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  Tittel   

 

13/20 20/736     

  Tema - Boligsosialt arbeid - orientering om Husbankens by- og 

tettstedsprogram  

  

 

14/20 20/1077     

  Tema/- faste orienteringer    

 

15/20 20/738     

  Tema: Administrativ oppfølging av saker behandlet i Hovedutvalget 
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18/20 19/5098     

  Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering    

 

19/20 20/661     

  Årsmelding krisesenteret 2019    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 02.03.2020 

Runar Johansen 

leder 
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Arkivsaksnr.: 20/736-1   Arkiv: 144 L79  

 

Tema - Boligsosialt arbeid - orientering om Husbankens by- og 

tettstedsprogram  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar den framlagte informasjonen til orientering. 

 

Eldrerådet tar den framlagte informasjonen til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har de siste årene gjennomført en betydelig satsing på boligsosialt arbeid. 

Kommunen deltar i Husbankens by- og tettstedsprogram i perioden 2016-2020, og arbeidet er 

i perioden 2018-2020 organisert som aktiviteter i årlige handlingsplaner i Husbankens 

kommuneprogram. 

Eldrerådet og Hovedutvalget i Ringerike kommune ønsker en orientering om det boligsosiale 

arbeidet i et temamøte. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommunes boligsosiale satsing kommer til uttrykk gjennom god organisering, med 

samordning av tjenestene, og målrettet satsing på flere utvalgte området i samarbeid med 

Husbanken. Ringerike kommune opprettet i 2017 en egen boligtjeneste for bedre å samordne 

innsatsområdene. Tidligere hadde viktige aktører i det boligsosiale arbeidet vært organisert 

under ulike tjenester, som Teknisk forvaltning, Teknisk drift, ulike avdelinger på NAV, 

Flyktningtjenesten og Rus og psykisk helse. Boligtjenesten ble organisatorisk lagt til 

Forvaltningsenheten sammen med Tildelingskontoret. Fra 2016 har Ringerike kommune deltatt 

i Husbankens by- og tettstedsprogram. Mange av de boligsosiale satsingsområdene er tatt inn i 

de årlige handlingsplanene i programmet. Programmet er treårig, og flere av satsingsområdene 

er nå en del av normal drift. På andre områder gjenstår det fortsatt noe arbeid. Husbanken gir 

gode tilbakemeldinger på det boligsosiale arbeidet i Ringerike kommune. 
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En orientering om det boligsosiale arbeidet vil bli gitt i Hovedutvalgets møte 10.03.20 og i 

Eldrerådets møte 30.03.20 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  14/20 

Side 5 av 23   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/1077-1   Arkiv:   

 

Tema/- faste orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

  

Beskrivelse av saken 

1. Gjennomgang av ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

2. Orientering om Koronasmitte – status for Ringerike kommune 

3. Oversikt over temasaker for første halvår 2020 

 

 

 

 

Vedlegg 

Temasaker i HOV 2020 - vedlegg til møte 10.03.20 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/738-1   Arkiv: 040  

 

Tema: Administrativ oppfølging av saker behandlet i Hovedutvalget 

for helse, omsorg og velferd i 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar den framlagte presentasjonen til orientering. 

Presentasjonen sendes ut etter møtet.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vedtok 04.02.20 at de ønsker ulike temaer belyst i 

løpet av 2020, et av disse temaene er en gjennomgang av administrasjonens oppfølging av 

saker behandlet i Hovedutvalget gjennom 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Matrisen nedenfor viser alle saker behandlet av Hovedutvalget for helse, omsorg i 2019. 

Kommunalsjefen orienterer Hovedutvalget om administrativ oppfølging i alle saker der dette er 

aktuelt. 

 

Saksnr. Vedtak Adm. oppfølging 

46/18 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst" 

 

Vedtak: 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, 

gis rådmannen fullmakt til å iverksette etablering av 21 

nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer 

og føringer som ligger i denne sak. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

byggeprosjekter. 

47/18 Temamøter i HOV, - 2019 

 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan 

for gjennomføring.  

Hovedutvalget vil på nåværende tidspunkt foreslå 

følgende tema for 2019:  

• Behovsanalyse og struktur 

 

Temamøter gjennomført: 

 

 

 

 

 

Utsatt, arbeidet utføres i 

2020 



  Sak 15/20 

 

 Side 7 av 23   

 

• Leve hele livet 

 

• Habilitering og rehabilitering 

 

• Psykiatri og nye tjenester – Status 

 

 

• Nav oppgaver og ansvar 

 

• Fysioterapitilbud 

 

• Pilot – Menova Mach box 

 

• Nytt blikk 

  

• Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med 

luftkvalitet i Hønefoss 

• Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 

Temamøte med Kristin 

Akre-Hansen 

Gjennomgang av 

planarbeidet 

Psykiatri og nye 

tjenester: 

09.04: Rusplan 

Temamøte med Bente 

Jansen 

Temamøte med Radu 

Olsen 

12.03 og 04.06: 

Matchbox 

05.02: Nytt 

blikk/turnusmodell 

Temamøte med Karin 

Møller 

Temamøte med Celine 

Birkeland og Reni 

Odden 

2/19 Fremtidig driftsform for «Aurora», - henvendelse fra 

styret for Menova as 

 

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. 

Saken har vært til 

politisk behandling 

senest 04.02.20, se 

saksframlegg og 

møteprotokoll. 

3/19 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest" 

 

Vedtak: 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, 

gis rådmannen fullmakt til å iverksette etablering av sju 

nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de 

rammer og føringer som ligger i denne sak. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

byggeprosjekter. 

4/19 Rapport for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike 

kommune» 2015-2018 

 

Vedtak: 

1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med 

arbeidet som er gjort i prosjektet.  

2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at 

kunnskap, kompetanse og erfaringer fra 

prosjektet, overføres til den videre 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

velferdsteknologi. 
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organiseringen og det videre arbeidet med 

velferdsteknologi og digitale løsninger. 

5/19 Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten 

Hønefoss, høsten 2018 

 

Vedtak: 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten 

Hønefoss tas til orientering. 

Ikke vedtak som krever 

administrativ oppfølging. 

Turnusmodellen vil bli 

belyst under temamøte 

for heltidskultur. 

6/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018 

 

Vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

7/19 Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018 

 

Vedtak: 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til 

orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

8/19 Faste orienteringer 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

9/19 Videre arbeid med velferdsteknologi i helse og 

omsorg 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget tar status for videre arbeid med 

velferdsteknologi i helse og omsorg til orientering. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

velferdsteknologi. 

10/19 Status på tiltaket for arbeidsrettet aktivitet for unge 

sosialhjelpsmottakere – «Matchbox» 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget er fornøyd med de rapporterte 

erfaringene så langt.  

2. Hovedutvalget ser frem til en ytterligere rapportering 

før sommeren 2019. 

Saken er også behandlet 

i Hovedutvalget 04.06. 

Tiltaket er evaluert og 

saken er behandlet i 

Formannskapet 05.11.19 

11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune. 

Fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske 

sentra 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget deler rådmannens syn på viktigheten av 

det arbeidet som skisseres gjennomført, og gir sin 

tilslutning til dette.  

2. Hovedutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om 

det videre arbeidet. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte om 

fastlegeordningen høsten 

2020. 

12/19 Familiens hus 

 

Vedtak: 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i 

Kommunalsjefen 

orienterer. 
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Ringerike kommune med utgangspunkt i dagens 

fagtjenester 

13/19 Vårkonferansen 

 

Vedtak: 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til 

orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

 

Vårkonferansen 

gjennomført onsdag 24. 

april. 

14/19 Årsmelding krisesenteret 2018 

 

Vedtak: 

Årsmelding fra krisesenteret 2018 tas til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

15/19 Orienteringssaker 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

16/19 Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i 

Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering.  

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» 

m/prioriteringsnøkler, vedtas.  

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg 

på rammeavtalen (ASA 4313) mellom KS og 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 

(PFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes 

fysioterapivirksomhet som del av den kommunale 

helsetjenesten (jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme 

endringer i de krav som her stilles til 

kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere 

alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. 

Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 

2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike 

kommune for turnuskandidat i fysioterapi, i tråd 

med saksframstillingen. 

Tilleggspunkt vedtatt i Formannskapet: 

5. For å sikre en viss forutsigbarhet for de som 

drifter fysioterapi-instituttene i Ringerike 

kommune: Flytting av avtalehjemler fra et 

institutt til et annet, bør kun skje etter 

tungtveiende grunner. 

Kommunalsjefen 

orienterer. 
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17/19 Samarbeidsavtale mellom Kirkens bymisjon og 

Ringerike kommune 

Ordfører foreslo at Rådmannen utarbeider et konkret 

tilleggsnotat basert på Holtens (Krf) forslag p.v.a. H, 

Ap, V og Krf og fremlegger dette til behandling i 

Kommunestyret 02.05.19.  

Rådmannen kommer tilbake til saken i Kommunestyrets 

møte 02.05.19. 

Arnfinn Holten (Krf) fremmet p.v.a. H, Ap, V og Krf 

følgende forslag:  

«Fram til sakens behandling i Kommunestyret bes 

Rådmannen utarbeide et notat som belyser kostnadene 

for Villa`n og Regnbuen nå, samt situasjonen for de som 

er ansatt der nå. Tenkte fordeler ved at kirkens bymisjon 

overtar driften av dette, bes beskrevet nærmere. 

Kostnadene for istandsetting av lokalene må også 

belyses». 

Vedtak i HOV:  

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til 

utsatte grupper i kommunen generelt, og i 

Hønefoss by spesielt.  

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens 

Bymisjon i tråd med vedlagte intensjoneavtale. 

Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av 

Villa`n og Regnbuen, samt oversikt over behov 

og antall brukere i dag og et halvt år tilbake.  

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 

600 000,- for 2019, belastes helse- og 

omsorgsbudsjettet. 

Kommunalsjefen 

orienterer. 

18/19 Rusplan for Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Informasjon om arbeid med rusplan tas til orientering. 

Kommunalsjefen 

orienterer. 

19/19 Brukerutvalg i Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor 

helse og omsorg. 

Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til 

«Administrasjon og hovedutvalg» 

Muntlig orientering gitt 

av Kommunalsjefen 

04.02.20. 

Ny orientering når 

brukerutvalg er etablert. 

20/19 Orienteringssaker Ingen administrativ 

oppfølging. 

21/19 Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - 

Tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri 

 

Vedtak: 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet 

Kommunalsjefen 

orienterer. 
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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. 

22/19 Høring- ny barnevernslov 

 

Vedtak: 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny 

barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

23/19 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, 

Jevnaker og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale 

velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de oppnådde 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. 

Videre orientering vil bli 

gitt i temamøte for 

velferdsteknologi. 

24/19 Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019 

 

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. 

Tiltaket er evaluert og 

saken har vært til politisk 

behandling i 

Formannskapet 05.11.19 
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25/19 Ungdata 2017 – forslag til tiltak 

 

Vedtak: 

Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til 

orientering 

Kommunalsjefen 

orienterer. 

1/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 

20.08.2019 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

27/19 Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 

2018 

 

Vedtak: 

Årsrapport fra Ringerike interkommunale legevakt 2018 

tas til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

28/19 Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss 2018 

 

Vedtak: 

Årsrapport for fontenehuset 2018 tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

29/19 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 

våren 2019 

 

Vedtak: 

Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas 

til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

30/19 Orienteringer 

 

Vedtak: 

Vedlagte redegjørelser tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

31/19 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert 

eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når 

regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med inntil 20 

nye kommuner. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 17/3357-13   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

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

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

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder  

- Annlaug Helgerud, enhetsleder  

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Anne Therese Sortebekk, jurist tildelingskontoret 

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver  

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor utdanning og familie  

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt  

 

Det har i andre halvår av 2019 vært avholdt fire møter. Saker som har vært oppe i 

kvalitetsutvalget andre halvår av 2019: 
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 Fortsettelse av sak 20/19  

Det arbeides med å forbedre samarbeid mellom psykisk helse og rus, Vestre viken og 

kommunale enheter vedrørende pasienter som har ulike diagnoser, og som av den 

grunn faller innenfor flere ansvarsområder. Dette er pasienter som lett kan ‘falle mellom 

to stoler’ og som de ulike instansene kanskje trenger å samarbeide tett om. Samtidig 

arbeides det også med voldsrisikovurderinger i de tilfellene det er behov for dette. 

 

 Fortsettelse av sak 1/2018 – Forslag til prosedyre for klagebehandling  

Ny saksbehandlingsrutine for klagebehandling av kommunale vedtak fra 

tildelingskontoret er gjennomgått. Prosedyren har fått flere innspill og vil bli revidert ut 

ifra dette. Formål med prosedyren: Gode rutiner ved klagesaksbehandling, samt sikrer 

at rettsikkerheten ivaretas for pasienten ved å føre kontroll med om faktum i saken er 

riktig, om det foreligger endringer etter at vedtak er fattet, og om det er hold i 

grunnlaget for avgjørelsen, f.eks. om det er hold i at pasienten er tilbudt forsvarlige 

tjenester.  

 

 Prosedyrer for blodprøvetaking 

Det er behov for en samarbeidsprosedyre mellom kommunale avdelinger i de tilfellene 

avdelingene selv ikke har kompetanse til å ta blodprøver av egne pasienter. Det må 

utformes en samarbeidsprosedyre dersom det ikke er hensiktsmessig at personalet får 

opplæring i dette. I enkelte tilfeller tar en avdeling så sjeldent blodprøver at det er bedre 

at denne oppgaven løses i samråd med andre avdelinger. 

 

 Trygg hjemme. Gjennomgang fra brannvesenet. 

Kvalitetsutvalget har fått en gjennomgang fra brannvesenet vedrørende kommunal 

avtale om trygghetsalarmer tilkoblet brannsentral. Kommunal sjekkliste for 

brannsikkerhet i private hjem er gjennomgått med foreslåtte tiltaksplaner. Dette er 

sjekklister kommunens avdelinger benytter for å redusere risiko for brann i pasientenes 

private hjem.  

 

 Infeksjonskontrollprogram  

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal forbedre og systematisere tilgjengelig 

infeksjonskontrollprogram. Arbeidet er påbegynt, og det må revideres opp mot dagens 

krav og de prosedyrer som foreligger per i dag. 

 

 Informasjon vedrørende tilsyn kap 9, tvang og makt 

Det er gjennomført internrevisjon i kommunen på vegne av fylkesmannen. Foreløpig 

status etter tilsynet har vært oppe som i kvalitetsutvalget. informasjon om 

prosjektgruppens sammensetning, hvilke kriterier fylkesmannen har satt for tilsynet, 

hvordan tilsynet har vært gjennomført og foreløpige funn fra de stedene som har vært 

undersøkt.  

