oppgavene som må løses ligger klart innenfor arbeidsmarkedsbedriftenes 

oppgaveområder, noe kommunene ikke har ressurser eller kompetanse til å løse. Samtidig har 

arbeidsmarkedsbedriftene alle forutsetninger for å kunne løse/videreføre de oppgavene Aurora 

i dag her. 

For brukerne vil dette være en positiv utvikling, men for ansatte og deres organisasjoner vil 

dette være vanskelig. I drøftinger så langt er det klart at ansatte deler de faglige betraktninger 

som er gjort i forhold til dagens tjenestetilbud og ønsker velkommen eventuelle endringer i 

tråd med de innspill som gis gjennom Rettighetsutvalgets arbeid og NOU 2016:17) På lik 

linje, samt tilgjengelig nyere forskning på området. Organisasjonene er derimot prinsipielt 

uenige når det gjelder et samarbeid med Menova AS basert på en full 

virksomhetsoverdragelse. Dette gjelder behov for forsikringer i forhold til å beholde 

kvaliteten på aktivitetstilbudet til de svakeste i målgruppen, og ikke minst i forhold til ansattes 

arbeidsforhold. 

Det arbeides fortiden med å finne løsninger som er akseptable både for arbeidsgiver og for 

arbeidstakerne. Det er pensjonsforhold ved å bytte arbeidsgiver som vil ha det største fokus 

når det gjelder en arbeidsstokk som «begynner å dra på årene». 
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Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - Tilleggsproblematikk innen rus 

og psykiatri  
 

Forslag til vedtak: 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet ved Ringerike krise- og 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner, tilfredsstiller de krav som krisesenterlovgivningen 

setter til individuell tilpasning av tjenestetilbudet.  

1. Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner etablerer et leieforhold 

til en leilighet innen Enhet for psykiatri og rus, slik at et adekvat krisesentertilbud kan 

tilbys alle med behov, så sant vedkommende er i en slik tilstand at faglig forsvarlig 

håndtering må skje i 1.-linjetjenesten. 

2. Nødvendige ombygningskostnader beregnet til kr. 774 000,- belastes oppsparte 

fondsmidler avsatt til videreutvikling av tjenestetilbudet. Driftsmessige merkostnader en 

slik nødvendig utvidelse av tilbudet genererer, søkes innarbeidet i budsjett 2020, 

Handlingsplan 2020-2023. For Ringerike kommunes del innebærer dette kr. 316 500,-

/år. 

3. Dog å etablere et godt erfaringsgrunnlag når det gjelder behov og kostnader driftes et 

slikt konsept som en prøveperiode i to år. Ordningen evalueres etter en prøveperiode 

på to år før endelig innpasning i senterets budsjett. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Erfaring viser at en del voldsutsatte ikke får tilbud om hjelp knyttet til volden de utsettes for, 

hverken fra krisesenter eller andre tjenester, fordi de er for syke til å oppholde seg på 

krisesenteret og for friske til å tvangsinnlegges. I hovedsak dreier dette seg om mennesker som 

er ruset eller er i psykisk ubalanse, og som i forhold til adekvate tilbud «faller mellom stoler». 

Disse menneskene trenger et trygt og midlertidig botilbud der de får kompetent hjelp til å 

stabilisere sine tilleggsutfordringer slik at de kan nyttiggjøre seg det etablerte ordinære 

krisesentertilbudet.  

Et krisesenter er ikke nødvendigvis et godt tilbud for alle. Personer som henvender seg, skal få 

sine hjelpebehov og sin situasjon vurdert. Kartleggingen kan imidlertid avdekke at tilbudet ikke 

er egnet til å imøtekomme den utsattes behov, manglende boevne eller utagerende atferd eller 

at vedkommende kan utgjøre en fare for andre brukere eller ansatte. I slike tilfeller er 



kommunen pliktig til å finne et tilsvarende og likeverdig tilbud (jf. Krisesenterlova § 2) eller 

sørge for at vedkommende vises videre til instanser som kan gi relevant oppfølging eller 

behandling.  

Disse utfordringer har vært drøftet på flere samarbeidsmøter i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet, der Ringerike har fått i oppdrag å utrede et slikt tilbud. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen skal i henhold til krisesenterlovens §1 gi et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. Per i dag har ikke mennesker i aktiv rus og 

en del mennesker med psykiske lidelser et helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet.  

Kommunen skal sørge for at krisesentertilbudet så langt råd er tilrettelegges for brukerens 

individuelle behov (krisesenterloven § 3). Slik tilrettelegging kan være nødvendig for at 

tilbudet skal oppleves som et likeverdig tilbud. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud innenfor det 

ordinære krisesenteret, forutsetter loven (krisesenterloven § 2) at et «tilsvarende tilbud» 

etableres. Å være utsatt for vold kan i seg selv føre til skader som gir funksjonsnedsettelser 

eller bidrar til å utvikle psykiske problemer eller rusmisbruk. Personer med slike utfordringer 

kan samtidig ha en særlig risiko for å utsettes for vold i nære relasjoner. Dette understreker det 

særlige behovet for tilrettelegging av krisesentertilbudet. 

Slik tilrettelegging kan gjøres i forbindelse med bygningsmassen til et eksisterende krisesenter. 

Dette vil nødvendigvis påføre de andre beboerne ulemper og uheldige opplevelser fra 

bistandstrengende som er beruset eller i psykisk ubalanse som genererer utagerende adferd, 

bråk og lignende. Dette er forhold eksisterende brukere av senteret bør være forskånet for. 

Ofte er dette kvinner som også har barn med seg. 

En annen måte å tilrettelegge for de med spesielle behov, vil være å etablere et eget tilrettelagt 

krisesentertilbud innenfor allerede etablerte hjelpetilbud innen den kommunale rusomsorgen 

eller innenfor psykisk helsevern. Her vil de bistandstrengende kunne få kompetent hjelp inntil 

det vil være faglig forsvarlig å flytte vedkommende over til det ordinære krisesentertilbudet. 

Bemanningen vil måtte få tilbud om opplæring for på den måten å komplementere sine 

kunnskaper ut over rus og psykiatri til også å gjelde mer spesifikke kunnskaper innen 

krisehåndtering og voldsproblematikk i nære relasjoner. 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner foreslår å søke å leie en 

leilighet i Slettåkerveien 28 i Hønefoss som ligger i nærheten av krisesenteret, og som drives av 

enhet for Psykisk helse og rus. Denne har faglig oppdatert døgnbemanning, og består av et 

større bygg med selvstendige leiligheter. Skal en slik leilighet fungere, er det en forutsetning at 

denne tilfredsstiller kravene til fysisk sikring for å unngå at uvedkommende kan nå beboeren. 

Voldsutsatte med alvorlige utfordringer knyttet til psykiske lidelser eller rusmisbruk kan ha 

særlige vanskeligheter med å ivareta sin egen sikkerhet og nyttiggjøre seg individuelle 

sikkerhetstiltak. Fysisk sikring av lokalene er dermed desto viktigere. 

Rådmannen har fått vurdert hvilke endringer som skal til for å opprette et tilrettelagt tilbud til 

voldsutsatte med en rus/psykiatriutfordring som gjør at de ikke uten videre kan benytte seg av 

det ordinære krisesentertilbudet. Med en mindre ombygging (herunder egen sluse, egen 

inngang, callingssystem, overvåkning, ansattstyrt låssystem, sikkerhetsglass på vinduer, 

klatresikring opp/ned fra terrasse, generell oppussing av leiligheten, møblering, fullstendig 

kjøkken og vaskemaskin på badet), vil en endeleilighet i 2. etg. kunne benyttes på en god og 

tilfredsstillende måte. Ombyggingen er foreløpig beregnet av til kr 774 000,-. Slik 



ombyggingen er tenkt gjennomført høsten 2019. Når ombygging er gjennomført vil oppstart av 

tilbudet kunne iverksettes. 

Dette tilrettelagte krisesentertilbudet i Slettåkerveien 28 er kun ment som et midlertidig bosted 

for å stabilisere rus og/eller psykiatriproblematikken, slik at beboer kan flyttes over til det 

ordinære krisesentertilbudet for ivaretakelse av voldsproblematikken. Samarbeidet mellom 

Krise- og kompetansesenteret og Psykisk helse og rus vil kreve gode rutiner, 

kompetanseheving på vold i nære relasjoner hos samarbeidspartneren og et godt samarbeid 

enhetene imellom. Dette vil reguleres av egen samarbeidsavtale.  

Økonomi: 

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner vil foruten 

ombyggingskostnader som dekkes av tidligere fondsavsetning, måtte betale årlig husleie og 

driftskostnader for leiligheten. Disse kostnadene vil framkomme i Krise- og 

kompetansesenterets budsjett, og regnskapsmessig fordeles på de 14 kommunene som deltar i 

vertskommunesamarbeidet i tråd med gjeldende vertskommunesamarbeidsavtale. 

Driftskostnadene for Slettåkerveien i dagens konsept ligger på i kr.1 060 000,-/år/leilighet. En 

oversikt som viser fordelingen til den enkelte deltakerkommune følger vedlagt. 

«Vårmøtet» i det interkommunale krisesentersamarbeidet er berammet den 6.6.2019. Denne 

saken tas opp der etter at saken har vært politisk behandlet i Hovedutvalget for helse, omsorg 

og velferd i Ringerike den 4.6.2019.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at dagens tilbud innen det interkommunale krisesentertilbudet ikke tilfredsstiller 

lovkrav om tilrettelegging for mennesker i aktiv rus og en del mennesker med psykiske lidelser. 

Disse har per i dag ikke et godt og helhetlig krisesentertilbud i det interkommunale 

krisesentersamarbeidet. Tiltaket forutsetter politisk tilslutning fra alle de 14 kommunene som 

er med i vertskommunesamarbeidet. 

Et samarbeid slik beskrevet i saken, virker som et konstruktivt og kostnadseffektivt forslag for 

å bringe virksomheten i tråd med gjeldende lover og forskrifter, og anbefaler at forslaget 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Fordeling av beregnede merkostnader for å tilfredsstille lovverkets krav om 

tilrettelegging. 

 

 

 Ringerike kommune, 23.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Miriam Rasch 

 

 



Kommune

Antall innbyggere per 

01.01.19

%vis andel av 

samarbeidet

Påslag driftsbudsjett 2019 kr 

10,17/innbygger

Ringerike 30 283 29 308230

Hole 6 833 7 69548

Modum 13 880 13 141275

Krødsherad 2 277 2 23176

Sigdal 3 488 3 35502

Jevnaker 6 777 7 68978

Lunner 9 065 9 92266

Gran 13 770 13 140155

Sør-Aurdal 3 014 3 30677

Nord-Aurdal 6 443 6 65579

Vang 1 601 2 16295

Etnedal 1 352 1 13761

Øystre Slidre 3 221 3 32784

Vestre Slidre 2 139 2 21771

Sum 104 143 100 1060000

Kostnader til drift av leileigheten er utregnet til kr 1 060 155 for 2019, og fordeles
i henhold til eksisterende vertskommunesamarbeidsavtale slik:

Vedlegg fordeling



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5719-10   Arkiv: F46 &13  

 

 

Høring- ny barnevernslov  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag til ny barnevernslov. 