 

 

 Tilbakemelding fra KE (koordinerende enhet) vedrørende tilbakemeldingsskjema 

i helse og omsorg 

Kvalitetsutvalget har fått en tilbakemelding på håndtering av skjema for tilbakemelding 

på kvalitet i Ringerike kommune. Frem til nå har tilbakemeldinger blitt håndtert av den 

enkelte avdeling ved leder. Det er nå ønske om et mer overordnet system der 

kvalitetsrådgiver har oversikt over alle tilbakemeldinger. Samtidig er det ønskelig med 
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en rutine som sikrer riktig og lik håndtering av alle disse henvendelsene slik at 

kommunen sikrer lik praksis. 

 

 Sjekklister for primærkontakter 

Det har kommet innspill til sjekkliste for primærkontakter. Dette er en liste som 

inneholder all informasjonen kommunen bør kartlegge for å få et godt bilde av helse og 

funksjonsnivå på egne pasienter. Sjekklisten er under evaluering og alle innspill vil bli 

lagt inn i denne. Denne saken har vært oppe flere ganger høsten 2019 og vil bli endelig 

avgjort på nyåret.  

 

 Miljørettet tilsyn 

Kommuneoverlege har informert om foreløpig status for nasjonalt tilsyn med miljørettet 

helsevern i sykehjem og andre boformer med fellesrom i Ringerike kommune. Det er nå 

sendt et brev til kommunalsjef der det bes om etablering av internkontrollsystem og 

gjennomføring av andre tiltak knyttet til dette tilsynet.   

 

 Bekymring om helse- og tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel, sendt fra 

tilsynsrådet for kriminalomsorgen region. 

Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region Sør har sendt bekymring om helse- og 

tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel. Enhetsleder og kommunalsjef har vært 

på to besøk i fengselet den siste tiden. Kommuneoverlegen er også koblet på dette 

arbeidet. Arbeidet vil resultere i konkrete tiltak det skal arbeides videre med. 

 Farmasøytisk tilsyn 

Det er gjennomført flere farmasøytiske tilsyn i kommunen i år. Når disse tilsynene 

kommer svarer enhetsleder ut tilsynet i ESA, men kopi til kommunalsjef. Alle tilsyn 

skal orienteres om i kvalitetsutvalget underveis, slik at sektoren kan lære av de tiltakene 

som settes i gang. Flere av tilsynene er gjennomgått i møter høsten 2019.   

 

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet  

Tidligere i år har det vært gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten i Hønefoss som del 

av en nasjonal kampanje fra arbeidstilsynet.  Kommunen har nå fått svar på tilsynet, der 

funn og konkrete tiltak er tatt opp i AMU i høst. Denne presentasjonen er gjennomgått 

i møtet.  

 

 Samarbeidsutvalg i velferdsteknologi- notat etter møte.  

Informasjon om kommunalt velferdsteknologiprosjekt og nylig opprettet 

samarbeidsutvalg i Ringerike kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende 

organ for kommunalsjef og IT sjef, det er også et rådgivende organ til enhetsledere. 

Det er leder i samarbeidsutvalget som kaller inn, skriver saksliste og sørger for referater 

til møter. Samarbeidsutvalget skal ha regelmessige møter, med minst 6 møter i året eller 

ved behov. Det skal utarbeides en egen strategisk plan for velferdsteknologi, et årlig 

budsjett og handlingsplan for velferdsteknologi. Mandat og beskrivelse for utvalget skal 

tas opp i enhetsledermøte og legges i kvalitetssystemet når denne er besluttet.  
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 Status og oppfølging av alle saker fra kvalitetsutvalget 2018/2019 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over alle saker fra kvalitetsutvalget og 

oppfølging av disse. Dette er et arbeidsdokument som jevnlig blir oppdatert og vil bli 

tatt opp i flere kvalitetsutvalg gjennom året. Alle sakene på listen er oppdatert og 

gjennomgått i årets siste møte. 

 

 

 Henvendelse fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) 

Noklus arbeider med å bedre kvalitet ved den medisinske laboratorievirksomheten som 

drives i Norge. Fra tidligere er kommunale sykehjem og fastleger tilknyttet Noklus. Det 

er nå ønskelig å tilknytte kommunale hjemmetjenester for en bedre kvalitetsoppfølging 

av de laboratorieundersøkelsene de gjennomfører. Henvendelsen er diskutert og vil bli 

tatt opp i et enhetsledermøte senere. 
 
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Arkivsaksnr.: 20/321-6   Arkiv: 033  

 

Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og 

omsorg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________ 

 

 Innledning / bakgrunn 

I mai 2016 ble det utarbeidet en analyse av fremtidig behov for botilbud med heldøgns pleie- 

og omsorgstilbud i Ringerike kommune. Analysen ble gjennomført av Rune Snildal på oppdrag 

for Ringerike kommune. Rapporten, «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger», dannet grunnlag for politisk behandling av fremtidig behov 

for botilbud med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Kommunestyret fikk saken til behandling i 

sak 107/16 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. 

Videre ble det i Formannskapet i juni 2019 vedtatt flere strategier som skal legges til grunn for 

det videre arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av disse strategiene er at det 

skal utredes fremtidig struktur for pleie og omsorgstjenestene. 
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Kommunestyret behandlet i sak 192/19 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 i sitt 

møte 12.12.2019. Det ble da vedtatt to verbalforslag som medfører behov for kartlegging og 

planlegging av pleie- og omsorgstjenester: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall 

sykehjemsplasser (korttids- og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og 

videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns 

drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken prioriteres og tas opp til politisk 

behandling innen 1. halvår 2020, i forkant av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir 

med dette et sterkt politisk styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og 

hjelpeløse, som havner i en ytterst vanskelig situasjon i livets høst. 

2. Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i Ringerike. Det vil 

skape store økonomi- og personellutfordringer innen Helse & omsorg. Av den grunn 

foreslås en opprettelse av et ad hoc-utvalg, sammensatt av politikere oppnevnt av 

Hovedutvalget Helse og omsorg, administrasjonen og fagforening som utarbeider en 

omsorgsplan over aktuelle områder med nå-status, endringer/forbedringer og 

nødvendige tiltak». 

På bakgrunn av verbalforslag nummer to hvor kommunestyret ber om at det opprettes et ad-

hoc utvalg, fremmet administrasjonen sak til Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd hvor 

forslag til vedtak var at det skulle utnevnes tre medlemmer til politisk samarbeidsgruppe.  

Hovedutvalget fikk saken til behandling i sak 6/20, der de ønsket en presisering av mandat før 

de tar stilling til deltakelse i politisk samarbeidsgruppe.  

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning og 

planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede helse- 

og omsorgstjenestene, blant annet skal helse- og omsorgssektoren sørge for at: 

 Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester 

 Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020 

 Vi har et alders- og demensvennlig samfunn 

 Pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes 

 Det er tilrettelagt for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som skal bidra til å 

rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgssektoren 

Utfordringene som helse- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange 

og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre forhold som vil 

medføre at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig: 

 Vi blir flere, og vi blir eldre 

 Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene 

 Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

I følge kostra-tall fra 2018 har Ringerike kommune fortsatt høyere netto driftsutgifter i pleie og 

omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter når vi sammenligner oss med både 

Gjøvik, Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. Dette til tross for at vi bruker mindre penger 
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til pleie- og omsorgstjenester per innbygger over 80 år. Videre har vi høyere driftsutgifter per 

institusjonsplass enn Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. For å sikre økonomisk bærekraft 

blir det derfor nødvendig å tenke nytt.  

Videre vil den demografiske endringen i befolkningen fortsette, med flere i de eldre 

aldersklassene. I følge SSB vil det om 15 år være flere eldre enn yngre og eldreveksten vil være 

sterkest i distriktene. Robuste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering av 

kompetente medarbeidere, fordi det vil gi konkurranse om kvalifisert personell. Bruk av ny 

teknologi kan imidlertid frigjøre personalressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger 

det mest. 

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske 

ressurser til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og 

hjemmebaserte tjenester.  

 

Hvilke av Ringerike kommunes ni kommunalt prioriterte FNs bærekraftsmål har 

betydning for denne saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er mange forhold som spiller inn i vurderingen av behov for pleie- og 

omsorgstjenester i tiden fremover. Det vil også være slik at omfanget av behov vil variere ut 

fra hvem som definerer dem. Det er derfor nødvendig med en bred utredning som tar hensyn til 

dette og belyser: 

 Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille 

 Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg 

 Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter  

 Konseptenes måloppnåelse 

En slik utredning kan gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for 

ringerikssamfunnet. Rådmannen mener at dette vil være det faglige og politiske grunnlaget for 

en bærekraftig struktur innen helse- og omsorg, og det videre planarbeidet. Dette handler også 

om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Det er derfor 

nødvendig å tenkte tverrfaglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig 

støtte til de prosessene en slik utredning krever. Videre mener rådmannen at det er behov for 

ekstern konsulentbistand til praktisk arbeid rundt medvirkningsprosesser og 

prosjektgjennomføring, og ber om at det avsettes økonomiske ressurser til dette i første 

kvartal.  Rådmannen ser at det er viktig med god innbygger- og politikermedvirkning i en slik 

utredning, hvilket også krever at det brukes nødvendig tid for å få gode prosesser rundt dette. 

Rådmannen anslår at det er realistisk at en slik prosess vil ta om lag ett år. 

Rådmannen ser at det er ønskelig at utredningen prosjektorganiseres. Prosjektet kan eies av 

helse og omsorg ved kommunalsejef, mens prosjektansvarlig hentes fra strategi- og 

utviklingsenheten. For å sikre politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle 

felles forståelse av utfordringer og muligheter er det nødvendig å nedsette en politisk 

samarbeidsgruppe. Det vil være tett dialog mellom den politiske samarbeidsgruppa og 

projektgruppa, herunder ved utarbeiding av detaljert prosjektplan. Dialog mellom 
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prosjektgruppen og politisk samarbeidsgruppe vil gi retning for arbeidet frem mot prinsipielle 

avgjørelser som må tas av kommunstyret. Rådmannen mener at det vil være formålstjenlig at 

medlemmer til politisk samarbeidsgruppe velges blant de tre største partiene. Mandat for 

prosjektet er beskrevet i utfordringnotat som legges ved saken. 

 

 

Vedlegg:  

 Utfordringsnotat 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton, tlf: 47 71 06 93 
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Arkivsaksnr.: 19/5098-2   Arkiv: J00  

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

9/20 Arbeidsmiljøutvalget 20.02.2020 

31/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

18/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

Arbeidsmiljøutvalget tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-system 

og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt å 

etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi har 

i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere planer. 

Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 2016-2020. 

Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, og 

fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 
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Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Arkivsaksnr.: 20/661-1   Arkiv: H43 &14  

 

Årsmelding krisesenteret 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Eldrerådet  

19/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 10.03.2020 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 2019 tas til 

orientering. 

 

  

 

 

Vedlegg 

Vedlegg 1: Årsmelding fra Ringerike Krise- og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

2019 

 

 

 

 Ringerike kommune, 06.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/736-1   Arkiv:   

 

Tema: Boligsosialt arbeid - orientering om Husbankens by- og tettstedsprogram  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar den framlagte informasjonen til orientering. 

 

Eldrerådet tar den framlagte informasjonen til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har de siste årene gjennomført en betydelig satsing på boligsosialt arbeid. 

Kommunen deltar i Husbankens by- og tettstedsprogram i perioden 2016-2020, og arbeidet er 

i perioden 2018-2020 organisert som aktiviteter i årlige handlingsplaner i Husbankens 

kommuneprogram. 

Eldrerådet og Hovedutvalget i Ringerike kommune ønsker en orientering om det boligsosiale 

arbeidet i et temamøte. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Ringerike kommunes boligsosiale satsing kommer til uttrykk gjennom god organisering, med 

samordning av tjenestene, og målrettet satsing på flere utvalgte området i samarbeid med 

Husbanken. Ringerike kommune opprettet i 2017 en egen boligtjeneste for bedre å samordne 

innsatsområdene. Tidligere hadde viktige aktører i det boligsosiale arbeidet vært organisert 

under ulike tjenester, som Teknisk forvaltning, Teknisk drift, ulike avdelinger på NAV, 

Flyktningtjenesten og Rus og psykisk helse. Boligtjenesten ble organisatorisk lagt til 

Forvaltningsenheten sammen med Tildelingskontoret. Fra 2016 har Ringerike kommune deltatt 

i Husbankens by- og tettstedsprogram. Mange av de boligsosiale satsingsområdene er tatt inn i 

de årlige handlingsplanene i programmet. Programmet er treårig, og flere av satsingsområdene 

er nå en del av normal drift. På andre områder gjenstår det fortsatt noe arbeid. Husbanken gir 

gode tilbakemeldinger på det boligsosiale arbeidet i Ringerike kommune. 

En orientering om det boligsosiale arbeidet vil bli gitt i Hovedutvalgets møte 10.03.20 og i 

Eldrerådets møte 30.03.20 

 



- 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1077-1   Arkiv:   

 

Tema/- faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjon tas til orientering 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

1. Gjennomgang av ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

2. Orientering om Koronasmitte – status for Ringerike kommune 

3. Oversikt over temasaker for første halvår 2020 

 

 

 

 

Vedlegg 

Temasaker i HOV 2020 - vedlegg til møte 10.03.20 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



Temasaker i HOV 2020 
Temasak Når 
Boligsosialt arbeid 10.03 

Administrativ oppfølging av behandlede saker 

 Rapport for 2019 neste møte 

 Deretter hvert halvår, første gang etter sommeren 

10.03 

Status byggeprosjekt, 1. og 4. kvartal 15.04 
Heltidskultur, hva er gjort i helse og omsorg – tidslinje 15.04 

BPA og omsorgslønn, tildelingspraksis og regler 12.05 
Ledertalentprogram – status – del av tema 
kompetanseplan 

12.05 

Velferdsteknologi – status – ELD og HOV 12.05 

NAV – organisering og ansvar (kommunale tjenester) 02.06 
Folkehelseoversikten 2019 02.06 

Plan for fastlegeordning fra HOD Høst 
2020 

Leve hele livet – ELD hver gang, HOV ved behov  
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/738-1   Arkiv:   

 

Tema: Administrativ oppfølging av saker behandlet i Hovedutvalget for helse, 

omsorg og velferd i 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar den framlagte presentasjonen til orientering. 

Presentasjonen sendes ut etter møtet.  

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vedtok 04.02.20 at de ønsker ulike temaer belyst i 

løpet av 2020, et av disse temaene er en gjennomgang av administrasjonens oppfølging av 

saker behandlet i Hovedutvalget gjennom 2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Matrisen nedenfor viser alle saker behandlet av Hovedutvalget for helse, omsorg i 2019. 

Kommunalsjefen orienterer Hovedutvalget om administrativ oppfølging i alle saker der dette er 

aktuelt. 

 

Saksnr. Vedtak Adm. oppfølging 

46/18 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst" 

 

Vedtak: 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, 

gis rådmannen fullmakt til å iverksette etablering av 21 

nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer 

og føringer som ligger i denne sak. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

byggeprosjekter. 

47/18 Temamøter i HOV, - 2019 

 

Kommunalsjef tar med seg alle innspill og lager en plan 

for gjennomføring.  

Hovedutvalget vil på nåværende tidspunkt foreslå 

følgende tema for 2019:  

• Behovsanalyse og struktur 

 

• Leve hele livet 

Temamøter gjennomført: 

 

 

 

 

 

Utsatt, arbeidet utføres i 

2020 

Temamøte med Kristin 



- 

 

• Habilitering og rehabilitering 

 

• Psykiatri og nye tjenester – Status 

 

 

• Nav oppgaver og ansvar 

 

• Fysioterapitilbud 

 

• Pilot – Menova Mach box 

 

• Nytt blikk 

  

• Klima og miljøsjef – Klimamåling – Hvordan det med 

luftkvalitet i Hønefoss 

• Frivillighet organisert og systematisert i Ringerike 

Akre-Hansen 

Gjennomgang av 

planarbeidet 

Psykiatri og nye 

tjenester: 

09.04: Rusplan 

Temamøte med Bente 

Jansen 

Temamøte med Radu 

Olsen 

12.03 og 04.06: 

Matchbox 

05.02: Nytt 

blikk/turnusmodell 

Temamøte med Karin 

Møller 

Temamøte med Celine 

Birkeland og Reni 

Odden 

2/19 Fremtidig driftsform for «Aurora», - henvendelse fra 

styret for Menova as 

 

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. 

Saken har vært til 

politisk behandling 

senest 04.02.20, se 

saksframlegg og 

møteprotokoll. 

3/19 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest" 

 

Vedtak: 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, 

gis rådmannen fullmakt til å iverksette etablering av sju 

nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de 

rammer og føringer som ligger i denne sak. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

byggeprosjekter. 

4/19 Rapport for prosjekt «Velferdsteknologi i Ringerike 

kommune» 2015-2018 

 

Vedtak: 

1. Eldrerådet/Hovedutvalget er fornøyd med 

arbeidet som er gjort i prosjektet.  

2. Eldrerådet/Hovedutvalget anser det som viktig at 

kunnskap, kompetanse og erfaringer fra 

prosjektet, overføres til den videre 

organiseringen og det videre arbeidet med 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

velferdsteknologi. 



- 

velferdsteknologi og digitale løsninger. 

5/19 Evaluering av turnusmodell i hjemmetjenesten 

Hønefoss, høsten 2018 

 

Vedtak: 

Evalueringen av turnusmodell i hjemmetjenesten 

Hønefoss tas til orientering. 

Ikke vedtak som krever 

administrativ oppfølging. 

Turnusmodellen vil bli 

belyst under temamøte 

for heltidskultur. 

6/19 Årsmelding for Eldrerådet 2018 

 

Vedtak: 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

7/19 Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018 

 

Vedtak: 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til 

orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

8/19 Faste orienteringer 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

9/19 Videre arbeid med velferdsteknologi i helse og 

omsorg 

 

Vedtak: 

Hovedutvalget tar status for videre arbeid med 

velferdsteknologi i helse og omsorg til orientering. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte for 

velferdsteknologi. 

10/19 Status på tiltaket for arbeidsrettet aktivitet for unge 

sosialhjelpsmottakere – «Matchbox» 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget er fornøyd med de rapporterte 

erfaringene så langt.  

2. Hovedutvalget ser frem til en ytterligere rapportering 

før sommeren 2019. 

Saken er også behandlet 

i Hovedutvalget 04.06. 

Tiltaket er evaluert og 

saken er behandlet i 

Formannskapet 05.11.19 

11/19 Strategi for fastlegeordningen i Ringerike kommune. 

Fra solopraksis til flerlegepraksis/lokalmedisinske 

sentra 

 

Vedtak: 

1. Hovedutvalget deler rådmannens syn på viktigheten av 

det arbeidet som skisseres gjennomført, og gir sin 

tilslutning til dette.  

2. Hovedutvalget ønsker å bli holdt løpende orientert om 

det videre arbeidet. 

Orientering vil bli gitt i 

temamøte om 

fastlegeordningen høsten 

2020. 

12/19 Familiens hus 

 

Vedtak: 

Familiens hus etableres som en tverrfaglig arbeidsform i 

Ringerike kommune med utgangspunkt i dagens 

Kommunalsjefen 

orienterer. 



- 

fagtjenester 

13/19 Vårkonferansen 

 

Vedtak: 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til 

orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

 

Vårkonferansen 

gjennomført onsdag 24. 

april. 

14/19 Årsmelding krisesenteret 2018 

 

Vedtak: 

Årsmelding fra krisesenteret 2018 tas til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

15/19 Orienteringssaker 

 

Vedtak: 

Sakene tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

16/19 Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

1. Statusbeskrivelse over fysioterapitjenesten i 

Ringerike kommune som framgår av 

saksutredningen, tas til orientering.  

2. Vedlagte «Plan for fysioterapitjenesten» 

m/prioriteringsnøkler, vedtas.  

3. Ringerike kommune har vedtatt og forpliktet seg 

på rammeavtalen (ASA 4313) mellom KS og 

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk 

Manuellterapeutforening (NMF) og 

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 

(PFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes 

fysioterapivirksomhet som del av den kommunale 

helsetjenesten (jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven). For å imøtekomme 

endringer i de krav som her stilles til 

kommunene, vil Ringerike kommune oppjustere 

alle vedtatte driftsavtaler som har en 

størrelsesorden under 50 %, til 50 %. 

Kostnadene ved dette, kr. 1,2 mill. kroner/år, 

søkes innarbeidet i budsjett og handlingsplan 

2020-2023.  

4. De søkes etablert en fast hjemmel i Ringerike 

kommune for turnuskandidat i fysioterapi, i tråd 

med saksframstillingen. 

Tilleggspunkt vedtatt i Formannskapet: 

5. For å sikre en viss forutsigbarhet for de som 

drifter fysioterapi-instituttene i Ringerike 

kommune: Flytting av avtalehjemler fra et 

institutt til et annet, bør kun skje etter 

tungtveiende grunner. 

Kommunalsjefen 

orienterer. 

 

17/19 Samarbeidsavtale mellom Kirkens bymisjon og Kommunalsjefen 



- 

Ringerike kommune 

Ordfører foreslo at Rådmannen utarbeider et konkret 

tilleggsnotat basert på Holtens (Krf) forslag p.v.a. H, 

Ap, V og Krf og fremlegger dette til behandling i 

Kommunestyret 02.05.19.  

Rådmannen kommer tilbake til saken i Kommunestyrets 

møte 02.05.19. 

Arnfinn Holten (Krf) fremmet p.v.a. H, Ap, V og Krf 

følgende forslag:  

«Fram til sakens behandling i Kommunestyret bes 

Rådmannen utarbeide et notat som belyser kostnadene 

for Villa`n og Regnbuen nå, samt situasjonen for de som 

er ansatt der nå. Tenkte fordeler ved at kirkens bymisjon 

overtar driften av dette, bes beskrevet nærmere. 

Kostnadene for istandsetting av lokalene må også 

belyses». 

Vedtak i HOV:  

1. Kirkens Bymisjon ønskes velkommen som ny 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

Samarbeidet vil tilføre og bedre tilbudet til 

utsatte grupper i kommunen generelt, og i 

Hønefoss by spesielt.  

2. Kommunen inngår samarbeidsavtale med Kirkens 

Bymisjon i tråd med vedlagte intensjoneavtale. 

Det utarbeides egne driftsavtaler for drift av 

Villa`n og Regnbuen, samt oversikt over behov 

og antall brukere i dag og et halvt år tilbake.  

3. Samarbeidsavtalens foreslåtte basiskostnad på kr. 

600 000,- for 2019, belastes helse- og 

omsorgsbudsjettet. 

orienterer. 

18/19 Rusplan for Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Informasjon om arbeid med rusplan tas til orientering. 

Kommunalsjefen 

orienterer. 

19/19 Brukerutvalg i Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune oppretter brukerutvalg i sektor 

helse og omsorg. 

Brukerutvalgets rolle endres fra «administrasjon» til 

«Administrasjon og hovedutvalg» 

Muntlig orientering gitt 

av Kommunalsjefen 

04.02.20. 

Ny orientering når 

brukerutvalg er etablert. 

20/19 Orienteringssaker Ingen administrativ 

oppfølging. 

21/19 Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet - 

Tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri 

 

Vedtak: 

Det er viktig at det interkommunale krisesentertilbudet 

ved Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i 

Kommunalsjefen 

orienterer. 



- 

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. 

22/19 Høring- ny barnevernslov 

 

Vedtak: 

Rådmannens orientering om høring vedrørende ny 

barnevernslov tas til orientering og forslag 

til høringssvar tiltredes. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

23/19 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt i Hole, 

Jevnaker og Ringerike kommune 

 

Vedtak: 

Det gis ros og anerkjennelse til det interkommunale 

velferdsteknologiprosjektet, både i forhold 

til de oppnådde 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. 

Videre orientering vil bli 

gitt i temamøte for 

velferdsteknologi. 

24/19 Status på tiltaket «Matchbox» pr. mai 2019 

 

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. 

Tiltaket er evaluert og 

saken har vært til politisk 

behandling i 

Formannskapet 05.11.19 

25/19 Ungdata 2017 – forslag til tiltak Kommunalsjefen 



- 

 

Vedtak: 

Notat tiltak Ungdata-undersøkelsen 2017 tas til 

orientering 

orienterer. 

1/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 

20.08.2019 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

27/19 Årsmelding fra Ringerike interkommunale legevakt 

2018 

 

Vedtak: 

Årsrapport fra Ringerike interkommunale legevakt 2018 

tas til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

28/19 Årsrapport for Fontenehuset i Hønefoss 2018 

 

Vedtak: 

Årsrapport for fontenehuset 2018 tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

29/19 Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 

våren 2019 

 

Vedtak: 

Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas 

til orientering. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

30/19 Orienteringer 

 

Vedtak: 

Vedlagte redegjørelser tas til orientering 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

31/19 Utvidelse av forsøk med statlig finansiert 

eldreomsorg, - invitasjon til deltagelse 

 

Vedtak: 

Ringerike kommune søker ikke deltagelse når 

regjeringen nå ønsker å utvide ordningen med inntil 20 

nye kommuner. 

Ingen administrativ 

oppfølging. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 12.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Eldrerådet 

Råd for funksjonshemmede 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3357-13   Arkiv: G00 &34  

 

Kvalitetsutvalget i Helse og omsorg - statusrapport 2.halvår 2019  
 

Forslag til vedtak: 

 

 Statusrapport for kvalitetsutvalget i helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

  

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

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

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

 
Kvalitetsutvalget har møte en gang i måneden der meldte saker tas opp og gjennomgås. Referater 

publiseres i ESA etter hvert møte. Kvalitetsutvalget består for tiden av:  

 

- Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef og leder av utvalget  

- Reni S. Odden, enhetsleder  

- Toyni Kristiansen, enhetsleder  

- Anne Marie Thomle Brager, enhetsleder  

- Annlaug Helgerud, enhetsleder  

- Anette Sulland, enhetsleder  

- Anne Therese Sortebekk, jurist tildelingskontoret 

- Karin Møller, kommuneoverlege  

- Taran H. Juvet, kvalitetsrådgiver  

- Astrid Lundesgaard, kompetanserådgiver  

- Signe Maurtvedt, enhetsleder sektor utdanning og familie  

- Ole Johan Mala, Tillitsvalgt  

 

Det har i andre halvår av 2019 vært avholdt fire møter. Saker som har vært oppe i 

kvalitetsutvalget andre halvår av 2019: 

 

 Fortsettelse av sak 20/19  



- 

Det arbeides med å forbedre samarbeid mellom psykisk helse og rus, Vestre viken og 

kommunale enheter vedrørende pasienter som har ulike diagnoser, og som av den 

grunn faller innenfor flere ansvarsområder. Dette er pasienter som lett kan ‘falle mellom 

to stoler’ og som de ulike instansene kanskje trenger å samarbeide tett om. Samtidig 

arbeides det også med voldsrisikovurderinger i de tilfellene det er behov for dette. 

 

 Fortsettelse av sak 1/2018 – Forslag til prosedyre for klagebehandling  

Ny saksbehandlingsrutine for klagebehandling av kommunale vedtak fra 

tildelingskontoret er gjennomgått. Prosedyren har fått flere innspill og vil bli revidert ut 

ifra dette. Formål med prosedyren: Gode rutiner ved klagesaksbehandling, samt sikrer 

at rettsikkerheten ivaretas for pasienten ved å føre kontroll med om faktum i saken er 

riktig, om det foreligger endringer etter at vedtak er fattet, og om det er hold i 

grunnlaget for avgjørelsen, f.eks. om det er hold i at pasienten er tilbudt forsvarlige 

tjenester.  

 

 Prosedyrer for blodprøvetaking 

Det er behov for en samarbeidsprosedyre mellom kommunale avdelinger i de tilfellene 

avdelingene selv ikke har kompetanse til å ta blodprøver av egne pasienter. Det må 

utformes en samarbeidsprosedyre dersom det ikke er hensiktsmessig at personalet får 

opplæring i dette. I enkelte tilfeller tar en avdeling så sjeldent blodprøver at det er bedre 

at denne oppgaven løses i samråd med andre avdelinger. 

 

 Trygg hjemme. Gjennomgang fra brannvesenet. 

Kvalitetsutvalget har fått en gjennomgang fra brannvesenet vedrørende kommunal 

avtale om trygghetsalarmer tilkoblet brannsentral. Kommunal sjekkliste for 

brannsikkerhet i private hjem er gjennomgått med foreslåtte tiltaksplaner. Dette er 

sjekklister kommunens avdelinger benytter for å redusere risiko for brann i pasientenes 

private hjem.  

 

 Infeksjonskontrollprogram  

Det er opprettet en arbeidsgruppe som skal forbedre og systematisere tilgjengelig 

infeksjonskontrollprogram. Arbeidet er påbegynt, og det må revideres opp mot dagens 

krav og de prosedyrer som foreligger per i dag. 

 

 Informasjon vedrørende tilsyn kap 9, tvang og makt 

Det er gjennomført internrevisjon i kommunen på vegne av fylkesmannen. Foreløpig 

status etter tilsynet har vært oppe som i kvalitetsutvalget. informasjon om 

prosjektgruppens sammensetning, hvilke kriterier fylkesmannen har satt for tilsynet, 

hvordan tilsynet har vært gjennomført og foreløpige funn fra de stedene som har vært 

undersøkt.  