Høringsfristen er 1. august 2019 og kommunen vil utarbeide høringssvar på bakgrunn av 

innspill fra hovedutvalget og kommunestyret. Under rådmannens vurdering fremkommer 

administrasjonens anbefalinger.  

 

Gjeldende barnevernlov er over 25 år gammel, og formålet med ny barnevernlov er å få en mer 

tilgjengelig lov som er bedre tilpasset dagens samfunn. Forslaget viderefører grunnstammen i 

dagens barnevernslov.  

 

Departementet har foretatt en omfattende språklig og redaksjonell omarbeiding av loven. De 

materielle endringene som foreslås dreier seg om 1) styrket barneperspektiv, 2) et mer 

tidsriktig regelverk, 3) økt vekt på forebygging og tidlig innsats og 4) bedre rettssikkerhet for 

barn og foreldre.  

 

Forslaget til ny lov bygger på NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse. NOUen ble presentert for Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

og Kommunestyret i februar 2017. Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departemetnet i forslag til ny 

barnevernlov.  

 

 

Beskrivelse av saken 

 



- 

Målet er at en ny barnevernslov skal bidra til bedre barnevernsfaglig arbeid og styrke 

rettssikkerheten for barn og foreldre. Barneperspektivet foreslås styrket ved bl.a. tydeligere 

regler for barnets rett til medvirkning og ved å lovfeste at barnets beste skal være et 

grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser og handlinger som berører et barn.  

 

Departementet foreslår videre flere endringer i loven som skal legge bedre til rette for at begge 

foreldre blir involvert i en barnevernssak, ut fra hvilken tilknytning de har til barnet og hvordan 

saken berører dem. Dette på bakgrunn av at familiemønstrene har endret seg, og at langt flere 

barn i barnevernet har foreldre som ikke bor sammen. Departementet foreslår bl.a. at det 

innføres en hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet. Departementet foreslår også 

flere endringer i reglene om kontakt og samvær for å tilpasse regelverket bedre til nye 

familiemønstre og våre internasjonale forpliktelser. Det foreslås blant annet at søsken som har 

hatt et etablert familieliv, får en lovfestet rett til samvær og kontakt etter en 

omsorgsovertakelse. Søsken gis etter forslaget partsrettigheter ved samvær når de er over 15 

år.  

 

Departementet foreslår, i samsvar med Granavoldenplattformen, å styrke retten til ettervern og 

utvide aldersgrensen for rett til barnevernstiltak fra 23 år til 25 år. 

 

Et gjennomgående hensyn har videre vært å sette barnets behov i sentrum og bidra til økt vekt 

på forebygging og tidlig innsats. Høringsnotatet inneholder forslag som samlet sett skal bidra 

til at kommunene styrker arbeidet med å forebygge omsorgssvikt samtidig som 

barnevernstjenestens innsats rettes mot barna og familiene som trenger det mest. Forslagene 

ses i sammenheng med barnevernsreformen som gir økt ansvar til kommunene jf. Prop. 73 L 

(2016-2017). Det foreslås at kommunen plikter å samordne sitt tjenestetilbud til barn og 

familier.  

 

Departementet foreslår å innføre et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for det 

forebyggende arbeidet. Planen skal etter forslaget inneholde en beskrivelse av overordnede mål 

og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet, hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene, 

hvordan oppgaveløsningen skal organiseres og hvordan ulike etater skal samarbeide. 

Departementet legger til grunn at planen for kommunens forebyggende arbeid rettet mot barn 

og unges oppvekstvilkår, skal kunne inngå i de ordinære prosessene etter plan- og 

bygningsloven.  

 

Kommunen har også plikt til å ha internkontroll for å sikre at kommuner oppfyller de kravene 

som følger av lov og forskrift. Departementet foreslår at det lovfestes at barnevernstjenesten 

hvert år skal utarbeide en rapport til kommunestyret. Dette for at kommuneledelsen skal ha 

tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i tilstanden i egen barnevernstjeneste og om kvaliteten i 

barnevernstjenestens arbeid.  

 

Departementet foreslår videre endringer som skal styrke kommuneledelsens ansvar for den 

overordnede styringen av barnevernstjenesten. Endringsforslaget ses i sammenheng med at det 

er kommunens øverste politiske og administrative ledelse som har det overordnede ansvaret for 

at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter, og at det også er kommuneledelsen som har 

ansvar for å vedta de budsjettmessige rammene for barnevernstjenestens virksomhet, og for å 

sørge for at kommunens barneverntjeneste har nødvendige og tilstrekkelige ressurser til at 

kommunen kan oppfylle sine lovpålagte oppgaver etter barnevernsloven. 

 



- 

I tillegg foreslås å lovfeste barnevernstjenestens ansvar for å ha en forsvarlig akuttberedskap 

også utenfor ordinær kontortid. Denne plikten oppfyller Ringerike kommune gjennom felles 

barnevernsvakt med Hole, Jevnaker, Modum, Krødsherad og Sigdal kommune.   

 

Departementet har også flere forslag som skal styrke rettssikkerheten ved fylkesnemndas 

behandling av tvangssaker, blant annet adgang for fylkesnemnda til å gi en grundigere 

behandling av klager over barnevernstjenestens akuttvedtak. Departementet foreslår også at 

samtaleprosess i fylkesnemnda tas inn i loven som en varig ordning. 

 

Departementet har bedt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om Bufetat og ikke 

kommunen skal ha det avgjørende ordet ved valg av hvilken type akuttiltak barnet skal tilbys 

(institusjon eller fosterhjem). Etter rådmannens vurdering bør kommunen ha det avgjørende 

ordet, da det er kommunen som best kjenner barnet og barnets behov. Departementet har også 

bedt om høringsinstansenes syn på om egenandelene for henholdsvis beredskapshjem og 

akuttinstitusjon bør settes på samme nivå eller følge samme finansieringssystem som for andre 

barnevernstiltak der kommunen betaler en egenandel. Etter rådmannens vurdering bør disse 

settes på samme nivå, slik at det sikres at det er barnets beste som blir avgjørende ved valg av 

tiltak, og ikke pris.  

 

Økonomiske forhold 

  

Departementet vurderer at de fleste av forslagene i ny barnevernslov ikke vil medføre vesentlig 

økte omkostninger for kommunen. Rådmannen støtter denne vurderingen. Flere av endringene 

er i hovedsak presiseringer av gjeldende rett og er således forpliktelser som alt påligger 

kommunen i dag. Departementet peker videre på at mange unge uføre har erfaring fra 

barnevernet. Dersom ny barnevernslov fører til et bedre barnevern, kan det bidra til at færre 

unge blir og forblir uføre. Departementet uttaler at det vil medføre store gevinster for den 

enkelte og besparelser for samfunnet. Departementet anser forslagene samlet sett å være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme. 

 

Departementet påpeker at det pågår flere prosesser for å styrke barnevernet i kommunene og 

at dette vil ha positiv innvirkning på kommunenes forutsetninger for å tilpasse seg ny 

barnevernslov. Dette eksempelvis gjennom prosjektet DigiBarnevern, vedrørende utvikling av 

bedre digitale løsninger for barnevernstjenestene, og kompetansestrategien for det kommunale 

barnevernet (2018-2024) som inneholder etter- og videreutdanningstilbud som kan understøtte 

praksisendringer i tråd med ny barnevernslov.  

 

Departementet uttaler at de vil komme nærmere tilbake til eventuelle nødvendige 

bevilgningsendringer for ulike aktører i de ordinære budsjettfremleggene. 

 

Det er særlig økningen av retten til ettervern fra 23 år til 25 år som beskrives å medføre økte 

omkostninger for kommunene. Departementet anslår at forslaget kan medføre årlige 

merutgifter for kommunene på om lag 13–16 mill. kroner. Hvor mye av dette som vil påligge 

Ringerike kommune er usikkert. Departementet uttaler at økt fokus på ettervern kan medføre 

økt etterspørsel etter ettervern og således også økte utgifter for enkeltkommuner.  

 

Videre uttaler departementet at hjemmel til å pålegge hjelpetiltak i samværshjemmet også vil 

kunne føre til at flere hjelpetiltak faktisk blir gjennomført, noe som isolert sett kan medføre 

merutgifter for kommunen. Departementet påpeker imdlertid at en slik hjemmel også vil kunne 



- 

bidra til besparelser for kommunen på et senere tidspunkt, dersom det fører til at barn får 

nødvendig hjelp til rett tid og forebygger behovet for mer kostnadskrevende tiltak. Over tid og 

samlet sett antar departementet at forslaget ikke medfører vesentlige økonomiske 

konsekvenser for kommunene. 
 

Departementet vurderer at forslaget om å utarbeide en plan for samvær og kontakt hvor flere 

personer enn i dag er inkludert, vil medføre merarbeid for barnevernstjenesten.  Planen skal 

utarbeides i samarbeid med de involverte, og skal vurderes jevnlig, noe som er mer 

arbeidskrevende for barnevernstjenesten enn det som følger av gjeldende rett. Departementet 

anslår at merarbeidet vil gi økte utgifter for kommunene samlet på om lag 4,5 mill. kroner. 
 

Departementet vurderer at forslaget om at kommunestyret skal vedta en plan for kommunens 

forebyggende arbeid vil kreve administrative ressurser, men ikke medføre vesentlig merarbeid 

for kommunen. Departementet uttaler at denne plikten kan bidra til et mer effektivt og bedre 

forebyggingsarbeid i mange kommuner. 

 

Også forslaget om å pålegge barneverntjensten en plikt til å utarbeide en årlig 

tilstandsrapportering til kommunestyret vil medføre administrative ressurser. Departementet 

legger imidlertid til grunn at tilstandsrapporten kan baseres på den informasjonen som er 

tilgjengelig gjennom eksisterende digitale løsninger og statistikk. Videre uttaler departementet 

at en elektronisk mal for hva tilstandsrapporten bør inneholde vil bidra til å begrense 

merarbeidet for kommunene til et nivå som vurderes som ikke vesentlig. 

 

Alternativt vedtak 

 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes, med følgende endringer […….]  

 

Rådmannens vurdering 

 

Ringerike kommune innga høringssvar til NOUen. Ringerike kommune støttet i all hovedsak 

de forslag til lovendringer som ble fremmet, men hadde noen innspill til endringer. Flere av 

forslagene kommunen gikk i mot er ikke fulgt opp av departementet i forslag til ny 

barnevernlov. Dette gjelder for det første forslaget i NOUen om at vedtak om pålegg om 

opphold i senter for foreldre og barn bare kunne treffes dersom vilkårene for 

omsorgsovertakelse var oppfylt. Departementet viste til at hjemmel for pålegget var relativt ny 

og at det var satt i gang et arbeid med evaluering av hjemmelen. Departementet ville derfor 

avvente evalueringen før det eventuelt ville bli fremmet forslag om endring av bestemmelsen.  