 

 

 Tilbakemelding fra KE (koordinerende enhet) vedrørende tilbakemeldingsskjema 

i helse og omsorg 

Kvalitetsutvalget har fått en tilbakemelding på håndtering av skjema for tilbakemelding 

på kvalitet i Ringerike kommune. Frem til nå har tilbakemeldinger blitt håndtert av den 

enkelte avdeling ved leder. Det er nå ønske om et mer overordnet system der 

kvalitetsrådgiver har oversikt over alle tilbakemeldinger. Samtidig er det ønskelig med 

en rutine som sikrer riktig og lik håndtering av alle disse henvendelsene slik at 



- 

kommunen sikrer lik praksis. 

 

 Sjekklister for primærkontakter 

Det har kommet innspill til sjekkliste for primærkontakter. Dette er en liste som 

inneholder all informasjonen kommunen bør kartlegge for å få et godt bilde av helse og 

funksjonsnivå på egne pasienter. Sjekklisten er under evaluering og alle innspill vil bli 

lagt inn i denne. Denne saken har vært oppe flere ganger høsten 2019 og vil bli endelig 

avgjort på nyåret.  

 

 Miljørettet tilsyn 

Kommuneoverlege har informert om foreløpig status for nasjonalt tilsyn med miljørettet 

helsevern i sykehjem og andre boformer med fellesrom i Ringerike kommune. Det er nå 

sendt et brev til kommunalsjef der det bes om etablering av internkontrollsystem og 

gjennomføring av andre tiltak knyttet til dette tilsynet.   

 

 Bekymring om helse- og tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel, sendt fra 

tilsynsrådet for kriminalomsorgen region. 

Tilsynsrådet for kriminalomsorgen region Sør har sendt bekymring om helse- og 

tannhelsetilbud for innsatte i Ringerike fengsel. Enhetsleder og kommunalsjef har vært 

på to besøk i fengselet den siste tiden. Kommuneoverlegen er også koblet på dette 

arbeidet. Arbeidet vil resultere i konkrete tiltak det skal arbeides videre med. 

 Farmasøytisk tilsyn 

Det er gjennomført flere farmasøytiske tilsyn i kommunen i år. Når disse tilsynene 

kommer svarer enhetsleder ut tilsynet i ESA, men kopi til kommunalsjef. Alle tilsyn 

skal orienteres om i kvalitetsutvalget underveis, slik at sektoren kan lære av de tiltakene 

som settes i gang. Flere av tilsynene er gjennomgått i møter høsten 2019.   

 

 Tilsyn fra Arbeidstilsynet  

Tidligere i år har det vært gjennomført tilsyn med hjemmetjenesten i Hønefoss som del 

av en nasjonal kampanje fra arbeidstilsynet.  Kommunen har nå fått svar på tilsynet, der 

funn og konkrete tiltak er tatt opp i AMU i høst. Denne presentasjonen er gjennomgått 

i møtet.  

 

 Samarbeidsutvalg i velferdsteknologi- notat etter møte.  

Informasjon om kommunalt velferdsteknologiprosjekt og nylig opprettet 

samarbeidsutvalg i Ringerike kommune. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende 

organ for kommunalsjef og IT sjef, det er også et rådgivende organ til enhetsledere. 

Det er leder i samarbeidsutvalget som kaller inn, skriver saksliste og sørger for referater 

til møter. Samarbeidsutvalget skal ha regelmessige møter, med minst 6 møter i året eller 

ved behov. Det skal utarbeides en egen strategisk plan for velferdsteknologi, et årlig 

budsjett og handlingsplan for velferdsteknologi. Mandat og beskrivelse for utvalget skal 

tas opp i enhetsledermøte og legges i kvalitetssystemet når denne er besluttet.  

 

 Status og oppfølging av alle saker fra kvalitetsutvalget 2018/2019 

Det er utarbeidet en liste med oversikt over alle saker fra kvalitetsutvalget og 

oppfølging av disse. Dette er et arbeidsdokument som jevnlig blir oppdatert og vil bli 

tatt opp i flere kvalitetsutvalg gjennom året. Alle sakene på listen er oppdatert og 

gjennomgått i årets siste møte. 
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 Henvendelse fra Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) 

Noklus arbeider med å bedre kvalitet ved den medisinske laboratorievirksomheten som 

drives i Norge. Fra tidligere er kommunale sykehjem og fastleger tilknyttet Noklus. Det 

er nå ønskelig å tilknytte kommunale hjemmetjenester for en bedre kvalitetsoppfølging 

av de laboratorieundersøkelsene de gjennomfører. Henvendelsen er diskutert og vil bli 

tatt opp i et enhetsledermøte senere. 
 
 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen legger frem gjennomgang fra kvalitetsutvalget til orientering. 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

leder: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Taran Helene Juvet 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/321-6   Arkiv: 033  

 

Mandat til politisk samarbeidsgruppe - strukturutredning helse og omsorg  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det nedsettes en politisk samarbeidsgruppe som sammen med administrasjonen skal 

utarbeide en plan for videre arbeid med behovsanalyse og strukturutredning for pleie- 

og omsorgtjenestene. 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 

3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen 

 ______________________________  

 ______________________________  

 ______________________________ 

 

 

 Innledning / bakgrunn 
I mai 2016 ble det utarbeidet en analyse av fremtidig behov for botilbud med heldøgns pleie- 

og omsorgstilbud i Ringerike kommune. Analysen ble gjennomført av Rune Snildal på 

oppdrag for Ringerike kommune. Rapporten, «OMSORGSPLASSER I RINGERIKE, - 

framskrivninger og anbefalinger», dannet grunnlag for politisk behandling av fremtidig behov 

for botilbud med heldøgns pleie- og omsorgstilbud. Kommunestyret fikk saken til behandling 

i sak 107/16 og fattet følgende vedtak: 

1. Ringerike kommunes planlagte byggeprosjekter på Hov og i Heradsbygda videreføres. 

2. Videre planlegging av nytt sykehjem, herunder erstatning for Hønefoss sykehjem 

avventes, inntil ny utvidet behovsanalyse foreligger 2020. 

Videre ble det i Formannskapet i juni 2019 vedtatt flere strategier som skal legges til grunn 

for det videre arbeidet med Handlingsprogrammet 2020 – 2023. En av disse strategiene er at 

det skal utredes fremtidig struktur for pleie og omsorgstjenestene. 
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Kommunestyret behandlet i sak 192/19 Budsjett 2020 - Handlingsprogram 2020-2023 i sitt 

møte 12.12.2019. Det ble da vedtatt to verbalforslag som medfører behov for kartlegging og 

planlegging av pleie- og omsorgstjenester: 

1. Kommunestyret ber rådmannen om å utrede behov for økning av antall 

sykehjemsplasser (korttids- og permanente plasser) for planperioden 2020 – 2023 og 

videre framover. Det legges fram plan med konkrete forslag til utbygging og heldøgns 

drift av flere plasser med sykehjemstandard. Saken prioriteres og tas opp til politisk 

behandling innen 1. halvår 2020, i forkant av budsjettrevisjon. Kommunestyret gir 

med dette et sterkt politisk styringssignal for å forbedre ivaretakelsen av våre syke og 

hjelpeløse, som havner i en ytterst vanskelig situasjon i livets høst. 

2. Eldrebølgen kommer i alle kommuner om få år. Det skjer også i Ringerike. Det vil 

skape store økonomi- og personellutfordringer innen Helse & omsorg. Av den grunn 

foreslås en opprettelse av et ad hoc-utvalg, sammensatt av politikere oppnevnt av 

Hovedutvalget Helse og omsorg, administrasjonen og fagforening som utarbeider en 

omsorgsplan over aktuelle områder med nå-status, endringer/forbedringer og 

nødvendige tiltak». 

På bakgrunn av verbalforslag nummer to hvor kommunestyret ber om at det opprettes et ad-

hoc utvalg, fremmet administrasjonen sak til Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd hvor 

forslag til vedtak var at det skulle utnevnes tre medlemmer til politisk samarbeidsgruppe.  

Hovedutvalget fikk saken til behandling i sak 6/20, der de ønsket en presisering av mandat før 

de tar stilling til deltakelse i politisk samarbeidsgruppe.  

De nevnte vedtak har alle betydning for arbeidet med behovsanalyse, strukturutredning og 

planarbeid i helse og omsorg, og det er derfor nødvendig å se disse i sammenheng. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede 

helse- og omsorgstjenestene, blant annet skal helse- og omsorgssektoren sørge for at: 

 Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse- og omsorgstjenester 

 Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 

2020 

 Vi har et alders- og demensvennlig samfunn 

 Pårørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes 

 Det er tilrettelagt for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor, som skal bidra til 

å rekruttere flere frivillige til helse- og omsorgssektoren 

Utfordringene som helse- og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange 

og sammensatte, og de økonomiske rammene er stramme. Det er spesielt tre forhold som vil 

medføre at behovet for helse- og omsorgstjenester vil øke betydelig: 

 Vi blir flere, og vi blir eldre 

 Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene 

 Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse- og omsorgstjenester 

 

I følge kostra-tall fra 2018 har Ringerike kommune fortsatt høyere netto driftsutgifter i pleie 

og omsorg i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter når vi sammenligner oss med 

både Gjøvik, Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. Dette til tross for at vi bruker mindre 

penger til pleie- og omsorgstjenester per innbygger over 80 år. Videre har vi høyere 
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driftsutgifter per institusjonsplass enn Ringsaker, Modum og kostragruppe 13. For å sikre 

økonomisk bærekraft blir det derfor nødvendig å tenke nytt.  

Videre vil den demografiske endringen i befolkningen fortsette, med flere i de eldre 

aldersklassene. I følge SSB vil det om 15 år være flere eldre enn yngre og eldreveksten vil 

være sterkest i distriktene. Robuste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering 

av kompetente medarbeidere, fordi det vil gi konkurranse om kvalifisert personell. Bruk av ny 

teknologi kan imidlertid frigjøre personalressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger 

det mest. 

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske 

ressurser til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og 

hjemmebaserte tjenester.  

 

Hvilke av Ringerike kommunes ni kommunalt prioriterte FNs bærekraftsmål har 

betydning for denne saken? 

God helse, innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og tettsteder, mindre ulikheter, 

anstendig arbeid og økonomisk vekst.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser at det er mange forhold som spiller inn i vurderingen av behov for pleie- og 

omsorgstjenester i tiden fremover. Det vil også være slik at omfanget av behov vil variere ut 

fra hvem som definerer dem. Det er derfor nødvendig med en bred utredning som tar hensyn 

til dette og belyser: 

 Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille 

 Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg 

 Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter  

 Konseptenes måloppnåelse 

En slik utredning kan gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for 

ringerikssamfunnet. Rådmannen mener at dette vil være det faglige og politiske grunnlaget for 

en bærekraftig struktur innen helse- og omsorg, og det videre planarbeidet. Dette handler også 

om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige lokalsamfunn. Det er derfor 

nødvendig å tenkte tverrfaglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig 

støtte til de prosessene en slik utredning krever. Videre mener rådmannen at det er behov for 

ekstern konsulentbistand til praktisk arbeid rundt medvirkningsprosesser og 

prosjektgjennomføring, og ber om at det avsettes økonomiske ressurser til dette i første 

kvartal.  Rådmannen ser at det er viktig med god innbygger- og politikermedvirkning i en slik 

utredning, hvilket også krever at det brukes nødvendig tid for å få gode prosesser rundt dette. 

Rådmannen anslår at det er realistisk at en slik prosess vil ta om lag ett år. 

Rådmannen ser at det er ønskelig at utredningen prosjektorganiseres. Prosjektet kan eies av 

helse og omsorg ved kommunalsejef, mens prosjektansvarlig hentes fra strategi- og 

utviklingsenheten. For å sikre politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og 

utvikle felles forståelse av utfordringer og muligheter er det nødvendig å nedsette en politisk 

samarbeidsgruppe. Det vil være tett dialog mellom den politiske samarbeidsgruppa og 

projektgruppa, herunder ved utarbeiding av detaljert prosjektplan. Dialog mellom 

prosjektgruppen og politisk samarbeidsgruppe vil gi retning for arbeidet frem mot prinsipielle 

avgjørelser som må tas av kommunstyret. Rådmannen mener at det vil være formålstjenlig at 
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medlemmer til politisk samarbeidsgruppe velges blant de tre største partiene. Mandat for 

prosjektet er beskrevet i utfordringnotat som legges ved saken. 

 

 

Vedlegg:  

 Utfordringsnotat 

 

 

 

 Ringerike kommune, 11.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Kommunalsjef: Christine Myhre Bråthen 

saksbehandler: Heidi Lafton, tlf: 47 71 06 93 

 

 



Utfordringsnotat
Forfatter : Heidi Lafton
Dato : 12.02 .2020

Prosjekt : Utredning om fremtidens struktur innen helse og omsorg

Utredning om framtidens struktur innen helse og omsorg

1. Innledning
Ringerike kommune har behov for å starte arbeidet med å ut rede fremtidig tjenestestruktur i helse -
og omsorgssektoren i Ringerike kommune ; herunder hvilke tjenester som kan/skal gis hvor, og
investeringsbehov.

Det er de senere år lagt frem flere stortingsmeldinger som legger føringer for de samlede helse - og
omsorgs tjenestene, blant annet skal helse - og omsorgssektoren sørge for at:

Brukerne mottar helhetlige, koordinerte og trygge helse - og omsorgstjenester

Velferdsteknologi er en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020

Vi har et alders - og demensvennlig samfunn
P årørende som står i krevende omsorgssituasjoner anerkjennes og støttes

Det legges til rette for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor , og bidra r til å rekruttere
flere frivillige til helse - og omso r gssektoren

Utledet av dette har Ringerike kommune, Helse o g omsorg, vedtatt følgende visjon :

Våre innbyggere mestrer hverdagen i vante omgivelse r gjennom tilpassede og koordinerte
tjenester fra engasjerte og kompetente medarbeidere. Sammen skaper vi like muligheter for
alle.

Formannskapet i Ringerike kommune fattet 11.06.2019 et vedtak om ulike strategier som skal legges
til grunn for det videre a rbeidet med Handlingsprogrammet. En av de vedtatte strategiene er at det
skal utredes fremtidig struktur for pleie - og omsorgstjenestene. Videre vedtok kommunestyret i 2016
at videre planlegging av nytt sykehjem avventes inntil ny behovsanalyse foreligger i 2020.

2. Overordnede rammer
2.1 Utfordrings - og mulighetsbeskrivelse

Utfordringene som helse - og omsorgstjenestene i Ringerike kommune står overfor er mange og
sammensatte, og de økonomiske rammene er stra mme. Det er spesielt tre forhold som vil medføre
at behovet for helse - og omsorgstjenester vil øke betydelig:

Vi blir flere, og vi blir eldre
Flere behandlingsløp vil flyttes ut av sykehusene
Medisinske framskritt kan gi endret behov for kommunale helse - og omsorgstjenester
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For å sikre økonomisk bærekraft blir det nødvendig å tenke nytt. Ringerike kommune har for
eksempel en høyere driftsutgifter per plass i institusjon når vi sammenligner med kostragruppe 13.
Videre vil økningen av antall eldre i forhold til den øvrige befol kningen gi konkurranse om kvalifisert
personell.

Dersom det tas grep nå kan utfallet bli at vi få mer for pengene som vil frigjøre økonomiske ressurser
til den veksten som vil komme og til å dreie tjenestene mot forebyggende tiltak og hjemmetjenester .
Rob uste og tilgjengelige fagmiljøer vil være viktig for rekruttering av kompetente medarbeidere. Bruk
av ny tekn ologi kan også frigjøre personal ressurser slik at disse kan benyttes til de som trenger det
mest.

2.2 Formålet med utredningen
Formålet med utredn ingen er å belyse:

Hvilke behov, mål og krav prosjektet skal tilfredsstille

Aktuelle konsepter for fremtidens struktur i helse og omsorg
Samfunnsmessige, økonomiske, bemanningsmessige virkninger av de ulike konsepter

K onseptenes måloppnåelse
Utredningen s kal gi en anbefaling av hvilket konsept som vurderes å være det beste for
Ringerikssamfunnet. Utredningen skal være det faglige og politiske grunnlaget for en bærekraftig
struktur innen helse - og omsorg.

2.3 Prosjektavgrensing
Utredningen skal gi en bred faglig vurdering knyttet til strukturen i innen helse og omsorg. Sentralt i
utredningen blir å identifisere fremtidens behov og muligheter for helsetjenester som følger
samfunnsutviklingen og stram kommuneøkonomi i årene som kommer.

Utredningen avgren se s til å gjelde tjenester til brukere fra 18 år og oppover med behov for :
Plass i institusjon eller tilsvarende boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Lokasjon av base for a mbulante hjemmetjenester

2.4 Grensesnitt mot andre eksisterende plane r og pågående utredninger

Kommuneplanens samfunnsdel
Pågående utredning for dimensjonering av tjenester innen psykisk helse og rus

Pågående interkommunalt prosjekt innen velferdsteknologi

Påbegynt tema plan for habilitering og rehabilitering

Påbegynt/fremtidig handlingsplan for Leve hele livet
Fremtidig kommunedelplan for helse og o msorg – (avhenger av vedtak om planstrategi våren
2020)

2.5 Framdrift
Utredningen skal foreligge januar 2021. Det er fastsatt følgende milepæler for gjennomføring av
prosjektet.
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Milepæl 1. k v 2020 2. k v 2020 3. k v 2020 4. k v 2020 1.Kv 2021

Oppstart x

Behov, mål og krav x

Forslag til konsepter x

Fastsetting av konsepter x

Virkningsanalyse x

Første utkast x

Andre utkast x

Vedtak i kommunestyret x

2.6 Kritiske suksessfaktorer
Følgende faktorer er kritisk for suksess:

Forutsigbar tilgang til prosjektmedarbeidere i hht vedtatt prosjektstyringsplan (PSD). Det er
viktig å unngå utskifting av nøkkelmedarbeidere uten at disse erstattes raskt eller at andre
sentrale prosjektmedarbeidere får økt prosent inn i prosjektet.

Åpen prosess med god informasjon til og dialog med politisk samarbeidsgruppe

Tilstrebe et godt omdømme i media, i politiske og faglige miljøer og hos innbyggerne

Tid til refleksjon og eventuell justering av forslag til konseptene i alternativanalysen før
fastsettelse av endelige konsepter

Gi medarbeiderne anledning til å presentere prosjektet internt og eksternt.

Styr ingsgruppen er beslutningsdyktig på viktige milepæler

3. Prosjektstrategi
3.1 Tverrfaglig samarbeid i arbeidet med utredningen

Prosjektet eies av helse og omsorg, mens prosjektansvarlig er hentet fra s trategi - og utvikling senheten.
Dette handl er også om samfunnsplanlegging, med tanke på utvikling av livskraftige . Det er derfor
nødvendig å tenkte tverrf aglig rundt utredningen, og på denne måten sørge for nødvendig støtte til de
prosessene en slik utredning krever.

3. 1 Prosjektets organisering og ansvarsfo rdeling

Prosjektet følger prinsippet for eierstyring med kommunalsjef, Christine Myhre Bråthen , som
prosjekteier. Videre er prosjektet organisert med administrativ styringsgruppe der rådmannens
ledergruppe er styringsgruppe. Organisasjonskartet angir roll er og fagansvar.

Prosjektet skal følge beste praksis for prosjektgjennomføring

Styringsgruppa er rådmannens ledergruppe og har ansvar for overordnet milepælstyring ut fra vedtatt
prosjektstyringsdokument (PSD):

Bidra til at det avsettes nødvendige ressurse r til prosjektet, både medarbeidere og
økonomiske ressurser

Ta beslutninger i viktige problemstillinger og ved sentrale milepæler
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Overvåke og eventuelt justere framdriften

Godkjenne ulike leveranser i rapporten og vedta rammer for videre arbeid

Sluttbehand le hovedrapporten for behandling i kommunestyret

Politisk samarbeidsgruppe er et forum som oppnevnes a v Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd .
Medvirkning skal bidra til politisk eierskap, økt kvalitet på beslutningsgrunnlaget og utvikle felles
forst åelse av utfordringer og muligheter. Medier informeres om møtene i forkant. Prosjektet bør i
størst mulig grad gi tilbakemelding på innspill - direkte i møtene eller i referatet.

Prosjektgrupp a består av medarbeidere med ansvar for leveranser av underlags dokumenter eller
utkast til deler av rapporten.

Prosjektleder lager bestillinger på ulike leveranser basert på forslag fra fagansvarlige.

Prosjektgruppen består også av innleid ressurs med kunnskaper på prosess og koordinering . Innleid
ressurs kan de fagansvarlige bruke for å bidra inn til sine oppgaver.

Prosjekt gruppen avholder en månedlig rapportering på økonomi, framdrift, usikkerhet og kvalitet.
Rapporten tilsendes leder av styringsgruppen.

3.2 Økonomi

Det må gis en økonomisk ramme til prosjektet på inntil 1.000.000 kr. Dette dreier seg først og fremst
om konsulentbistand til prosjektstøtte i 40% stilling.

3.3 Dokumenthåndtering

Det må opprettes en mappe på p:// for interne arbeidsdokumenter. Dette er arbeidsflaten for
prosjektet. Referater fra politisk samarbeidsgruppe er arkivverdig dokumentasjon, og lagres i ESA.

3.4 Gjennomføringsstrategi

Utredningsarbeidet utføres hovedsakelig med interne ressurser, men prosjekt støtten er innleid.
Kvalitetssikringen av det faglige arbeidet forutsettes utført av interne . Denne strategien er valgt for å
sikre eierskap til kommunens egne strategier, og for å s ikre at prosjekt - og utredningskompetansen fra
denne fasen blir værende i kommunen. Det gir s amtidig læring, god forankring og kunnskap til å kunne
styre etterfølgende planlegging . Modellen stiller krav til skjerming av medarbeiderne i prosjektet og til
styring i henhold til vedtatte milepæler.

Anskaffelse av konsulent må planlegges i god tid sli k at konsulentene er på plass i prosjektet til rett tid.

3. 5 Informasjonsstrategi

Det utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi for prosjektet. Medlemmene i styringsgruppa og
samarbeidsgruppa har primæransvar for å informere om prosjektet i sine organisas joner. Ved
detaljplanlegging av prosjektet bør det synliggjøres ved hvilke milepæler det bør settes inn tiltak for å
informere politikere.
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Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget: 
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Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering 

 

Kommunene plikter i henhold til folkehelseloven og kommuneloven, å ha internkontroll-

system og beredskapsplan for miljørettet helsevernmyndigheten. Ringerike kommune har valgt 

å etterlever lovbestemmelsene gjennom en plan for miljørettet helsevern som inneholder 

tilsynsprogram og beredskapsplan. Tilhørende interne prosedyrer er utarbeidet, men er unntatt 

offentlighet. 

 

Planen for miljørettet helsevern ble første gang godkjent i 2014, jf. kommunestyresak 72/14. Vi 

har i år valgt å foreta en hovedrevidering som er basert på erfaringer med arbeid etter tidligere 

planer. Miljørettet helsevernplanen for 2020-23 inngår i kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020. Miljørettet helsevern myndigheten er et viktig i arbeid i utvikling av folkehelse-

oversikter.  

 

Rådmannen godkjente planen 15.11.2019, melder den som sak i AMU sitt møte i februar 2020, 

og fremmer den til kommunestyrets orientering etter dette. 

 

 

Vedlegg: 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Notat, rådmannens godkjenning av 15.11.2019 

Epost Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 og videre saksgang 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 03.12.2019 



- 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

 

Plan for miljørettet helsevern er revidert i samsvar med kommunal planstrategi for perioden 

2016-2020.  

 

Plan for miljørettet helsevern er endret fra tidligere versjoner. 

Planen er revidert og erstatter versjon 2017-2019 som bestod planen av disse fem 

dokumentene: 

- Plan for miljørettet helsevern    

- Program for miljørettet helseverntilsyn    

- Beredskapsplan for miljørettet helsevern    

- Plan for miljørettet helseverntilsyn 

- Prosjekt: Strategi for universell utforming – miljørettet helsevern* 

* Prosjektet er avsluttet, og kommunnen deltar ikke lenger i nettverk for universell utforming 

og mottar ikke støtte for dette arbeidet. Universell utforming er innarbeidet i kommunens 

ordinære plan og utviklingsarbeid, herunder i miljørettet folkehelsearbeid.    

 

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 

Planens endringer er basert på de erfaringer tjenesten har gjort i foregående planperiode. Det 

er erkjent en mindre grad av forutsigbarhet i gjennomføring av planlagte tilsynsprogram og 

tilsynsplaner. Det skyldes flere forhold, bl.a. uforutsette hendelser og tilsynsobjektenes evne 

til å håndtere tilsyn etter Folkehelseloven. Miljørettet helsevern har uendret et årsverk som 

fagansvarlig, hvilket gjør tjenesten mindre fleksibel ved økt arbeidsbelastning. I kommende 

planperiode vil tilsynsplanene omfatte tilsyn med samme tema i flere virksomheter, og det 

prioriteres deltakelse nasjonale tilsynskampanjer. Formålet med tilsynene er uendret: dels å 

verifisere om lov og forskrift overholdes, og dels bidra til læring og utvikling av tjenestene. 

Tilsynsprogram og beredskapsplan for miljørettet helsevern inngår som egne kapittler i 

planen.  

 

NS-9000 familien ligger til grunn for utformingen av planen. Tilhørende prosedyrer vil bli 

redigert i samsvar med NS 9000- familien og ny Kommuneloven, kapittel 25. Internkontroll 

(§§ 25-1 og 25-2).   

 

Godkjenning av plan for miljørettet helsevern 2020-23 



 

 

Rådmannen godkjenner plan for miljørettet helsevern 2020-23 og anmoder om at den 

publiseres på kommunens internettside med en oppdatert introduksjon. 

 

Med hilsen 

 

Tore Isaksen 

Rådmann 

      Karin Møller 

Kommuneoverlege 



Plan for miljørettet
helsevern 2020 - 23

- Program for miljørettet helseverntilsyn
- Prosedyrer
- Oversiktsdokumenter
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Sammendrag
Miljørettet helsevern (mhv) er en lovpålagt oppgave for kommunen . Mhv omfatter
faktorer i miljøet som kan påvirke helsen. Disse kan være fysiske, kjemiske,
biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven stiller krav til at kommunen driver et systematisk og målrettet
f olkehelse - arbeidet. Her under plikter kommunen å ha internkontroll for mhv og
beredskapsplan for mhv ved miljøhendelser.

Kommunen plikter å føre mhv - tilsyn i virksomheter og eiendommer som er tilgjengelig
for folk og som benyttes av mange mennesker. Tilsynsansva ret ligger unde r
Kommunestyret og er i kurante saker delegert til rådmannen og kommuneoverlegen.
Fagansvarlig for mhv har delegert myndighet fra kommuneoverlegen.

Tilsynene skal være basert på risikovurderinger og gjøres med mål om å redusere
risikoen for vesentlig e helsemessig e ulempe r , helseskade r og død. Kommunen skal
ha oversikter over risikovurderinger, gjennomførte tilsyn, status i godkjenninger,
frister for retting med mer.

Kommunen styrer det systematisk og målrettet folkehelsearbeid etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring i organisasjonen (planlegg, utfør, kontroller,
korr iger). Revidering av arbeidet skjer årlig , eller oftere ved behov. Planen er
forankret i kommunens samfunnsplan, helsemessige beredskapsplan og inngår i
kommunen s planstrategi og styrende dokumenter i kommunen.

Utgave 3
Kommunestyresak 74/14. Revidert november 2019.
Neste revidering november 2023 eller ved behov
Utarbeidet av Kommuneoverlegen og Fagansvarlig miljørettet helsevern
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Innledning og bakgrunn
Kommuneoverlegen er lokal helsemyndighet etter folkehelselovens, kapittel 3.
miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern (heretter mhv) omfatter faktorer i miljøet
som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være:

fysiske
kjemiske
biologiske
sosiale miljøfaktorer

Plan for mhv skal synliggjøre kommunens etterlevelse av folkehelseloven:
§ 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
§ 2 6. Samarbeid mellom kommuner
§ 27. Samfunnsmedisinsk kompetanse
§ 28. Beredskap
§ 30. Internkontroll

Mål for mhv
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv - kompetansen
gjennom systematisk og målrettet arbeid

i kommunen
i virksomhetene
i lokalsamfunnet

Planen omfatter beskrivelse av mhv - tjenesten, tilsynspro gram og beredskapsplan.
Prosedyrer, oversiktsdokumenter og andre risikovurderinger inngår i planen som
interne dokumenter.

Planen skal vise risikovurderinger, metoder for myndighetsutøvelse, prioriteringer av
oppgaver og uavhengighet til reviderte parte r slik at tjenesten er nøytral, rettferdig og
forutsigbar. Den beskriver hvordan mhv blir planlagt, utført, kontrollert og forbedret i
planperioden.

Vår forventning til planen er at den vil gi økt fokus på å forebygge uhelse og å
fremme helse, trivsel og gode psykososiale miljøer .
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Organisering av mhv - tjenesten
Miljørettet helsevern (mhv) er en del av folkehelse -
arbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet skal bidra
til en samfunnsutvikling som fremmer befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold
og forebygge r sykdom, skade og lidelse.