 

For det andre følger departementet ikke opp forslaget i NOUen om rett til samvær for andre 

nærstående enn søsken barnet har hatt et etablert familieliv med. Ringerike kommune gikk også 

imot NOUens forslag på dette punktet.  

 

For det tredje fulgte departementet ikke opp forslaget i NOUen om at det skulle etableres en 

ordning hvor barneverntjenesten ved rettskraftig avgjørelse om omsorgsovertakelse skulle tilby 

foreldrene en støtteperson.  

 



- 

For det fjerde følger ikke departementet opp forslaget om å senke aldersgrensen for barns 

partsrettigheter til 12 år, noe som også er i samsvar med hva Ringerike kommune spilte inn i 

høringen av NOUen.  

 

Departementet har ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om at det kun bør stilles 

krav om alminnelig sansynlighetsovervekt ved omsorgsovertakelse også av nyfødte. I samsvar 

med forslag fremmet i NOUen foreslår departementet at dagens forhøyede beviskrav 

«overveiende sannsynlig» skal opprettholdes ved omsorgsovertakelse av nyfødte. Etter 

rådmannens vurdering vil et forhøyet beviskrav kunne være i strid med Barnekonvensjonens 

artikkel 3 om barnets beste og Barnekonvensjonens artikkel 19 om barnets rett til beskyttelse 

mot fysisk eller psykisk vold. Det vises til at et forhøyet beviskrav vil medføre at et nyfødt barn 

skal føres tilbake til sine biologiske foreldre selv om det er sannsynligehtsovervekt for at barnet 

vil bli utsatt for vold, overgrep eller annen omsorgssvikt. Etter rådmannens vurdering bør 

Ringerike kommune spille dette inn i høringssvaret til departementet. 

 

Departementet har heller ikke imøtekommet Ringerike kommunes forslag om endring av 

dagens bestemmelse om at fylkesnemnda kan stille vilkår når det gjelder valg av bosted etter en 

omsorgsovertakelse. Ringerike kommune viste til at denne avgjørelsen bør ligge hos 

barnevernet, da fylkesnmenda og domstolen ofte ikke vil ha den nødvendige informasjonen og 

kompetansen til å ta et slikt standpunkt. Etter rådmannens vurdering bør kommunen 

opprettholde dette synspunktet i høring til ny barnevernlov.  

 

Etter rådmannens vurdering bør kommunen inngi høringssvar til lovforslaget i tråd med det 

høringssvar kommunen spilte inn den gang NOUen var på høring. Dette innebærer at 

kommunen i all hovedsak vil støtte de forslag til lovendringer som departementet har fremmet, 

med noen mindre unntak som er behandlet ovenfor.   

 

Vedlegg 

Link til høringsnotat – Forslag til ny barnevernslov:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/7a124c63b81b487e9d79ae44b73a2b70/horingsnotat

-ny-barnevernslov---april-2019-.pdf 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Rune Erstad 

 

saksbehandler: Thea Broch 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5551-5   Arkiv:   

 

Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, Jevnaker og Ringerike 

kommune  
 

Forslag til vedtak: 
 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de opnådde resultater og måten det er organisert på. Forventningene videre er høye, og det 

forutsettes at man politisk holdes orientert i forhold til videre framdrift og oppnådde resultater. 

 

Innledning 
Hole-, Jevnaker- og Ringerike kommune startet sitt samarbeid angående velferdsteknologi i 

prosjektform høsten 2017. Prosjektet ledes av en prosjektleder samt tre delprosjektledere, 

frikjøpt i samlet 80% stilling.  

I 2019 ble det interkommunale prosjektet med Hole, Jevnaker og Ringerike tatt inn i Nasjonalt 

Velferdsteknologi Program (NVP) og ble tildelt kr. 100 000,- i prosjektmidler.  Samarbeidet er 

forankret i en avtale, undertegnet av rådmennene (vedlagt). Avtalen omfatter anskaffelse av 

digitale trygghetsalarmer (2018), utprøvning og implementering av sensorteknologi, 

utprøvning og implementering av digital samhandling, automatisering (ikke i 2019), gjensidig 

erfaringsutveksling og kompetansetiltak. Kommunene forplikter seg til å følge nasjonale 

anbefalinger for innføring av velferdsteknologi, og til å bruke KS veikart for innovasjon som 

verktøy i tjenesteinnovasjon. Kommunene forplikter seg videre til å stille ressurser og personer 

til rådighet til arbeidsgrupper, og i fellesskap søke midler til utviklingen.» 

Det interkommunale velferdsteknologiprosjektet har også søkt kompetansemidler hos 

Fylkesmannen i Oslo/Viken og Innlandet. 

Beskrivelse av saken 

Mer enn 340 kommuner har vært eller er med i det Nasjonalt Velferdsteknologi Programmet 

(NVP). Disse kommunene forplikter seg til å følge nasjonalt anbefalte prosesser og verktøy, 

benytte tildelt prosessveileder, inngå i erfaringsutveksling samt rapportere kvartalvis etter 

oppsatt mal. Deltagelse i samlinger og gjennomføring av lokale av workshops er også en del av 

forpliktelsene.  



Å følge «Veikart for tjenesteinnovasjon» gjør at kommunene lykkes med å ta 

velferdsteknologiske løsninger i bruk og sikrer at gevinster realiseres. Kommuner som har fulgt 

programmets anbefalte prosesser gir entydige tilbakemeldinger om at de har lykkes med 

implementering av velferdsteknologi. Kommuner som har kjøpt inn teknologi uten solid 

forankring, uten behovskartlegging, uten design av ny tjeneste og uten dedikering av ressurser 

før implementering, har ikke lykkes. 

Det er viktig å sikre vellykkede implementeringer av nye velferdsteknologiske løsninger. 

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

opplæringsplaner. Gjennomføring av opplæringen må tilrettelegges av den enkelte leder, og 

som dermed har et stort ansvar som må prioriteres i en hektisk hverdag.   

 

Legekonsultasjoner og kommunikasjonsverktøy 

Det interkommunale prosjektet skal videreføre bruk av videokonferanse for fastlegene. 

Vesterntangen Medisinske senter tok video i bruk i april 2018. Sundvoldenlegene undertegnet 

kontrakten i juli 2018 og Hole medisinske senter i januar 2019. Både på Jevnaker og i 

Ringerike planlegges det etablering av legekonsultasjoner på video for flere legekontorer.  

«Komp pro» er et nytt kommunikasjonsverktøy. Det er en skjerm med bare en knapp for de 

som ikke mestrer smarttelefoner og nettbrett. Familie og venner kan sende bilder, meldinger og 

ha en gratis videosamtale. Kommunikasjonsverktøyet er utprøvd i alle kommunene, og i mai 

startet testperioden for «Komp Pro» i alle de tre kommunene. Verktøyet skal benyttes mellom 

pasient og hjemmetjenestene.  

Elektronisk medisineringsstøtte  

Medisindispensere er i bruk i alle de tre kommunene. Jevanker har 9 dispensere i bruk, Hole 

har 6 og Ringerike kommune har 47 dispensere. Målgruppen er i stor grad eldre 

hjemmeboende. Andre kommuner bruker medisindispensere til personer med utfordringer 

innen rus og psykiatri og til psykisk utviklingshemmede. Prosjektet arbeider nå med en 

behovskartlegging for å se på ytterligere bruk av dispensere i forhold til vedtak gitt til bistand 

for medsinutlevering. De to nevnte brukergruppene inngår foreløpig ikke i kartleggingen.  

 

Design av ny tjenestereise er utført i Ringerike kommune med tilhørende arbeids-og 

oppgavebeskrivelser. De to andre kommunen vil kunne tilpasse disse beskrivelsene til egen 

virksomhet og eget erfaringsgrunnlag. 

Resultater fra andre kommuner bekrefter at det er store potesielle gevinster med elekotronisk 

medisineringsstøtte. Disse består av redusert tidsbruk og unngåtte kostander, i tillegg til økt 

kvalitet for tjenestemottakeren. Bergen kommune har redusert antall hjemmebesøk med 38% 

og total vedtakstid med 59% pr. uke for 18 hjemmeboende etter at de tok i bruk elektronisk 

medisineringsstøtte. I følge Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapporteringer øker kvaliteten 

på tjenesten med en rekke postitive effekter for tjenestemottakeren. Dette gjelder i hovedsak 

økt mestringsfølelse, økt aktivitetsnivå og innhold i hverdagen, økt verdighet og riktig 

medisinering til riktig tid.  

Digital tilsyn 

Ringerike kommune benytter anonymisert digitalt tilsyn hos 15 pasienter i institusjon ved hjelp 

av «RoomMate». Pasienten slipper å bli vekket om nettene når ansatte ellers hadde kommet inn 

for tilsyn. Søvnkvaliteten blir således langt bedre.  

Det finnes også ulike sensorer som sengematter/sengelaken som registrerer fravær fra seng, 

bevegelsessensorer i rom og døralarmer. Trygghetsalarmene som nå monteres i de tre 



kommunene gir mulighet for tilkobling av disse ulike typene for sensorteknologi. Jevnaker har 

en og Hole har tre sengealarmer. Ringerike kommune har en epilepsialarm. 

En stor andel av pasienter i målgruppen for digitalt tilsyn er ikke samtykkekompetente og 

sensorteknologi med varsling regnes som «inngripende teknologi». Det må derfor foreligge 

hjemmel i lovverket og det må fattes vedtak for å bruke teknologien. For pasienter som ikke 

motsetter seg tiltaket, fattes vedtak etter pasient - og brukerrettighetsloven § 4-6a. Hvis 

pasienten motsetter seg tiltaket, må bruken av tiltaket derimot vurderes og besluttes etter 

reglene i pasient - og brukerrettighetsloven kapittel 4a, og vil dermed defineres som tvang. Har 

personen diagnosen psykisk utviklingshemming er det i alle tilfeller helse- og 

omsorgstjenesteloven kapittel 9 (tvang og makt) som gjelder for «inngripende teknologi». 

Varslings- og lokaliseringstjeneste (GPS) 

GPS testes i alle de tre kommunene. Hole har en GPS-enhet, Jevnaker har en og Ringerike har 

seks. Løsningen gjør det mulig å lokalisere bærer av GPS-enheten ved behov. 

Lokaliseringsteknologien er tatt i bruk for personer med kognitiv svikt i omsorgsbolig, 

sykehjem og hos hjemmeboende. På et visst stadium i demensforløpet vil kvalitative gevinster 

som økt trygghets- og frihetsfølelse være rersultatat. Dette har positive effekter både for 

tjenestemottaker, pårørende og ansatte i omsorgstjenesten.   

For pårørende og ansatte knyttes trygghet til visshet om at bruker kan lokaliseres hvis 

vedkommende ikke finner veien tilbake. De viktigste gevinstene fra Drammen kommune 

raporteres å være økt livskvalitet for bruker og pårørende gjennom at bruker får en tryggere og 

mer aktiv hverdag, styrket sosial og mental stimulering og at brukeren kan bo lenger hjemme.  

Både Bærum og Larvik kommune rapporterer om brukere som har kunnet flytte hjem fra 

institusjon ved hjelp av lokaliseringsteknologi. Flere kommuner har merket seg en nedgang på 

utløste leteaksjoner etter pasienter med kognitiv svikt når disse er tildelt GPS. Det finnes ikke 

statistikk, men det er en erkjennelse at når nødetater og frivillige rykker ut, betyr det vesentlige 

kostnader. Drammen kommune har estimert en besparelse på 0,32 årsverk i 2016. 

Prosjektet har foreløpig ikke testet GPS hos personer som har en psykisk utviklingshemming. 

Søndre Land kommune rapportere at GPS har bidratt til økt aktivisering, mindre utagering, 

færre konflikter med personalet og større mestring på andre områder.  

Egenandel tilknyttet GPS. 

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunen kan 

kreve egenandel for ulike tjenester. Bruk av trygghetsalarm er en slik tjeneste som alle de tre 

kommunen innkrever egenandel for.  

Kongsberg kommune benytter ikke egenandelfor GPS, og begrunner sitt fritak med at bruk av 

GPS er et tilbud fra kommunen for å legge til rette for at bruker kan bo hjemme og ha et 

mindre behov f. eks. avlastningstilbud eller annen praktisk bistand. Det er klart at bruk av dette 

hjelpemiddelet kan ha store positive synergieffekter når det gjelder økonomi, både for 

kommunen og ikke minst for samfunnet som helhet. Vurdering av egenandel vil også avhenge 

av om kommunen velger å definere dette som en helsetjeneste eller som forebyggende 

helsearbeid.  

Rådmannen vil komme tilbake til eventuell bruk av egenandeler noe senere i prosjektet når man 

får noe bedre oversikt over volum, behov, kostnader (innkjøp og drift) og dokumenterte 

innsparinger. 

Digital modenhet 



Konsulentrapporter anbefaler å «gjennomføre tiltak som vil øke modenhetsnivået for styring og 

utnyttelse av teknologi. I samarbeid med HR-avdelingen i kommunen arbeides det nå med et 

tiltak for at en ressursperson skal gi grunnleggende IKT- opplæring ut året til ansatte som 

vegrer seg for å ta teknologi i bruk. Økt forståelse og mestring på IKT- området vil minske 

barrieren med å ta teknologien i bruk.  

Den ansatte skal ikke lenger kunne velge bort IKT eller bruk av velferdsteknologisk utstyr. 

Helsepersonell skal ivareta sin dokumentasjonsplikt i vår elektroniske pasientjournal- avvikene 

viser at dette ikke etterleves i stor nok grad. Det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for god 

praksis og ved å la engasjerte fagfolk fortelle de gode historiene og ikke minst ufarliggjøre 

bruk av teknologien. Den ansatte må få et eierforhold til at bruk av teknologi er en del av 

tjenesten og bli trygg på hvordan feilsituasjoner håndteres. En kultur for vilje og endring blant 

ansatte kan være avgjørende for å lykkes. En slik kultur finnes ikke, - den må skapes. 

 

Rådmannens vurdering: 
Tjenesteleveranser ved bruk av velferdsteknologiske løsninger er 20% teknologi, resten 

organisasjonsutvikling. Endringsledelse er et av de sentrale områdene når ny kurs skal stakes 

opp og nye holdninger skal skapes. For å lykkes må endring i tankesett om hva kommunale 

helse - og omsorgstjenester er, og skal være. Det er brukerens behov som er styrende; ikke hva 

slags teknologi som kan implementeres. 

Rådmannen priorieter dette, og det er i Ringerike opprettet og utlyst en 100% stilling som 

velferdsteknologikoordinator. Noen eksempler på arbeidsoppgaver for den nye koordinatoren 

vil være montering av utstyr, leverandørdialog, oppgradering og vedlikehold av utstyr, 

opplæring av pasienter, pårørende, ledere, superbrukere, samt delta i arbeidet med utarbeidelse 

av aktuelle prosedyrer og dokumentflyt. 

Videre er det frikjøpt en ressurs fra IT-avdelingen i 50% stilling de neste to årene som skal 

bidra inn i det tverrfaglige arbeidet i helse og omsorgssektoren i Ringerike. Disse ressursene vil 

samarbeide tett med prosjektleder både innad i og parallelt med prosjektet. En god strategi og 

et planverk vil sikre kontinuerlig kommunikasjon og informasjon underveis mot 

gevinstrealisering. 

Rådmannen er kjent med at Nasjonalt velferdsteknologiprogram har etablere et teknologisk 

knutepunkt for å utveksle data mellom velferdsteknologi og elektronisk pasientjournal (EPJ).  

I mai fikk Ringerike kommune integrasjon mellom Gerica (elektronisk pasientjournalsystem) 

og RoomMate (anonymisert digitalt tilsyn). Til høsten vil medisindispenseren Evondos 

integreres.  

Rådmannen mener at det er avgjørende at de nasjonale anbefalingene og forpliktelsene fra NVP 

følges, og at anbefalt behovskartlegging, tjenestebeskrivelser, implementering og evaluering av 

prosjektresultatene gjennomføres. Hovedutvalget vil holdes fortløpende orientert om den 

videre utvikling av velferdsteknologien i kommunen, som antagelig vil vise seg som en kritisk 

suksessfaktor når det gjelder å oppretthold kvalitet og volum på omsorgstjenestene i den 

utfordrende tiden vi nå går inn i. 

 

Vedlegg: 
 

 Avtale velferdsteknologi mellom Hole, Jevnaker og Ringerike 



 

 

 

Ringerike kommune, 22.05.19. 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2265-1   Arkiv:   

 

Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019.  
 

Forslag til vedtak: 

1. Evalueringen av tiltaket «Matchbox» tas til orientering. 

2. Ny evaluering vil bli gjennomført i løpet av høsten 2019, og evt. fortsettelse av tiltaket 

vurderes i forbindelse med handlingsprogrammet for 2020 – 2023. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Første evaluering ble behandlet i hovedutvalget for helse, omsorg og velferd i sak 10/19 

12.3.2019. Dette er siste evaluering av tiltaket før sommeren. 

Før Matchbox startet opp var det flere avvik knyttet til kommunens plikt til å stille vilkår om 

aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30. Kommunen skal kunne tilby innhold i 

aktivitetsplikten fra lavterskel aktivitetstiltak til mer arbeidsrettede aktiviteter.  

Matchbox tiltaket 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 for å 

møte kommunens forpliktelse til å tilby et aktivitetstilbud til de i aldersgruppen som mottar 

sosialhjelp. 

 

Beskrivelse av saken 

NAV Ringerike opplever Matchbox som et fleksibelt tiltak som justerer seg etter 

ungdommenes behov, og etter NAVs behov. Matchbox har tatt inn nye deltagere når NAV har 

meldt behov og har derfor hatt overbelegg i perioder. Dette innebærer at antallet ungdommer 

inne i tiltaket kan variere fra uke til uke. De ansatte på Matchbox har også vært svært fleksible 

med å følge opp ulike utfordringer ungdommene har, selv om det ikke er i «bestillingen» av 

tiltaket.  

Ungdommen som søkes inn har ulike ressurser og utfordringer, NAV forsøker å ikke søke inn 

brukere i aktiv rus, da dette ikke er hensiktsmessig for tiltaket og andre deltagere. Det har i 

skrivende stund vært totalt 44 brukere meldt inn i tiltaket siden oppstart. Av disse har 26 

endret status, noen er avsluttet i Matchbox eller de møtte aldri til tiltaket. For disse 26 

brukerne er status pr. 14. mai: 



- 

 

 
 

14 av de avsluttede brukerne har ikke mottatt sosialstønad siden de ble avsluttet i Matchbox, 

og de som har fått deltidsjobb eller annen ytelse fra NAV har redusert utbetalingen. Anslagsvis 

er dette en innsparing på sosialbudsjettet med mellom 100.000- 150. 000 pr. mnd.  

De totale sosialhjelpsutgiftene for gruppen ungdom er likevel ikke redusert i perioden, dette 

fordi det kommer inn flere på sosialhjelp enn det formidles ut. Manglende oppmøte på 

Matchbox gir reduksjon i utbetalinger for flere av ungdommene. Det er derimot ikke mulig å 

redusere ut over forsvarlig nivå, og faste utgifter som husleie og strøm må uansett dekkes så 

lenge man ikke har andre muligheter. 

 

Rådmannens vurdering 

Det er fortsatt 104 unge under 30 som er registrert med sosialhjelp som hovedinntekt. Noen av 

disse er i andre løp, som utdanning, behandling, utredning, det vil likevel være potensiale til å 

kunne fylle minst opp til 30 plasser på Matchbox. 

Rådmannen mener det er viktig at det gode samarbeidet mellom NAV Ringerike og 

«Matchbox» fortsetter, og at det fortsetter å være fokus på å hente ut ressurser, ferdigheter og 

egenskaper i ungdommene som muliggjør å ta ansvar for eget liv.  

Rådmannen støtter tiltakets anbefalinger som viser at følgende momenter bør styrkes for bedre 

måloppnåelse: kartleggings- og veiledningsmetodikk, samarbeid med andre instanser, arbeid 

mot næringsliv og arbeidsgivere, styrking av studiestøtte og samarbeid med Opus og 

oppfølgingsarbeid etter ansettelse og/eller studiestart. Rådmannen ser frem til neste evaluering 

hvor erfaringer med et formalisert samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere blir formidlet. 

Rådmannen vil i løpet av høsten 2019, legge frem en sak hvor det vil bli tatt stilling til om 

tiltaket skal videreføres. Ved videreføring anbefales det å innarbeide tiltaket i neste års 

handlingsprogram. 

Vedlegg 

Statusrapport Matchbox pr mai 2019 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2019 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen 

 

saksbehandler: avdelingsleder Elin Stein/koordinator Kristin Akre-Hansen, 94 13 37 25 
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Statusrapport M atchbox
pr mai 2019

Sammendrag

Matchbox har nå vært i drif t i ca. 6måneder (oppstart 09.11.2018). Gjennom et
t ilbud 30t/uke ska l vi bidra til selvforsørgelse gjennom jobb og/eller utdanning.
Denne rapporten representerer en oppfølging av den første fra februar/mars og
bygger dermed videre på denne. For å beholde det ”store bildet” vil det være viktig å
kjenne innholdet av den forrige rapporten fordi den belyser det faglige grunnlag og
beskrivelser som vi utelater her. Likevel tar denne rapporten med endringer eller
tillegg som har kommet til.