Mhv - arbeidet skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke
negativt inn på helsen. Mhv - tjenesten skal være basert på risikovurderinger.

Mål
Målet for mhv - tjenesten i perioden 2020 - 23 er å bidra til å styrke mhv komp etansen i
kommunen og i lokalsamfunnet gjennom s ystematisk og målrettet arbeid .

Ansvar og myndighet
Kommunestyret, rådmannen og kommuneoverlegen har det overordnede ansvaret
for miljørettet helsevern. Oppgavene blir utført av kommuneoverlegen og
fagansvarlig for mil jørettet helsevern.

Figur 1 Organisering av mhv - tjeneste

Kommunestyret

Ordinære saker

Rådmannen

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Helsemessig
beredskap

Kommuneoverlegen

Fagansvarlig miljørettet
helsevern

Miljørettet helsevern omfatter
fysiske, kjemiske, biologiske og

sosiale miljøfaktorer som til
enhver tid, direkte og indirekte,

kan innvirke på helsen.
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Besk rivelse
Mhv - tjenesten omfatter tilsyn, råd, veiledning og deltakelse i aktuelle samarbeidsfora
som blir opprettet for å bidra til å ivareta befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og
miljø - messige forhold , og for å bidra til en helsefremmende samfunnsutvikling
(Folkehelselovens § 1 Formål).
Mhv - tjenesten arbeider i to retninger, den ene retningen er myndighetsutøvelse med
saksbehandling, tilsyn og godkjenning og den andre er å ivareta helsehensyn
gjennom råd, uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.

Figur 2 Mhv - tjenestens to retninger

Lokal helsemyndighet
Kommuneoverleg en, mhv er lokal helsemyndighet. Det omfatter dels
tilsynsvirksomhet , og dels helsemyndighet ved miljøhendelser som kan føre til
«vesentlig helsemessig ulempe», helseskade eller død. Hvorvidt det foreligger
vesentlig helsemessig ulempe skal vurderes av medisinsk faglig rådgiver.

Helsehensyn i planlegging en
Kommuneoverlegen skal bidra til at helsehensyn blir ivaretatt i planleggingen etter
plan - og bygningsloven, gjennom å gi innspill som kan bidra til å fremme folkehelse
og hindre helsemessig ulempe som følge av miljøfaktorene.

Kommunens m hv - oppgaver
M hv er en lovpålagt oppgave for kommunene. Kommunens oppgaver og myndighet
fremgår av folkehelselovens kapittel 3. Miljørettet helsevern . Planen skal synliggjøre
hvordan kommunen arbeider for å etterleve sentrale bestemmelsene i
fol kehelseloven. Disse best emmelsene er:

Folkehelselovens § 9. Kommunens oppgaver og delegering av myndighet
Kommunen skal føre tilsyn med miljøfaktorene som til enhver tid direkte eller
indirekte kan påvirke helsen. Kommunelegen kan utøve kommunestyrets myndighet
dersom det av ti dsnød er nødvendig for at kommunen skal kunne utføre oppgaver
etter dette kapittel.

Folkehelselovens § 26. Samarbeid mellom kommuner
Kommunen plikter å samarbeid e og bistå andre kommuner ved ulykker og akutte
situasjoner. Kommunene skal ha en forsvarlig løsning som har bestemmelser og
hvilke oppgaver samarbeidet skal omfatte.

Helse -
myndighet Helsehensyn i

planleggingen
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Folkehelselovens § 27. Samfunnsmedisins k kompetanse
Kommunens skal ha nødvendig samfunns medisinsk kompetanse for å ivareta
oppgaver etter folkehelseloven. Kommunene skal ha ansatt kommuneleger som
medisinskfaglig rådgiver i folkehelsearbeidet, som kan utøve hastekompetanse på
kommunens vegne innen mhv - saker, smittevern og helsemessig beredska p og utøve
andre oppgaver kommunestyret delegerer.

Folkehelselovens § 28. Beredskap
Kommunen skal utarbeide en beredskapsplan for mhv - arbeidet i samsvar med
helseberedskapsloven og samordne denne med kommunens øvrige beredskaps -
planer. Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen og gjennom -
føre en risiko - og sårbarhetsanalyse av faktorer i miljøet som kan ha negativ
innvirkningen på befolkningens helse, og leg ge den til grunn for beredskaps -
planleggingen.

Kommunen skal iverksette nødv endige tiltak for å forebygge, håndtere og begrense
negative helsekonsekvenser av en miljøhendelse eller ved mistanke om utbrudd av
sykdom knyttet til helseskadelige miljøfaktorer. Kommunen skal om nødvendig
innhente bistand fra Folke helse instituttet og an dre relevant kompetansemiljø der det
er behov.

Folkehelselovens § 30. Internkontroll
Kommunen skal å ha et skriftlig internkontrollsystem for folkehelsearbeidet, herunder
for mhv - tjenesten.

Styring med tjenesten
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for at mhv -
planen er oppdatert. Grunnlaget for revidering er resultater fra rådmannens
gjennomgang, innspill fra reviderte virksomheter, lov - og forskriftskrav, risikoforhold i
kommunen og erfaringer med planarbeidet. Utvikling av prosedyrer er et kontinuerlig
arbeid. Prosedyrene blir oppdatert av fagansvarlig for miljørettet helsevern og
godkjent av kommuneoverlegen.

Vi arbeider for å utvikle tjenesten gjennom
utprøving av metoder som kan forbedre
tjenesten, gjennomføre fellestilsyn og
samordnede tilsyn for å etterstrebe
måloppnåelsene. Tjenesten evalueres etter
Demings kvali tets - sirkel (PDCA1 på norsk
PUKK2) for kontinuerlig forbedring i
virksomheter.

1 PDCA= Plan, Do, Check, Act
2 PUKK= Plan, utfør, kontroller, korriger

Plan

Utfør Kontroller

Korriger

Figur 3 Styring med kvalitet etter Demings
kvalitetssirkel for kontinuerlig forbedring
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Vi følger planen med følgende målepunkt :
Helsemyndigheten

o Planlagte tilsyn barn og unge
o Andre planlagte tilsyn
o Hendelsesbaserte tilsyn

Helsehensyn i planleggingen
o Arealplaner
o Samfunnsplanlegging

Organisasjon (mhv)
o Kompetanse tiltak

Eksternt tilsyn med kommunens folkehelsearbeid
Fylkesmannen er tilsynsmyndighet for kommunens folkehelsearbeid, herunder mhv -
tjenesten, jf. Folkehelselovens § 31. Statlig tilsyn med lov om folkehelsearbeid.
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Risikovurderinger for miljørettet helsevern

Kommunens r isikovurdering av tjenesten
Mhv - tjenesten er en liten enhet i kommunen og det er nødvendig å prioritere
oppgaver . En vurdering av mhv - enhetens styrker og svakheter i kommunen og hvilke
muligheter og trusler i omgivelsene som kan påvirke tjenesten er fremstilt i
etterfølgende figur.

Figur 4 Risikovurdering av mhv - tjenesten

K ommunens risikovurdering av helse - og miljøfaktorer i lokalsamfunnet
MHV - tjenesten er basert på en vurdering er av mulige risiko for uønskede hendelser.
Etterfølgende figur viser helsefaglig vurdering av samfun nets sårbarhet.

Figur 5 V urdering av helserisiko i samfunnet
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Prioriter ing av oppgaver etter helserisiko

De mest aktuelle miljøfaktorene som kan påvirke helsen negativt er:

Tabell 1 Prioriterte miljø - og helsefaktorer

Uønskede hverdags hendelser vil påvirke vår prioritering av oppgaver.
Enkeltindividets helse og sikkerhet har høyest prioritert, deretter barn og unges helse
og miljø , og videre forhold som kan ha vesentlig helsemessige ulemper for
befolkingen.

Tabell 2 Prioritering av innsatsområder

Miljø og
helse -
faktorer

Inneklima og luftkvalitet

Smitte

Sanitære forhold

Stråling

Renhold og vedlikehold

Legionella

Skadedyr

Ulykker og skader

Vannforsyning og drikkevann

Støy

Lokal luftforurensning

Avfall

Risikogrupper Risiko for helse og miljø
1. Enkeltindivid 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Barn og unge 1 . Overhengende fare for helseskade eller vesentlig

helsemessig ulempe , død
2. Bekymring for helsemessig ulempe over tid
3. Helse - og trivselsfremmende arbeid

3. Folk flest 1 . Vesentlig helsemessig ulempe
2. Miljø - og helsefremmende arbeid
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Progra m for miljørettet helsevern tilsyn
Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har ansvar for å føre
tilsyn med virksomhetenes evne til overholde folkehelselovens bestemmelser.
Tilsynsprogrammet skal synliggjøre kommunens prioriteringer av mhv - tilsyn i
virksomheter, eiendomm er og lokaler. Utvalg av virksomheter og eiendommer er
basert på risiko vurderinger fremstilt i denne planen . Tilsyn blir prioritert på områder
hvor det er stor sannsynlighet for at feil kan inntreffe og hvor konsekvensene av
feilene kan bli alvorlige for f olks helse.

G odkjennings - og tilsyns myndighet
Kommuneoverlegens myndighet etter folkehelselovens kapittel 3. miljørettet
helsevern er «lokal helsemyndighet». Tilsynsaktivitetene skal være planlagt,
begrunnet, forutsigbar, etterprøvbar og rettferdig. Krav til samfunnsmedisinsk
kompetanse skal være ivaretatt.
Myndigheten omfatter tilsyn og godkjenni ng av blant annet barnehager, skoler,
undervisningslokaler, for samlingslokaler, campingplasser, asylmottak ,
overnattingssteder, spisesteder, frisører, tatoverings - og hulltakingsvirksomheter,
hudpleiesalonger, solstudio, badeanlegg , badestrender .

Godkjenning av virksomheter
Godkjenningene skal være basert på en full stendig søknad eller melding fra eier eller
leder av virksomhetene. Det kan ikke gis godkjenning uten at søknad eller melding
foreligger. Godkjenningen blir ikke gitt før virksomheten er i samsvar med
regelverket.

Tilsynsvirksomheten
Helsedirektoratet anbe faler kommunene å bruke systemtilsyn som metode for tilsyn.
Systemtilsyn utføres etter fastsatte retningslinjer og prosedyrer, jf. Helsedirektoratets
veileder i kommunens tilsyn med miljørettet helsevern (IS - 2288).
Systemtilsyn kan gjennomføres sammen med andre myndigheter (forskjellige tema
for tilsyn) eller samordnet med andre myndigheter (samme tema). T ilsyn kan være
mindre omfattende rutinemessige tematilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn begrunnet i
mistanke om manglende samsvar med folkehelseloven .

Typer av tilsyn Metodebeskrivelse

Systemtilsyn Dokumentgransking, intervjuer, inspeksjon, stikkprøvetaking,
horisontalt og vertikalt i organisasjonen

Tematilsyn Intervjuer, inspeksjon, stikkprøver, horisontalt og vertikalt i
organisasjonen

Inspeksjon Befaring av lokaler og uteområder, innsyn i dokumenter
Stikkprøver For eksempel foto, video, temperatur - , luft - , lyd - eller

lysmålinger, vannprøver, materialprøver o.a.
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Helsediplomati Helsediplomati blir brukt i saker der partene kan bli veiledet til å
samhandle om å redusere helseulemper for omgivelsene. For
eksempel ved bekymring for helsemessig ulempe som følge av
negative miljøfaktorer fra omgivelsene .

Egenmelding Virksomhetene rap porterer på anmodning fra tilsynsmyndigheten
eller på eget initiativ.

Tabell 3 Typer og metoder for mhv - tilsyn

Prior iterte tilsyn
Kommuneoverlegen, mhv fører regelmessig tilsyn etter oppsatt plan (tabell 4) .

V irksomhetene vi skal føre tilsyn med, vil bli kontaktet i god tid og orientert om
tilsynets art og omfang. Virksomhetene kan be om informasjonsmøter og veiledning i
arbeidet med oppfyllelse av bestemmelsene i Folkehelseloven og tilhørende
miljørette de helsevernforskrifter .

Hendelsesbaserte tilsyn blir utført når vi enten oppdager eller mottar
bekymringsmeldinger om ulykker eller andre akutte situasjoner som kan påvirke
helsen. Hendelsesbaserte tilsyn vil ikke bli forhåndsvarslet.

Type
V irksomhet

Lov og
forskrift

Tilsyns -
objekt

Kriterier An t. Tilsyns -
metode

Tilsyns -
periode

Tilsyns -
frekvens

Barne hager Mhv barne -
hager og
skoler3

Leke - og
opph olds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

31 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Skoler Mhv barne -
hager og
skoler

L eke - og
oppholds ar
ealer

Miljø og
helse - alle
tema

19 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
4. år

Sykehjem Mhv4 Fellesrom Miljø og
helse -
Inne - klima ,
hygiene

5 System - og
tema - tilsyn
Egen -
melding

Hele året Hvert
5. år

Dusj anlegg Mhv Idrettsbygg
Garderober

Smitte -
vern - og
Legionella

U -
kjent

Tema -
tilsyn

Hele året Inngår i
planlagte
tilsyn

Tato vering og
hulltaking

Hygiene -
forskrift5

Lokaler og
utstyr

Smitte - vern
og hygiene

2 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

Frisører og
hudpleie

Hygiene -
forskriften

Frisører og
hudpleie

Hygiene og
smitte - vern

U -
kjent

Tema tilsyn Hele året Ved
behov

Solarier Strålevern6-
og hygiene

Solarier Stråling og
hygiene

1 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
3. år

3 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
4 Forskrift om miljørettet helsevern
5 Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og hulltakingsvirksomhet m.v.
6 Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernf orskriften)
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forskrifte n
Camping -
plasser

Mhv Sanitære
anlegg

Miljø og
helse

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Hvert
5. år

Bade strender Mhv Friluft -
strender og
vann -
kvalitet

Miljø og
helse

3 Inspeksjon
og stikk -
prøver

Hele året Hvert
5. år

Over natting s -
steder

Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inne - klima

3 System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Spise steder Folkehelse -
loven

Felles -
arealer

Miljø og
helse
Inneklima

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Ved
behov

Tobakks røyk Tobakks -
skade loven
7

Inneklima Miljø og
helse

U -
kjent

System - og
tema - tilsyn

Hele året Inngår i
andre
tilsyn

Alle typer
virks. og
e ie ndommer

Mhv Helse - risiko U -
kjent

Hendelses -
basert

Hele året ,
ved fore -
komst er

Ved
behov

Tabell 4 Prioriterte mhv - tilsyn

Nasjonale tilsynskampanjer
Kommuneoverlegen vil prioritere å delta på nasjonale tilsynskampanjer for å sikre at
mhv - myndigheten opprettholder nasjonale forventninger til kompetanse og at
tilsynsobjekter i kommunen oppnår og oppretth older et nasjonalt tilfredsstillende nivå.