Vi har siden forrige rapport startet opp nye ”Matchboxere” . De skiller seg ikke
vesentlig ut fra de som startet opp tidligere. Totalt har vi gitt bistand til 34 personer
siden oppstarten i november 18 . Resultatene ut dypes i rapporten men hovedtallene
er :

I forrige rapport skrev vi 11 deltakere har avtaler mot jobb . T allet pr 10 mai er
13 som er i lønnet jobb eller har avtale om lønn innen primo juni.
I tillegg er 3 i kvalifisering til lønnet jobb i løpet av sommeren, men h vor
tidspunktet for konvert ering til lønn ikke er bestemt.
2 har hospitering uten vilkår om jobb.
9 har foreløpig Matchbox alene som sitt tilbud.
7 personer er avsluttet av ulike grunner uten plan.

Blant de over er det 9 som har søkt om skoleplass til høsten, enten som skole
alene eller i kombinasjon med deltidsjobb.

Samarbeidet mellom NAV Ringerike og Matchbox fungerer svært godt. Det er lett å
komme i kontakt med hverandre ved behov. Dette gjelder for alle ”nivå” som er
involvert i Matchbox også nå r det gjelder å finne en løsnin g for den enkelte
”Matchboxer” sam m en med en aktuell arbeidsgiver . Nav har litt andre tall enn det
Matchbox oppgir, men det har både med hvilke status som er registrert hos
respek tive og at Matchbox også forskutterer ansettelser som er avtalt i nær fremtid i
sine jobbtall .

I tillegg til en redegjørelse av status fra arbeidet i Matchbox, mer forsøke å se
framover og belyse satsningsområder vi vurderer som viktige for å :

- Få ennå bedre resultater med hensyn til å få flere i jobb eller utdannelse
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- Få et enda bedre tilbud til deltagerne
- Styrke omdømmet og om talen av prosjektet
- S kape forventing hos ungdommer i aldersgruppen 18 – 30 år om at det finnes

bistand å få på veien mot selvforsørgelse.

Vi beskriver i hovedtrekkene hva vil beholde, forbedre og ta inn for styrke arbeidet
med Matchbox.

Rapporten har som formål å gi beslutningstagere et grunnlag for å vurdere og
bestemme om Matchbox skal fortsette som en ”vei til jobb og utdanning” for 18 - 30
åringer i Ringerike også i 2020.
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Formål:

Formålet med Matchbox er å gi et tilbud til un ge (18 – 30 år) hjemmehørende i
kommunen og som er mottagere av økonomisk sosialhjelp. Det er et tilbud 30
timer / uke , tuftet på aktivitetsplikt og som gir bistand til å finne en vei til
selvforsørgelse gjennom jobb og/eller utdanning.

Ringerike Kommune finansierer prosjektet. Menova AS er ansvarlig for faglig innhold
og organisering /drift mens NAV Ringerike rekrutterer kandidater til Matchbox.

Resultater pr 10.5.19:

Det totale antallet personer i aldersgru ppen 18 - 30 som har fått til bud om oppstart i
Matchbox er 40. Noen ville ikke møte eller startet i annet tilbud. Av de 40 har 34
siden november 2018 møtt til oppstartsamtale og fått status som Matchboxer.

Under finnes en tabell som samlet viser historikke n for den enkelte. Av tabellen
fremgår det:

13 personer er i - , eller på vei mot lønnet arbeid (markert med grønt). 7 har
fått tilbud om 100 % stilling. De øvrige har deltidsstilling og/eller status som
tilkallingsvakt. 2 av de er kvalifisert til jobb og b etingelser vil bli forhandlet i
løpet av mai.
3 (gult) er i kvalifisering til lønnet jobb, men hvor ansettelse ikke er avtalt.
Med kvalifisering mener vi at det er en praksis som har lønnet jobb i enden
gitt tilfredsstillende prestasjoner.
1 har fått tilb ud om læreplass for å ta fagbrev.
9 har søkt videre utdanning . Dette gjelder utdanning alene eller utdanning i
kombinasjon med jobb.
2 leser til eksamen med mål om å bestå denne våren. For den ene handler
det om fullføring av vgs. , mens for den andre er det et av flere gjenstående
fag.
2 (blå) har avtale om hospitering i bedrift . Den ene som støtte til å fullføre
utdanning. Den andre for å utforske et par bransjer for et senere karrierevalg.
6 møter foreløpig kun i Matchbox (grå)
3 (oransje med x) har lav t oppmøte men trenger tid for å ”jobbe seg opp”
6 har avsluttet uten videre plan (4 røde, 1 oransje og 1 grå). De vurderes
blant annet til å trenge annen hjelp før de kan nyttiggjøre seg Matchbox.

Ut i fra tabellen kan vi videre si:
Det tar i gjennomsnitt 3,5 måned fra oppstart i Matchbox til hun/han er i
lønnet jobb, men variasjonen er - og vil være stor.

Det er også verdt å nevne at 4 har skaffet seg jobb mer eller mindre på egenhånd
gjennom å søke på utlyst stilling. En av de har s tartet eget firma.
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Oppstarter i M atch box 2018 - 2019
Pr. 070519

Løpenummer: Oppst.
U ke

Nov
18

Des
18

Jan
19

Feb
19

Mar
19

Apr
19

Mai
19

Jun
19

Søkt
Skole

# 1 46 ? X
# 2 46 J J J Avsl.
# 3 46 100% Avsl. X
# 4 46 Avsl.?
# 5 46 Avsl.
# 6 46 Selvst. 100% Avsl.? X
# 7 46
# 8 46 x x x Ex
# 9 46 Avsl.
# 10 46 J
# 11 46 J J 100% Avsl.
# 12 46 Avsl.
# 13 46 x x Avsl.
# 14 46 J J X
# 15 46 J X
# 16 47 J J J J X
# 17 47 100%
# 18 47 Avsl.
# 19 49 100% Avsl.?
# 20 49 J J J J J 100% X
# 21 49 J Lære
# 22 1 J ?
# 23 3 Avsl.
# 24 4 x Avsl.?
# 25 4 Avsl.
# 26 4 x x x X
# 27 6
# 28 9 x
# 29 9 x x x
# 30 13 J
# 31 13 J J ?
# 32 13 J
# 33 17 x*
# 34 19

= Matchbox = Hospitering = Kvalifisering = knapt møtt

J = Jobbsøk = Praksis = JOBB! X = lavt oppm.

Erfaringer pr mai 2019:
I forrige rapport skrev vi:

Det har vært viktig å etablere «Matchbox» som et fellesskap.
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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.

Erfaringer pr mai 2019.
Erfaringene med gruppe er gjennomgående svært gode.
Vi ser at Matchboxerne både inspirerer, motiverer , korrigerer og utf ordrer
hverandre. Kraften i et likemannsarbeid kan ikke undervurderes.
Fellesskapet, arbeidet og dynamikken i gruppen er en viktig forberedelse til et
liv i jobb/utdanning. Vi er ikke bekymret fo r at noen ”blir for husvarm” eller at
dette forsinker tilknytningen vesentlig. I tilfelle den skulle gjør det så veies
dette opp av de planlagte forberedelsene den enkelte går igjennom. Dette er
vi trygge på at innetid er med å ”klargjøre” den enkelte som vil gi
arbeidstilknytning over tid eller styrkede forutsetninger for å gjennomføre en
utdanning. Vi vil påstå at både vi og den enkelte er i stand til å merke når
tiden er inne for å ta steget.
Vi praktiserer en kombinasjon av struktur/ustruktur. Fellestema til diskusjon,
besøk og undervisning er typisk struktur. Da er alle med på det. Ustruktur er
individuell jobbing /samtale/gjøre avtaler, - eller aktivitet hvor typisk det
diskuteres i mindre grupper. Det behøver ikke til enhver tid være de mest
o pplagte ”jobbtema” som diskuteres. Vi ser at trivsel er avhengig av denne
miksen og litt frislipp.
Behovet for individuelle samtaler har vært mye mindre enn vi antok da vi
startet opp, og har mer karakter av 5 min og initieres ved behov både fra den
enkelt e Matchboxer og vi som veiledere når vi ser nytten av å be om en
samtale.
Vi har likevel et tilbud om individuell oppfølging knyttet til kartlegging og
karriereveiledning. Teamet i Matchbox, er siden forrige rapport, styrket med
en person, Gro N Klæ kken f ra Menova. Med henne har vi begge kjønn
representert i staben og vi har gjennom Gro fått knyttet til oss god
kompetanse omkring avklaring av arbeidsevne, eventuelle traumer og
oppmerksomhet rundt Tankevirus (en metakognitiv tenkning).

Tilbakemeldinger fra Matchboxere er viktig korreksjoner for oss. Vi har mange
meldinger på at Matchbox er blitt et viktig innhold i hverdagen. Det er noe å stå opp
til og det ruster de for et liv som uavhengig voksne.

En av de sist startende ba om en samtale kun etter få da ger hvor hun spurte
om det var greit at hun kunne være full uke og ikke bare 2 dager/uke slik hun
på forhånd hadde tenkt.
En som er nå klar for lærekontrakt, et halvt år før han tidligere så for seg at
dette var realistisk. Struktur, innhold og felleskap h ar bidratt til at et vanskelig
liv nå har tatt en positiv vending. Vedkommende ser fremover og hvordan et
fagbrev og en jobb vil bidra til å realisere drømmer.
Flere er åpne på utfordringer og vaner de må endre for å ruste seg for et liv i
jobb eller utdan ning. Tips og ”en tommel opp” fra andre kommer godt med
når det butter litt i endringsarbeidet..
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Å være med å utvikle og eie noe gir ansvar. Et møte med en arbeidsgiver må
forberedes. Å være uforberedt vil kunne sette Matchbox i et dårlig lys. En av
Match boxerne valgte å be om utsettelse av møte med denne begrunnelse.
De kjenner til at Matchbox er et prosjekt og har gitt klart uttrykk for at de ville
bli lei seg og savne Matchbox om det skulle bli lagt ned.

Status Jobbplan/yrkesvalg

Vi har i det store o g hele jobbet med de samme tema som tidligere. Ulike tema tas
opp flere ganger (med litt ulik inngang og vinkling) også fordi nye Matchboxere
kommer til. Vi har benyttet film/video og diskutert problemstillingene de belyser.
Besøk fra arbeidsgivere er viktig. Møtet med disse er et møte med den virkelige
verden.

Hva KAN jeg jobbe med? Drømmejobben eller drømmen om jobb?
H vor dan søke og få seg jobb?
Karriereferdigheter.
«Tankevirus» , et mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten
påvirker humør og handlinger.
Holdninger til meg s elv/andre.
Kosthold og ernæring som en faktor for å stå i jobb.
Hva er det arbeidsgivere ser etter når de ansetter? Kommer du til å levere?
Hva vil det si å levere?
Ulike s amfunns s pørsmål – hva er å være en opplyst borger.
”Det er krevende å endre på et levd liv….med alle mine vaner/uvaner.” Dette
er en påstand vi alle kan ha et forhold til og reflektere rundt:

Er det greit at jeg fortsetter å leve det livet jeg lever…?
Hva bør/må jeg endre i mitt liv?
Hva har det å si for jobb?
Hvordan kan en som ikke har vært i jobb savne dette?
Hva betyr det for meg selv, mine nærmeste, for kommunen og for Norge
at jeg kan forsørge meg selv?
Presset på velferdsordningene, bærekraftsperspektivet. Hva er mit t
ansvar i dette bildet?
Plikt til å ta i bruk min arbeidsevne?
Hvor kan jeg gjøre best nytte for meg? Hva KAN jeg jobbe med NÅ? Og
hva vil jeg strekke meg mot på lengre sikt?

Hva vil vi fortsette med - /forsterke/ nytt ?

Dette vil vi f ortsette med:

De t faglig e grunnlag som ligger fast:
Dette kommer til uttrykk i mye av det vi jobber med og dermed gjentas . At
den enkelte ungdom eier disse selv er avgjørende for å nå sitt mål om
selvforsørgelse. Forskningsarbeid både i FAFO og Sintef underbygger dette.
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Selvdisiplin og selvstendighet er viktige ferdigheter som etterspørres i
arbeidslivet og som innebærer å gjøre og handle på eget initiativ. Det er
viktige ferdigheter å bli god på, og de kan læres og øves på i en arena som
Matchbox. Det kan være å komme til en avtalt tid eller å ta tak i planlegging
av eget jobbliv.

Å tenke på kort og lang sikt på samme tid når vi jobber med unge mennesker
er viktig. Det er viktig å få den kortsiktige erfaringen fra arbeidslivet. Her
bygges personlig og faglig kompetanse, første (for mange) referanse
etableres og gi r mestringserfaring som er viktig for tro på fremtiden i jobb og
utdanning. På lang sikt er det viktig, for ungdommen, å gjøre seg tanker - om
hva, hvordan og når man tenker å formalisere kompetanse gjennom
utdanning. Det er vanskelig å se, basert på hva arbeidslivet etterspør av
kompetanse, at ungdommene i ett livslangt perspektiv kan skape seg stabil
inntekt og liv uten å ha en formell fagkompetanse som grunnlag.

Mestringstro som tanken «jeg kan klare å få meg jobb» er vik tig for
bevegelse og fremgang. Det skaper pågangsmot, initiativ og utholdenhet til å
finne sine interesser, ønsker og mål for arbeid og ikke minst å handle på
planen sin. Mestringstro kan vi jobbe med gjennom tidligere, nåværende,
fremtidige, egne og andres læringserfaringer. Gode og aktuelle erfaringer er
viktige bidrag. Eksempler kan væ re møte med roll e modeller, informatører,
bedrifter og kvalifiserende praksis. 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.

Bruke gruppe som arbeidsform
Begrunnelser er gjort rede for. Det utelukker dog ikke individuelle samtaler
der dette er hensiktsmessig.

Kartlegging/Karriereveiledning /Karriereferdigheter
Vi har en grunnleggende tro på at den enkelte har et talent for noe, men at
de både trenger hjelp til å finne dette ut og hvordan det kan forsterkes og
omsettes i en jobb.

Ansvar for eget liv
Å ta ansvar for eget liv er viktig. Å få hjelp til å se dette og utvikle strategier er
vikt ig.

Det gode samarbeidet med NAV Ringerike
Samarbeidet med Nav er viktig for resultatene. Det er de som velger ut hvem
som søkes inn. Et godt samarbeid og god kjennskap til hverandre er med på å
predikere hvem som er klar og kan nyttiggjøre seg Matchbox. Veiledere på
NAV stiller raskt opp når det er behov.
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Dette vil vi styrke:

Kartlegging - og veiledningsmetodikken.
Vi lever alle et 24/7 liv og på mange måter i 360 grader. For noen er mye ”på
plass”, mens for andre er det mange brister. Det være seg fami lierelasjoner,
mangel på venner, rus, kriminalitet, helse, bolig, gjeld osv. Dette er forhold
som betyr noe og som må kartlegges og håndteres deretter.

Samarbeid med andre instanser.
Som følge av punktet over innebærer det at samarbeidet med andre
instanser må styrkes og kanskje formaliseres. Behovet for en individuell og
koordinert plan kan være riktig for noen. I dette bildet må det avklares hvem
som best kan ha rollen som den enkeltes koordinator. Vi tenker at det er
viktig at denne personen er e n som den unge har stor tillit til.

Matchbox som merkevare.
Vi jobber for at det skal være positivt å være en Matchboxer og at
næringslivet skal oppleve at det er trygt og sikkert å ansette en som har
Matchbox. Det skal innebære kvalitet fordi en Matchbox er vet hva hun/han
vil og hvorfor og de har med seg en god og ærlig referanse fra Matchbox.

Vi er sikre på at valg av lokale på bakkeplan og med vindu mot gaten sentralt i
Hønefoss er viktig. I tillegg til at det er lett å komme dit så er vi synlige. Å
br uke vindu aktivt i kommunikasjonsarbeidet mot omverdenen er en
mulighet vi kan forbedre ytterligere.

Ringerikes Blad har journalister som vil skrive om Matchbox. Vi har grunnlag
for flere gode historier som bør publiseres. Også egen plattform
(hjemmeside) er noe vi jobber litt med for å forber ede. Foruten info om
Matchbox kan den også fungere til ”stilling søkes”, men arbeid med en egen
hjemmeside er avhengig av en forutsigbarhet; - at Matchbox også lever
lenger enn 2019. Til så lenge har vi en Facebooksid e som er vårt digitale
vindu ut mot verden.

Kommunikasjon er et eget fag og ha en ressurs som har ansvar for dette er
trolig veien å gå for å benytte en slik mulighet riktig.

Arbeid mot næringsliv og arbeidsgivere:
Navnet Matchbox er ikke tilfeldig val gt. En suksessfaktor i tilknytning til
arbeidsliv er nettopp at det foreligger en «match» mellom arbeidsgiverens
behov og den løsning en kandidat representerer. Dette gjelder enten det er
snakk om ordinær lønnet jobb eller en annen varig tilknytning.

Vi ø nsker å skape oppmerksomhet om Matchbox gjennom at bedrifter og
arbeidsgivere utfordres til å bidra i samfunnsoppdraget. Arbeidsgivere
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oppleves å være oppriktig interessert i særlig å hjelpe unge inn i jobb. Vi ser
at arbeidsgivere som ansetter lar seg ber øre og er stolte av å være med å
bidra. Matchbox jobber med en strategi for et aktivt «eierskap» til oppdraget
Matchbox har og hvor mer formelle samarbeidsformer kan være en del av
det.

Et «Matchboxlaug» er en modell vi nå tester interesse n for. Her ser vi for oss
et antall fadder bedrifter som representerer bransjer hvor unge kan gis
muligheter for kvalifisering eller ulike opplæringsløp. Vi ser for oss at
bedrifter som inngår i lauget forplikter seg til å bistå med å åpne for
jobbmuligheter gjennom sine nettverk om de ikke selv kan tilby lønnet jobb
på aktuelle tidspunkt . OPU S Ringerike vil være en viktig samarbeidspartner i
å få på plass gode kompetansegivende - og formelle utdannelsesløp. I
arbeidet med å få på plass et slikt laug har Ringerike Næringsf orening sagt
seg villig til å være med å spre budskapet .

Ringerike Kommune bør inngå i lauget. Vi er sikre på at de kan spille en viktig
rolle i et kvalifiseringsløp. Dette spesielt innen to områder:

o Gi en smak og start på et løp mot helsefagarbeider og høyere helse -
/sosialfaglig utdanning.

o Gi en smak og start på praktiske oppgaver og et løp mot mer pra ktiske
fag, spesielt innen bygg/anlegg.

En videreutvikling av et «Matchboxlaug» er at et utvalg av disse også utgjør
et « Advisory Board» hvor disse møter Matchbox noen ganger i året for å gi
innspill og tilbakemeldinger til innhold i Matchbox.

I tillegg til mer tradisjonelt markedsarbeid hvor vi er ute og forespør
muligheter så tror vi at en slik modell vil være et viktig bidrag til å få til «en
strøm som også går andre veien»; - hvor arbeidsgivere tar kontakt med
Matchbox når de har behov for å knytte til seg nye medarbeidere.

Fokus på Utdanning/ Samarbeid med Opus Ringerike / Styrket studiestøtte
Selv om ca 1/3 av dagens Matchboxere har utdanning som en del av sin plan
så tilsier kravene i arbeidslivet at trolig flere bør ha det. I tillegg til en rolle inn
mot et Matchboxlaug så vil OPU S Ringerike være en viktig ressurs når
utdanningsmuligheter/utd anningsløp skal beskrives for den enkelte.

Som et ledd i styrking av gjennom - /fullføring av skole er aktuelt å knytte til
seg mentorer for å styrke studiestøtten. Det kan trolig være pensjonister eller
andre som kan tenke seg å gå inn i slike roller.

Opp følging etter ansettelse/skolestart
Det er mye erfaring på at det ikke bare handler om å få seg jobb eller
skoleplass. Det handler også om å stå i rollen over tid. Derfor ser vi
viktigheten av at vi kan følge opp over tid. Ikke nødvendigvis i så stort
omfa ng, men tryggheten for at vi er der, er tilgjengelig og følger opp ved
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behov. Dette gjelder både for den enkelte Matchboxer og arbeidsgiver.
Tidligere Matchboxere vil etter hvert bli veldig viktig ressurser i arbeidet for å
realitetsorientere og motivere nye Matchboxere.

Nytt:

Etablere M atchboxlauget og et ”Advisory Board”
Se over. Hensikten er å sikre en ennå sterkere tilknytning til næringsliv og
arbeidsgivere og gjennom et slikt nettverk skape kjente og effektive veier til
jobb og selvforsørgelse.

Videreføring av Matc h box?

Rapport II bygger på resultater de n første og de første 6 måneders drift av
Matchbox . Tall og resultater registreres fortløpende . Det gjør at vi når som helst kan
hente ut en op pdatert «versjon». Vi håper våre oppdragsgivere er fornøyd med de
resultater vi har klart å oppnå: Vi opplever at ungdommene setter stor pris på at
Matchbox er utviklet for - og av dem.