Fellestilsyn og samarbeidsfora
Kommuneoverlegen etablerer og deltar i samarbeidsfora der det er relevant , f.eks.
helsehensyn i forurensningssaker , i plansaker, beredskapsfora o.l. Fellestilsyn med
andre myndigheter blir utført der sakene er komplekse eller av andre grunner er
formålstjenlig .

Målinger og prøvetaking
Miljørettet helsevern har noe teknisk utstyr og måleinstrumenter til bruk under tilsyn,
disse er :

Orienterende støymåli nger
Inneklimamålinger som CO2, temperatur, relativ luftfuktighet,
Fuk tmålinger i bygningskonstruksjon
Belysning
Måleutstyr for universell utforming, som stigningsmålinger, avstandsmålinger

Andre miljø - og helseundersøkelser sendes til akkrediterte analy selaboratorier.

7 Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)
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Beredskap splan for miljørettet helsevern
Kommunen plikter å utarbeide beredskap splan for miljørettet helsevern , jf.
Folkehelselovens § 28 Beredskap, 2. ledd og Helseberedskapslovens § 1 - 3 a. og
forskrift om miljørettet helsevern, § 5. Kommunens helseberedskap ved
miljøhendelser. Beredskapsplan for mhv er en del av kommunens overordnede
beredskap.

Kommuneoverlegen og fagansvarlig for miljørettet helsevern har samfunnsmedisinsk
kompetanse , og har etablerte kontakt er i nasjonale helsefag lige inst anser .
Kommunen har få ressurser på fagfeltet , og må være forberedt på å hente inn
bistand fra andre k ommuner og etater dersom uønskede hendelser oppstår .
Tilsvarende må mhv - tjenesten være forberedt på å kunne bistå nabokommuner i
beredskapssituasjoner på anmodning .

Oversikt over m iljørettet helsevern beredskapen ved miljøhendelser

Tabell 5 Oversikt over mhv - beredskap

Hendelse mhv - tema Samarbeids -
parter

mhv
oppgave

Stans eller brudd i
d rikkevanns - forsyningen

- Avfallshåndtering

- Bolighygiene

- Forgiftning

- Inneklima

- Luftkvalitet

- Område - hygiene

- Sanitære forhold

- Sikkerhet

- Skadedyr

- Smittevern

- Stråling

- Vannkvalitet

Internt

- Brann - og

rednings -

tjenesten

- Forurensnings -

myndigheten

- Teknisk sektor

- Smittevern -

ansvarlig

helse sykepleier

Ekstern t

- Arbeidstilsynet

- Folkehelse -

instituttet

- Helse -

direktoratet

- Fylkesmannen

- Mattilsynet

- Andre kommuner

Informere og

veilede om

helserisiko

og mottiltak

Pålegg om

stansing av

hele eller

deler av

virksomhet,

Folkehelse -

loven § 16

Stansing

Pålegg om

retting,

Folkehelse -

loven § 14.

Retting

Naturkatastrofer
Skred, flom, over svømmelser o.l.
Brudd i infrastruktur
Vei, vann, avløp, renovasjon o.l.

Gasser:
Røykgass fra store branner og gass -
utslipp i byen, landbruket, industri o.l.
Virksomhetssvikt
Stans eller svikt i helseinstitusjoner,
barnehager og skoler
Giftproduserende alger
Innsjøer, drikkevann, vannanlegg o.l.
Stor skadedyr - forekomster
Byen og tettstedene
Legionellautbrudd
Omgivelsene
Allmenn farlige smittsomme
sykdommer
Annen alvorlig forurensning
til luft, jord og vann
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Referanseliste
Lovhenvisning

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
Forskrift om hygienekrav for frisør - , hudpleie - , tatoverings - og
hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikk evannsforskriften)
Forskrift om fastsettelse av tvangsmulkt i medhold av lov om folkehelsearbeid
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv.

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadel oven)
Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)

Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og bere dskapsarbeid mv. etter lov
om helsemessig og sosial beredskap

Lov om vern mot smittsomme sykdommer [smittevernloven]
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
(diskriminerings - og tilgjengelighetsloven)

Nyttige internettsider

Helsedirektoratet
Folkehelseinstituttet
Ringer ike kommune, Miljørettet helsevern

Aktuelle veiledere

Helsedirektoratets oversikt over veiledere i miljø og helse
Folkehelseinstituttets skadedyrveileder
Folkehelseinstituttets smittevernveileder
Folkehelseinstituttets vannrapport 123 Forebygging av legionellasmitte – en veileder
Folkehelseinstituttets temaside om inneklima
Folkehelseinstituttets temaside om drikkevann
Folkehelseinstituttets felthåndbok Skadedyr i hus og urbane miljøer

Overordnet planverk

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommunal planstrategi
Folkehelseoversikter
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Vedlegg 1: Oversikt over t ilhørende dokumente r

I I : Prosedyrer for utførelse av mhv - tjenesten (interne dokumenter)
Prosedyre for bekymringsmeldinger
Prosedyre for bruk av virkemidler
Prosedyre for dokumenter
Prosedyre for godkjenning av virksomheter
Prosedyre for intervju
Prosedyre for kompetanseutvikling
Prosedyre for mediekontakt
Prosedyre for styring med mhv
Prosedyre for tjenesten
Prosedyre for saksbehandling
Prosedyre for samhandling med andre myndigheter ved uønskede hendelser
Prosedyre for tilsyn

II : Oversiktsdo kumenter
Oversikt over status i godkjennin ger
Oversikt over gjennomførte tilsyn
Oversikt over frister for retting

III. Risikovurdering
Risikovurdering av virksomheter og eiendommer
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Vedlegg 2 : Begreper som blir brukt ved tilsynet
Begreper Betydning
Tilsynsteam Kommuneoverlegen, fagansvarlig for miljørettet helsevern og eventuelt

en fagekspert , tilsynsmedarbeider eller observatør .
Tilsynsansvarlig Er den som er ansvarlig for myndighetsutøvelsen .
Tilsynsleder Er den som planlegger og leder gjennomføringen av tilsyn et .
Tilsyns -
med arbeider

Er den som noterer opplysninger, funn og observasjoner under
tilsynet .

Fagekspert Tilsynsteamet kan ha med eksperter fra andre fagområder som
deltaker i tilsynsteamet .

Observatør Tilsynsteamet kan ha med personer som observatører, det kan være
personer under opplæring .

Ledsager Virksomheter som føres tilsyn med, kan ha med seg en ledsager .
Samordnet -
eller fellestilsyn

Tilsyn kan være samordnet eller felles med andre tilsynsmyndigheter
og omhandle sa mme eller ulike tema .

Tilsyn / revisjon Tilsyn kommer av «å se». Revidere kommer av «å høre». Vi bruker
begge begrepene i myndighetsutøvelsen .

Internkontroll Virksomhet gjennomfører egenkontroll med oppfølging av lover med
tilhørende forskrifter og eget internkontrollsystem .

Leders
gjennomgang

Leder for organisasjonen gjennomfører kontroll med at underordnede
virksomheter overholder lov - og forskriftskrav og internkontrollsystem .

Offentlig tilsyn 1. Offentlige myndigheters kontroll med virksomheter.
2. Verifiserte ek sterne revisorer. For eksempel under o ppfølging
tobakksskadel oven og Legionellabestemmelsene.

Vertikale tilsyn Tilsynet gjennomføres i samme enhet med øverste leder,
mellomledere og medarbeidere i virksomheten ; ovenfra og nedtilsyn
(«top - do wn»)

Horisontale
tilsyn

Tilsynet gjennomføres ved å vurdere flere enheter på samme nivå i
virksomheten («på tvers av organisasjonen ») .

Funn og bevis Bevis er funn som kan dokumenteres på minst to måter .
Avvik Manglende oppfyllelse av lov - og forskriftsk rav eller krav i intern -

kontrollsystem et . Avvikene kan graderes i «mindre alvorlig», «alvorlig»
og «svært alvorlige» avvik .

Samsvar Funn som kan relateres direkte til oppfyllelse («samsvar med») av lov -
og forskriftskrav .

Misforstått /feil Et funn som ikke er avvik, men ukorrekt eller feil oppfattet lovkrav.
Observasjoner -
merknader

Er registrerte forhold på områder der virksomheten kan bli bedre .

Tabell 6 Begreper som blir brukt i tilsynet
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1 . INNLEDNING

1.1 Ringerike Krise - og Kompetanse senter for vold i nære relasjoner

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner,
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

R egnskap blir ført av Ringerike kommune og gjennomgår revi sjon.

Krisesentertilbudet er et interkommunalt til bud som driftes etter vertskommunemodellen, et
samarbeid mellom 1 4 deltakende kommuner i 201 9 , der Ringerike kommune er
vertskommune.

De andre deltakerkommunene i 201 9 er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, Jevnaker,
Lunner, Gran, Sør - Aurdal, Nord - Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre Slidre
kommune.

Nedslagsfeltet omfatter 10 4 1 92 innbyggere per 01.01.1 9 , jf. SSB .

Krisesenteret i Hønefoss endret navn til Ringerike Krise - og Kompetansesenter for vold i
nære relasjoner i 2018.

1.2 Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Hov Allè 32, 3515 Hønefoss .
Postadresse: Postboks 1193 Flattum, 3503 Hønefoss .
Fakturaadresse: Ringerike kommune, fakturamottak. Regnskapsavdelingen.

Postboks 123 Sentrum. 3502 Hønefoss.
Fak tura merkes: Krise - og Kompetansesenteret 410001 .
Konto: 1503 61 82005.
Gavemidler merkes: Prosjekt 5525.
Telefon: 32 17 06 90 .
Faks: 32 17 06 98.
Mail adr. : Krisesenteret@ ringerike.kommune.no
Hjemmeside : www.krisesenteret.info

www.rkks.no

www.kriseogkompetansesenter.no

www.kriseogkompetansesenteret.no

http://www.ringerike.kommune.no/krisesenteret/
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Brukernavn Helsenett: Ringerike.Krisesenteret@video.nhn.no
Organisasjonsnr.: 973 465 643 .
Stiftet: 11.08.79.
Startet: 11.08. 80.
Kommunal enhet: 01.09.11 .
Tilknyttet forbund: Ingen (fra 01.07.15) .
Regnskap : Ringerike kommune.
Revisor: Buskerud Kommunerevisjon IKS.

Krise - og Kompetanse senteret opererer med kjent/åpen adresse slik at senteret er lett
tilgjengelig og synlig for alle brukere . Det vises videre til punkt 1 1 .2 Fysisk sikring .

1.3 Formål
Krise - og Kompetansesenteret skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner,
menn og barn (medfølgende) som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner , jf.
Lov om kommunale krisesentertilbud § 1 .

Nære relasjoner

Slike relasjoner kan omfatte nåværende eller tidligere ektefelle, partner, samboer eller
kjærester, familie/slekt til voldsutøveren, familie/slekt til den voldsutsatte, medlemmer av
samme husstand som den vo ldsutsatte, eller personer som har omsorg for den voldsutsatte.

Barn som er blitt utsatt for vold direkte eller ved å ha blitt eksponert for vold mot
omsorgspersoner eller søsken ved at de har sett, hørt eller på annen måte opplevd
voldsbruken, er også omfattet av begrepet.

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

Unntak fra nære relasjoner: Kvinner, menn og barn som er utsatte for menneskehandel og
voldtekt fra andre enn en nærstående person, utgjør i dag også bruker grupper ved
krisesentrene.

Hva er vold

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at den skader, smerter, elle r
krenker, får den personen til:

Å gjøre noe mot sin vilje eller
Å hindre i å gjøre noe den vil
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Typer vold:

Fysisk vold: All vold som innebærer fysisk kontakt - spark, slag, lugging, biting, kloring,
fastholding, risting, dytting, kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk
vold.

Psykisk vold: Bruk av ord og stemme som truer, skader, krenker eller ko ntrollerer andre. Å
nedvurdere, være likegyldig til og ydmyke andre er også former for psykisk vold. Eksempler
er: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være
glad i deg».

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og
liknende.

Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er: handlinger eller forsøk på
handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging,
masturbasjon, samlei eliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på
handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming,
kikking og fremvisning av pornografi.

Økonomisk vold: Kontroll over andres økonomi; den ene partneren nektes å ha kontroll over
egen eller felles økonomi.

Latent vold: Vold som «ligger i lufta», en spesiell stemning før eller etter en voldsepisode.

Vold i oppdragelsesøyemed: Fysisk og psykisk avstraffelse som en del av oppdragelsen for å
endre a dferden til barn og unge.

Strukturell vold: En form for vold hvor sosiale strukturer eller sosiale institusjoner skader
mennesker gjennom å forhindre at deres grunnleggende behov oppfylles.

Digital vold: Trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon
eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Innbefatter også trusler,
trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

Krav til krisesentertilbudet:

I henhold til Lov om kommunale krises entertilbud § 2 skal senteret kunne benyttes av
personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og som har behov for
rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud. Tilbudet skal gi brukerne støtte, veiledning,
hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet og skal omfatte:

a) Et gratis, helårs, døgnåpent, trygt og et midlertidig botilbud, og
b) Et gratis dagtilbud, og
c) Et helårs og døgnåpent tilbud der brukerne kan få råd og veiledning per telefon, og
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d) Oppfølgi ng i reetab leringsfasen .

Enkeltpersoner kan hen vende seg direkte til krise - og kompetanse senteret uten henvisning
eller timeavtale (lavterskeltilbud).

Det skal være god kvalitet på tilbudet, blant annet ved at de ansatte har kompetanse til å
ivareta brukernes særskil te behov.

Det skal være god fysisk sikring av senteret.

Individuell tilrettelegging av tilbudet:

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 3 skal t ilbudet så langt det er mulig være
tilrettelagt for brukernes individuelle behov.

Barna skal ivar etas på en god måte som er tilpasset deres særskilte behov, og det skal arbeides
for at barna får oppfylt de rettighetene de har ut fra annet regelverk.

Brukerne av bo - og dagtilbudet skal få tilgang til kvalifisert tolk dersom det er nødvendig for
at de skal få et fullgodt tilbud.

Samordning av tjenester:

I henhold til Lov om kommunale krisesentertilbud § 4 skal k vinner, menn og barn som er
utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, få en helhetlig oppfølging av kommunen
gjennom samordning av tiltak mellom krisesentertilbudet og andre deler av tjenesteapparatet.

Tilbud og tjenester etter krisesenterloven kan inngå som et ledd i samordningen av en
individuell plan etter annen lovgivning .