Noen refleksjoner knyttet til en videreføring av Matchbox:

Selv om vi er fornøyd med antallet som har skaffet seg lønnet arbeid så har vi
i dag Matchboxere som vil trenge god tid til å få - og å beholde en jobb . Å vite
at jeg kan få hjelp i tilstrekkelig omfang og varighet er viktig.
I flere saker ser vi at vi repr esenterer en viktig voksenkontakt og spiller en
rolle som går utover primæroppdraget fra kommunen. Vi hjelper til med
kontakt til ulike instanser enten det er kreditorer eller boligkontor. Unge
trenger voksne som er der og bryr seg.
Vi ser at unge som har lykkes med sitt mål om jobb også fungerer som en
viktig motivasjon /inspirasjon for de som kommer etter eller er på vei.
Et heldagstilbud er en suksessfaktor. Vi har til og med registrert ønsker om
utvidet åpningstid.
Matchbox har etablert seg som et eget v aremerke og er et viktig tilbud for
unge i aldersgruppen 18 - 30 år. Samarbeid med andre som har tilbud til
målgruppen bør utvikles ytterligere og kan med fordel skrives i en helhetlig
plan for den totale innsats som legges ned for målgruppen. Vi oppfatter a t
kommunen allerede har et arbeid som er gjort omkring dette (Ungdommens
Hus )

Til slutt vil vi understreke at vi alle i Matchbox er glade for alle som er nysgjerrige på
hva driver med og setter fortsatt pris på besøk i Stabels gate 4.

Matchbox 13 .05 .20 19

Gro N Klæ kken
Tor Kristian Sørensen
Jon Ola Skrutvold
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I Hovedutvalg for oppvekst og kultur 08. mai 2019 ble det muntlig bedt om et notat i sak 

16/19 Ungdata 2017 som skulle beskrive hva som fungerer og videreføres, og hvilke tiltak som 

vurderes avsluttes eller er bestemt avsluttet.   

 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

Det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom fra 2017 og til dd.  Ungdata 2020 vil vise 

oss eventuelle endringer i resultatene. Tiltakene er i utgangspunktet ment å vare i minst et år, 

men tiltakene blir kontinuerlig vurdert ut ifra deltagere, interesse fra Ungdommene samt 

vurdert effekt og blir justert i de tilfeller fagpersonene mener dette er riktig.  

Arbeidet med tiltak for ungdom er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, evalueres 

og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

I enheten Forebyggende helsetjenester barn og unge/Folkehelse er det mange prosjekter som er 

mulig å gjennomføre på grunn av tilskuddsmidler. Tilskuddsmidler gir muligheter, og enheten 

er god til å søke og benytte tilskuddene til det beste for barn og ungdom. Utfordringene med 

tilskuddsmidler er at de kan være kortsiktige, nyansettelser tar tid og det er krav om mye 

rapportering.  

I 2018 fikk enheten tilskuddsmidler på til sammen 5 299 000 kr. Av disse ble søkt om overført 

2 251 000 kr. til 2019 da det ikke var mulig å disponere alle midlene i løpet av året.  

I 2019 har enheten, med de overførte midlene fra 2018, fått tilskudd på 5 400 000 mill., noe 

midler vil bli søkt overført til 2020 og det er planlagt for bruk av alle midlene innen juli 2020.  



- 

Det ble sendt inn søknad om tilskuddsmidler som folkehelsekommune 15 mai 2019. 

Søknadsbeløpet for perioden august 2019 og ut året 2021 er på tilsammen 3 800 000 kr.  

I tillegg til å vise status på tiltak vist i sak 16/19 vises også i dette notatet prosjekter som er 

gjennomført, igangsatt eller planlagt gjennom tilskuddsmidler. 

 

Status planlagte og gjennomførte tiltak  
 
Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart, under planlegging, 
vurdert avsluttet eller avsluttet.  
 
Presentasjon og innspill  
Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si noe om 
nødvendige tiltak. Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 2017. 
Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 
Arbeidet er avsluttet, men tas opp igjen etter neste undersøkelse.  
 
Tiltak grunnskole  
 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn. Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering 

av egen psykisk helse. Tiltaket startet opp i 2018. Avsluttes sommer 2018 da ressurser 

må prioriteres til andre tiltak.   

 
 Samtalegrupper for ungdom. Tiltaket opprettholdes og gjennomføres etter behov. 

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde. Tiltaket er ment for 

sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse med tema psykisk helse og 

«Godt nok». Tiltaket opprettholdes. 

 

  Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn PPT ansvarlig. Informasjon om mobbing 

til foresatte. Tiltaket opprettholdes. 

 
 Rusundervisning. Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. Tiltaket 

opprettholdes. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen. Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 

2019, og i handlingsprogrammet er samme sum avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble 

beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 
Tiltak videregående skole  



- 

 Skoleprogrammet VIP (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) 

gjennomføres for alle elever i 1 trinn videregående skole. Målet er å gjøre elevene bedre 

rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan 

oppsøke. Igangsettes høst 2019. 

 Månedsbrev-informasjon. I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle 

temaer hos Helsestasjon for Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon 

og kommunikasjon. Tiltaket er ikke igangsatt som opprinnelig planlagt, men Instagram, 

Snap og Facbook er aktuelle informasjonskanaler.  

 Hybelgrupper. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det å bo på hybel, 

hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et samarbeid 

mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. Legges ut på de 

videregående skolenes digitale plattform. Tiltaket er  ikke  igangsatt og er ikke planlagt 

igangsatt i 2019. Tiltaket er ikke prioritert.  

 Makkerskap/Læringspartner. Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves 

ut også i grunnskolen. Tiltaket startet i 2017. Tiltaket opprettholdes på to skoler høst 

2019 Hønefoss vgs og Hov. 

 Rusundervisning på videregående skole. Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig. 

Tiltaket er avsluttet på grunn omprioriteringer.  

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen. Tiltaket er for alle ungdommer og 

gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene. Tiltaket opprettholdes. 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike. Tiltaket er ment for ungdom i 

alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. Tiltaket er skal være tilgjengelig 

for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det skal være en dør inn for å få 

kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en trygg voksen å prate med. Det er 

også mulig å møte andre kommunale tjenester på ungdomsplassen. For eksempel kan 

Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder, som kan stikke innom eller ha temakvelder kan 

være: Karriereveiledning, kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk 

helse, oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i 

april 2019.  Tiltaket vurderes etter prosjektperioden, legges fram som en del av budsjett 

2020.  

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon. Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt 

med skolehelsetjenesten eller Helsestasjon for ungdom. Tiltaket opprettholdes. 

Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående hospiterer en dag på Senter for ung 

seksualitet i Oslo, kompetansesenter for helsepersonell for å fornye og opparbeide 

kompetanse. Hospitering etter behov.  
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 DU-mestringskurs for ungdom. Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. 

Tiltaket er et behandlingstiltak ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge utvikling 

av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018. Tiltaket er usikkert om opprettholdes 

begrunnet i prioriteringer.  

 

  «Tankevirus»-kurs. Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt 

som angst og depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018. Tiltaket vurderes i forhold til 

tilskuddsmidler.  

 

 Helsestasjon for ungdom. Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. Tiltaket 

utgår, sees i sammenheng med Møteplassen.  

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste. Et prosjekt som skal utvikle en 

samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, de videregående skolene, 

forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med foresatte/foreldre. Praksisen skal i 

hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede har eller man har behov for. Arbeidet 

skal ha fokus på brukermedvirkning og system. Systemet skal sikre at det iverksettes 

tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring for psykisk helse og livsmestring. Målet er 

også en sterkere foreldremedvirkning for utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha 

spesielt fokus på psykisk helse, seksuell trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling gjennom 

målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis muligheter til å 

øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en fylkeskommune og 

kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms utfordringer og tiltak som 

iverksettes i et utdanningsløp. Se tiltak Skoleprogrammet VIP. 

 

Prosjekter som dekkes av tilskuddsmidler vår 2018 – vår 2019 

Krenkelser via sosiale medier i ungdomskulturen – fokus på tverrfaglighet og 

brukermedvirkning 

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Helsedirektoratet 

Ble brukt til flere nettverkssamlinger i kommunen med ansatte og samarbeidspartnere som 

jobber opp mot ungdom. Kunnskapen blir brukt kontinuerlig.   

  

Styrking av helsestasjons- og jordmortjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 2 000 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i prosjektstillinger på et år. Prosjektet har 

vært rettet mot utvikling og implementering av nye retningslinjer, økt tilstedeværelse av 

fysioterapeut på helsestasjon samt fokus på flerkulturelle barn i sentrumsbarnehagene. Vi 
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rekrutterte jordmor til prosjektstilling, men hun overtok den faste stillingen da tidligere fast 

ansatte jordmor sa opp sin stilling høst 2018.  

 

Styrking av skolehelsetjenesten og helsetjenesten for ungdom  

Tilskudd 2018: kr. 1 200 000,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansatte to helsesykepleiere i 100% stilling og en fysioterapeut i 40% 

stilling på et år. Prosjektet har vært rettet mot utvikling og implementering av nye 

retningslinjer, økt tilstedeværelse av fysioterapeut på helsestasjon for ungdom, økt 

tilstedeværelse av helsesykepleier på to ungdomsskoler.   

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom   

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

  

Opplevelseskortet      

Tilskudd 2018: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom 

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene ble overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2018: kr. 157 399,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Ble brukt i lønnsmidler til fysioterapeut i 40% stilling i 6 måneder og helsesykepleier i 10% 

stilling i 8 måneder. Det ble fokusert på utvikling og styrking av tjenesten.  

 

Fysioterapeut, Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste m/vekt på forebygging 

Tilskudd overført fra 2017: kr.1 426 144,-, Helsedirektoratet  

Tilskuddet ble brukt til å ansette tre fysioterapeuter og en ergoterapeut i 100% stilling i et år. 

Prosjektet rettet seg mot å utvikle tjenesten og kompetanseutvikling. Prosjektmedarbeiderne 

var også med til å dekke det generelle behovet for tjenesten som barn og unge i kommunen 

har. 
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Psykologer i kommunehelsetjenesten  

Tilskudd 2018: kr. 366 105,-,  Fylkesmannen i Buskerud  

Tilskuddet ble brukt til å lønne psykolog i 50% stilling i 6 måneder. Det resterende beløpet ble 

tilbakeført ved årets slutt da vi ikke fikk bemannet prosjektet utover 6 måneder. 

 

Prosjekter fra juni 2019 – juni 2020 

Styrking av helsestasjons- og jordmortjeneste 

Overførte og nye midler 2019 kr. 5 200 000,-, Helsedirektoratet 

Deler av midlene er benyttet i tidligere prosjektperiode vår 2018 – vår 2019.  

I perioden august 2019 – juni 2020 planlegges det å ansette en fysioterapeut i 100% stilling, to 

helsesykepleiere i til sammen 200% stilling og en ergoterapeut i 100% stilling. Videre er den en 

prosjektstilling på ca 80% i samme periode som det ikke er avklart strategien for.  

Prosjektet vil ha et sterkt tverrfaglig fokus og rette seg mot barnehage, helsestasjon og 

ungdomshelsestasjon.  

 

Smaksverkstedet    

Tilskudd 2019: kr. 80 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom    

Egenfinansiering: kr. 20 000,-   

Midlene blir brukt til å betale for kursvirksomhet rettet mot barn.   

 

Opplevelseskortet     

Tilskudd 2019: kr. 50 000,-, Bufdir Nasjonalt tilskudd til barnefattigdom  

Egenfinansiering: kr. 10 000,-   

Midlene blir overført til Kiwanis som administrerte midlene. 

 

Frisklivssentralen        

Tilskudd 2019:  kr. 75 000,-, Fylkesmannen i Buskerud  

Vurderes brukt som i 2018.  
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 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Marianne Mortensen 
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Sammendrag 

Kommunestyret behandlet 05. november 2017 funnene fra Ungdata undersøkelsen. 

Kommunestyret ba i vedtaket om at rådmannen utarbeider konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling 

(K-sak 109-17).  

Kommunestyret påpekte og at slike undersøkelser som UNGDATA, er viktige i kartlegging av 

barnas oppvekstmiljø og med en høy svarprosent gir et godt bilde av dagens situasjon. 

Kommunen har gode resultater på enkeltområder, men skårer bekymringsfullt på 

ungdomsmiljø, psykisk helse og skoletrivsel. Ringerike skal være et godt sted å vokse opp og 

ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller.  

 

Innledning  

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med i fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kompetansesentre innen rusfeltet står bak undersøkelsen.  

Elevene i ungdomsskolene og de videregående skolene deltar. Spørsmålene dekker helheten i 

ungdoms liv og omfatter et bredt spekter av temaområder.  

For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til å til 

bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet. 

 

Resultatene fra 2017 

2017-resultatene viste at det arbeides godt med tiltak og forebygging rundt vold, rus og 

kriminalitet.  Det forebyggende arbeidet fortsetter og spesielt med tanke på bruk av hasj og 



- 

alkohol. Når det gjelder resultater i videregående skole viste de at flere har store utfordringer 

med psykisk og seksuell trakassering.  Ungdata resultatene viste at det store flertallet var 

fornøyd med egen helse. Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange 

som sliter med ulike type plager i hverdagen. De mest utbredte plagene er hodepine, 

magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskeltur. Det er en tendens i resultatene som 

viser at jentene er betydelig mer utslitt enn guttene.  

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. Resultatene 

fra 2017 viste at det i Ringerike har vært en økning i angst- og depresjonslidelser.  Jenter er 

mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Resultatene viste også at de aller fleste trives 

på skolen. Det store flertallet mente at lærerne bryr seg om sine elever og at de selv passer inn 

blant skolen sine elever. Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin.  

Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og 

unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet. I 

Ringerike var ikke alle like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt.  

 

 Planlagte og gjennomførte tiltak 

Etter Ungdata 2017 har kommunen jobbet med tiltak ut fra funnene. Arbeidet har foregått 

innen flere områder, både internt i enheter, på tvers av enheter og sektorer, med ungdom og 

sammen med frivilligheten.  

Presentasjonen nedenfor viser tiltak som er godt i gang, er i oppstart og under planlegging. 

Temaene som er valgt ut er innenfor område fritidsaktiviteter, helse og skole.  

 

Presentasjon og innspill 

Ungdomskoleelevene har fått presentert Ungdata 2017 tallene, og fikk være med å si 

noe om nødvendige tiltak.  Ungdommene arbeidet med dette i elevrådene. Igangsatt i 

2017.  

Ungdomsrådet hadde tema Ungdata på konferanse 2017, og gav innspill til arbeidet. 

 

Tiltak grunnskole 

 Psykologisk førstehjelp, 4 trinn.  

Tiltaket er for alle 4. klassinger og målet er håndtering av egen psykisk helse. Tiltaket 

startet opp i 2018.  

 

 Samtalegrupper for ungdom.  

Tiltaket er ment for gutter og jenter som har behov for samtaler. To ansatte i 

Ungdomskontaktene har kurset «Jentesnakk» fra KORUS (Kompetansesenter på 

rusområdet). Tiltaket startet høst 2017.  

 

 Grupper på ungdomsskolene med tema helse/vennskap/selvbilde.  

Tiltaket er ment for sårbar og utsatt ungdom. Tiltaket startet i 2018. 

 

 Foreldremøter og møter for elevene i 1. klasse og 8. klasse  

med tema psykisk helse og «Godt nok». Tiltaket er tenkt som forebygging og 
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informasjon om tiltak. Igangsatt høst 2018.  

 

 Foreldremøte om mobbing 5. trinn og 8. trinn 

PPT ansvarlig.  Informasjon om mobbing til foresatte.  

 

 Rusundervisning.  

Tiltaket er for alle ungdomsskoleelever og gjennomføres årlig. 

 Miljøterapeuter/miljøarbeider grunnskolen.  

Det er avsatt 1 million kroner i budsjett 2019, og i handlingsprogrammet er samme sum 

avsatt årlig fram til 2022. Prosjektet ble beskrevet i sak 19/141. Oppstart høst 2019.  

 

Tiltak videregående skole 

 Skoleprogrammet VIP  

(Veiledning og Informasjon om Psykisk helse for ungdom) gjennomføres for alle elever 

i 1 trinn videregående skole.  

Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å ta vare på egn psykisk helse og bli 

oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke. 

 

 Månedsbrev-informasjon.  

I brevet legger blant annet Helsesykepleier ut ulike aktuelle temaer hos Helsestasjon for 

Ungdom. Instagram og Snap er andre arena for informasjon og kommunikasjon. 

Tiltaket gjennomføre etter behov. Tiltaket er etter skoletid og omfatter samtaler om det 

å bo på hybel, hygiene/helse, økonomi, kosthold, psykisk og fysisk helse. Tiltaket er et 

samarbeid mellom videregående skole, ungdomskontaktene og helsesykepleier. 

Legges ut på de videregående skolenes digitale plattform. 

  

 Makkerskap/Læringspartner.  

Tiltaket er utarbeidet for videregående skole, men prøves ut også i grunnskolen. 

Tiltaket startet i 2017.  

 

 Rusundervisning på videregående skole.  

Tiltaket er for 2. trinn. Gjennomføres årlig 

 

Tiltak for alle  

 Oppsøkende sosialt arbeid, felting og trefftider i skolen.  

Tiltaket er for alle ungdommer og gjennomføres kontinuerlig av Utekontaktene.  

 

 Ungdomsplassen.– en dør inn for ungdom i Ringerike.  

Tiltaket er ment for ungdom i alderen 13 til 23 år, og er lokalisert i Hønefoss sentrum. 

Tiltaket er skal være tilgjengelig for unge og dette skal være en uformell møteplass. Det 

skal være en dør inn for å få kontakt med kommunale tjenester og en dør inn til en 

trygg voksen å prate med. Det er også mulig å møte andre kommunale tjenester på 

ungdomsplassen. For eksempel kan Helsestasjonen for ungdom ha temakvelder. Andre 
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som kan stikke innom eller ha temakvelder kan være: Karriereveiledning, 

kulturtjenesten, NAV, rustjenesten, barneverntjenesten, psykisk helse, 

oppfølgingstjenesten, forebyggende politi og andre som aktuelle. Tiltaket startet i april 

2019.  

 

 Faktaopplysninger om ulik prevensjon.  

Tiltaket er for alle ungdommer som søker kontakt med skolehelsetjenesten eller 

Helsestasjon for ungdom. Helsesykepleierne i ungdomsskole og videregående 

hospiterer en dag på Senter for ung seksualitet i Oslo, kompetansesenter for 

helsepersonell for å fornye og opparbeide kompetanse.  

 

 DU-mestringskurs for ungdom.  

Tiltaket er utviklet spesielt for aldergruppen 14-20 år. Tiltaket er et behandlingstiltak 

ved lett til moderat depresjon, og for å forebygge  

utvikling av depresjon. To kursveiledere ble kurset i 2018.   

 

  «Tankevirus»-kurs.  

Tiltaket er for ungdom i ungdomskolen og videregående skole er tenkt som angst og 

depresjonsmestringskurs. Igangsatt i 2018.  

 

 Helsestasjon for ungdom.  

Temakveld for gutter. Tiltaket startet opp høst 2018. 

 

 Samarbeid om skolehelsetjenesten – for alles beste.  

Et prosjekt som skal utvikle en samarbeidspraksis som skal jobbes med i grunnskolen, 

de videregående skolene, forebyggende arbeid i kommunene og samarbeid med 

foresatte/foreldre. Praksisen skal i hovedsak utvikles og bygge på tiltak man allerede 

har eller man har behov for. Arbeidet skal ha fokus på brukermedvirkning og system.  
 

Systemet skal sikre at det iverksettes tidlige, kostnadseffektive tiltak for varig endring 

for psykisk helse og livsmestring. Målet er også en sterkere foreldremedvirkning for 

utsatt ungdom. Samarbeidspraksisen skal ha spesielt fokus på psykisk helse, seksuell 

trakassering og opplevd skole press.  

Prosjektet hadde oppstart høst 2018. Systemet skal Sikrer ungdom god utvikling 

gjennom målrettede tiltak, sikre elevmedvirkning i prioriterte tiltak, foresatte skal gis 

muligheter til å øke sin kompetanse og få en større medvirkning i prioriteringer, en 

fylkeskommune og kommuner som har tilstrekkelig kunnskap om ungdoms 

utfordringer og tiltak som iverksettes i et utdanningsløp 

 

 

 

 

Tidligere politisk behandling 

 K-sak 109-17: Kommunestyret ba rådmannen utarbeide konkrete forslag til tiltak og 

gjennomføringsplan på funnene i UNGDATA og at disse legges frem for politisk behandling  
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Rådmannens vurdering 

For Ringerike kommune er Ungdata undersøkelsen en god kartlegging til bruk i det 

forebyggende ungdomsarbeidet. Undersøkelsen gir et nyttig kunnskapsgrunnlag for å analysere 

ungdommens situasjon, samtale med ungdommen, se på trender og spisse det forebyggende 

arbeid kontinuerlig.  

 

Rådmannens vurdering er at det er igangsatt mange og positive tiltak for ungdom. Arbeidet vil 

følges videre opp og Ungdata 2020 vil vise oss eventuelle endringer i resultatene.  

 

Rådmannen vil arbeide for at ungdommenes stemme blir hørt og utfordringene som er 

avdekket vil arbeides med over tid. Arbeidet er en kontinuerlig prosess hvor tiltak må utprøves, 

evalueres og forbedres, implementeres eller avsluttes.  

 

 

 Tore Isaksen, 15.04.2019 

 rådmann 

 

 

Leder: Magnar Ågotnes og Marianne Mortensen 

 

Saksbehandler:  

Karianne Berg 

Marianne Mortensen 
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