Dersom bruker ønsker det kan k risesenteret bidra for å få til en god samordning med
hjelpeapparatet i kommunal, statlig eller privat sektor.

1. 4 Tilbud
Senteret er bemannet hele døgnet , hele året og har følgende tilbud :

Et midlertidig beskyttet botilbud for kvinner , menn og medfølgende barn som er
gratis, helårs, døgnåpent og trygt .
Et gratis samtaletilbud på dag, ettermiddag og kveld .
Kartlegging og avdekkingssamtaler.
Gratis, helårs og døgnåpent veiledning - og kriserådgivning stilbud både ved
personlig oppmøte eller over telefon .
F ormidling til andre hjelpeinstanser .
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Annen bistand, evt. følge til avtaler i hjelpeapparatet (forbehold om nok
bemanning på senteret) .
K risetelefon som er gratis, helårs og døgnåpent .
Gratis å benytte senterets telefon til hjelpeapparatet.
Lavterskeltilbud; uten kr av om time eller henvisning.
ICDP Foreldreveiledning.
V oksengruppe med kompetanseheving om vold i nære relasjoner for voksne
beboere.
Barnegruppe for barn som bor på senteret.
Ung/Voksen gruppe for eksterne ungdommer (ungdomsgruppe) .
Egen barne - og ungdoms ansvarlig .
Egen brannvernansvarlig.
Eget verneombud.
2 tillitsvalgte (Fagforbundet og FO).
Primærkontakter og sekundærkontakter.
Ansatte med variert, tilrettelagt og sammensatt faglig real - og formal kompetanse
som kontinuerlig utvikles videre. Dette for å gi et individuelt tilrettelagt tilbud til
brukerne.
Et o ppfølgingstilbud i reetableringsfasen .
Gratis tolk.
I nformasjon og undervisning til samarbeidspartnere, skoler , organisasjoner og
andre .
Eget b esøkshus.
Egen lekeplass .
Krisemat ved mottak .
God fysisk sikring av senteret.
Gratis trådløst internett.
Gratis juridisk bistand /advokat .
Gratis aviser og tidsskrifter.
S enteret er tilrettelagt for funksjonshemmede brukere.
Heis.
Offroad sykl er til fri disposisjon , samt 2 barnehengere til sykkel .
Treningssykler inne til fri disposisjon.
Biljard til fri disposisjon.
Boksepute .
Baserom.
TV og spill til fri di sposisjon.
Flere barnevogner til fri disposisjon.
B arneseter til bil tilpasset forskjellige aldersgrupper/kg til fri disposisjon.
Tilhenger til bil ved flytting til fri disposisjon.
Fritidsaktiviteter som gratis kinobill etter, bowling, Ringeriksbadet og diverse
kulturelle forestillinger. ( Forbehold: Finansiert av gavemidler).
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Mottak av mennesker utsatt for vold i nære relasjoner

Tilbudet gir ikke behandling eller terapi (lavterskeltilbud).

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

Andre fase: Kartlegge situasjonen, både akutte og mer langvarige behov. Vurdere
voldssituasjonen, faren for gjentakelse, liv og helse, planlegge og redusere
risiko (risikoanalyse og sikkerhetsplan – samarbeid med politiet), veiledning,
hvordan forholder vedk. seg til sin prosess, synliggjøre valg og konsekvenser.
Kartlegge behov for avlastning ifht barn.

Tredje fase: Hjelp til å håndtere de følelsesmessige konsekvensene .

Underveis: Praktisk hjelp følge til/fra hjelpeinstanser, søknader, ny bolig (avhenger av
ressurssituasjonen ved senteret) .

Reetablering: Individuelle o ppfølgingstiltak hvis ønskelig av bruker .

1. 5 F inansiering
Det vises til punkt 1 6 årsregnskap.

1.5.1 K ommunalt tilskudd.
Krisesenterloven (Lov om kommunale krisesentertilbud) trådte i kraft 01.01.10. Fra 2011 ble
finansieringsordningen endret. Alle kommuner f ikk og får tilført statlige midler inn i
rammetilskuddet til krisesenterdrift ut fra innbyggertall. I 2011 var tilskud det synlig i grønt
hefte og tilskuddet/prisen per innbygger ble beregnet ut fra rammetilskuddet, slik at ingen
kommuner skulle gå med overskudd/underskudd ifht tilførte midler til ramm en. Denne prisen
reguleres hvert år for å dekke pris - og lønnsvekst.

Samtlige deltaker kommuner betaler tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til
folketall. Alle deltaker kommunene betaler like mye per innbygger. Dagens pris er holdt på et
så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når det gjelder bemanning.
Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket.

Krise - og Kompetansesenteret mottok kr 9 149 539 i kommunalt tilskudd .

1.5. 2 Tilskudd til juridisk bistand.
Krise - og Kompetanse senteret mottok etter søknad kr 85 000 til juridisk bistand/advokatvakt
for beboere og brukere ved senteret i 201 9 fra Justis - og Beredskaps departementet.

Det vises til punkt 4 Advokatbistand.
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1.5. 3 Gaver.
Krise - og Kompetanse senteret mottok pengegaver til øremerkede formål på kr 84 8 40,00 i
201 9 .

Det vises til punkt 5 Gaver.

1. 6 Taushetsplikt
Alle som utfører tjeneste eller arbeid ved Krise - og Kompetanse senteret er pålagt taushetsplikt
etter krisesenterloven § 5, jf. f orvaltningsloven § § 13 til 13 e. Brudd på taushetsplikten
straffes etter straffelovens § 121 .

Taushetsplikt gjelder også fødested, fødselsdato, personnummer, statsborgerskap, sivilstand,
yrke, bosted, arbeidssted og andre opplysninger som kan røpe at noen har vært i kontakt med
tilbudet.

Opplysninger til andre forvaltningsorgan, jf. forvaltningsloven § 13 b nr. 5 og 6, kan bare gis
når dette er nødvendig for å fremme oppgavene til kommunen etter denne loven, eller for å
forebygge vesentlig fare for liv eller alvorlig skade på he lsen til noen.

Senteret har rutiner på at alle som utfører tjeneste eller arbeid ved senteret må und ertegne en
taushetserklæring.

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

1.7 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Alle medarbeiderne ved Krise - og Kompetanse senteret har opplysningsplikt til
barneverntjenesten etter krisesenterloven § 6.

Alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven, skal i utføringen av arbeide t være
oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Uten hinder av taushetsplikten skal alle som utfører tjeneste eller arbeid etter krisesenterloven
av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten i kommunen når det er gru nn til å tro at et
barn blir mishandlet i heimen eller det ligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf.
barnevernloven § 4 - 10, § 4 - 11 og § 4 - 12. Det samme gjelder når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker, jf. barnevernloven § 4 - 24.

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

Det foreligger gode rutiner for utsendelse av bekymringsmeldinger til barneverntjenesten og
der barneverntjenesten ber om opplysninger. Dette attesteres av leder.

Antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten

I 201 9 sendt e senteret 18 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede - og ikke
tilknyttede kommuner .
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Anmodni ng om opplysninger fra barneverntjenesten

B arneverntjeneste n i både tilknyttede - og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om
opplysninger i 16 saker i 201 9 . Dette gjelder både dagbrukere og beboere .

1.8 Politiattest
I henhold til Krisesenterloven § 7 skal den som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som
innebærer kontakt med brukerne av et krisesenter eller tilsvarende bo - og dagtilbud, legge
frem politiattest.

Politiattesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for
brudd på straffeloven §§ 162, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200 andre ledd, 201 , 201 a,
203, 204 a, 219, 224, 229 andre og tredje straffe alternativ, 231, 233, 267 og 268.

Senteret har rutiner på at alle som blir ansatt eller får tildelt oppgaver som innebærer kontakt
med brukere etter lovfestingen av tilbudet fra 01.01.10 må fremleg ge oppdatert politiattest.

2. ORGANISERING

2.1 Interkommunalt krisesentersamarbeid etter
vertskommunemodellen .

Det ble i 201 9 avholdt felles møter med deltakerkommunene i samarbeidet.

Vårmøtet: 0 6 .0 6 .1 9 .

Høstmøtet: 14.10.19.

3. DRIFT

Krise - og kompetanse senteret flyttet inn i nytt hus p å Hov gård august 2007. Bygningsmassen
ble da tilpasset formålet og tilrettelagt for aktuelle brukergrupper.
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3. 1 Krisesenterlokalene

Ringerike Krise - og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner driftes i henhold til Lov om
kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven) .

Det er igangsatt tilpasning av leilighet i eksternt bygg for å kunne gi lovpålagt
krisesentertilbud til mennesker m ed tilleggsproblematikk innen ru s og psykiatri. Planlagt
oppstart er sommer 2020.

Hovedbygget

Hovedbygget er på 1205 kvm brukerareal fordelt på 3 etasjer.

Bilde tatt under senterets 30 - års jubileum i 2010.

Besøkshus et

K rise - og Kompetanse senteret disponerer et frittstående besøkshus på 23 kvm i hagen .

S e nteret har en streng taushetsplikt og ved å ha et frittstående besøkshus kan beboere ha
kontakt med sitt nettverk uten at taushetsplikten brytes. Beboere har ikke anledning til å motta
privat besøk i hovedbygget.

I besøkshuset kan beboere ha besøk av familie og venner og barna kan feire bursdager.
Mot part har ikke anledning til å oppholde seg på eiendommen.

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

Krise - og Kompetanse senteret disponerer et stabbur på 170 kvm på tomten .

Stabburet er en gammel kornlåve og har beholdt sitt originale utseende utvendig og
innvendig. Det ble i 2007 rehabilitert på utsiden.

Lekeplass

Senteret har egen lekeplass som er plassert rett utenfor hovedbygget mellom og bak
besøkshuset og stabburet. Lekeplassen består av flere lekeapparater til barn og ungdom .
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Dankernvegg og ballbinge

Ved siden av stabburet er det en dankernv egg og ballbinge som ble finansiert av gavemidler .
Dankernveggen ble satt opp i 2015. Ballbinge n ble ferdigstil t i 2016.

Paviljong

Det ble i 2013 bygd e n paviljong på tomten til senteret. Den ble i sin helhet finansiert med
gavemidler og bygget av en beboer ved senteret. Vinduene fant vi på finn.no på gis bort.
Paviljongen inneholder en vedovn (donert av ansatt), sittekrakker rundt hele inn vendig med
saueskinn og det er isolert i bakken. Den har blitt et flott samlingssted for både samtaler, gråt,
latter og tanker. Den ble malt i 2014 med samme farger som hovedbygget.

3. 2 Omgivelsene
Krise - og Kompetanse senteret har flotte utearealer i naturskjønne omgivelser.

I gåavstand fra senteret er det matbutikk, bank, postkontor, apotek, bensinstasjon,
gatekjøkken, restaurant, butikker, badestrand, tur - stier, kantine og buss til sentrum som
stopper like utenfor senteret .
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4. ADVOKATBISTAND

Krise - og Kompetanse senteret ble i 2007 valgt av det kongelige politi - og justisdepartement
som et av fem krisesentre i landet som fikk tilbud om å delta i et prøveprosjekt med gratis
advokat bistand til brukerne av senteret .

Ordningen ble videreført, og m ålsettingen er at brukerne av senteret kan få hjelp til å løse sine
juridiske problemer på en rask og enkel måte. Det påpekes at det kun er problemstillinger
k nyttet til vold i nære relasjoner som er gratis for bruker. Dersom det i tillegg fremkommer
spørsmål som anses som utenfor senterets formål i henhold til Lov om kommunale
krisesentertilbud må det betales av brukeren selv.

Behovet og bruken er stor h vert år og ordningen fungerer veldig bra . Det søkes om midler til
tilbudet hvert år og det rapporteres om bruken i etterkant av året. Dette er midler som kommer
i tillegg til kommunalt tilskudd og som er spesifisert i regnskapet.

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

År: Beløp:
2007 Kr 75 000
2008 Kr 75 000
2009 Kr 100 000
2010 Kr 84 550
2011 Kr 84 500
2012 Kr 80 000
2013 Kr 94 000
2014 Kr 80 000
2015 Kr 81 680
2016 Kr 85 000
2017 Kr 87 5 00
2018 Kr 92 000
2019 Kr 85 000

Senteret har en fast advokat , Annie Braseth, som kommer hver uke . Brukere og beboere må
sette seg opp på time på senteret. Det benyttes et samtalerom med tilgang til lekerom, slik at
bruker kan ha med barn uten at barnet tr enger å høre alt som blir formidlet , men samtidig ha
kontakt seg imellom . Mellom samtalerommet og lekerommet er det derfor en glassvegg slik at
bruker og barn kan kommunisere selv om døren er lukket.
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5. GAVER

Krisesenteret mottok kr 84 840,00 i pengegaver i 201 9 . Alle pengegaver øremerkes etter
givers ønske og går ikke til drift av senteret. I tillegg mottok senteret også flere objekter fra
bedrifter, organisasjoner og private til glede for beboerne og senteret.

6 . PERSONALET

6.1 Antall ansatte og årsverk
Den i nterkommunal e krisesenterdrift en har i 201 9 bestått av 8 ,5 årsverk, herunder 7 ,5 i
turnus. Blant de 1 0 faste ansatte er det 8 kvinner og 2 m e nn. Daglig leder Miriam Rasch
sluttet 31.08.19. Margrete Gjerdrum ble konstituert som leder 01.09.19 og vil fungere frem til
ny leder er tilsatt .

2 Tariff
Alle ansatte har ordnede lønns - og arbeidsforhold regulert i tariff.

6 . 3 Pensjonsordning
Alle ansatte er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap
(KLP) .

6 . 4 Kompetanse
De ansattes kompetanse er prioritert ved senteret og er en nødvendighet for å kunne tilby et
helhetlig tilbud som er individuelt tilpasset alle brukerne. Dette er i tråd med Lov om
kommunale krisesentertilbud.



17

Kompetansebehovsdokument

Det t idligere s tyret for Kri sesenteret i Hønefoss utarbeidet i 2008 et
kompetansebehovsdokument. Hovedmålsettingen var å avdekke hvilken kompetanse senteret
h a dde og kvalitet ssikre hvilken kompetanse senteret b u r de ha i fremtiden.

Utarbeid et kompetansebehovsdo kumentet var senterets plan for å vedlikeholde og
videreutvikle senterets kompetanse frem til 2012. Dette har vært en vellykket plan og
kompetansebehovsdokumentet ble derfor videreført.

Det var ingen konferanser og kursvirksomhet utenlands i 201 9 .

6.5 IA bedrift
Ringerike Kris e - og Kompetansesenter er en IA bedrift.

Sykefraværet fra 01.01.1 9 til 31.12.1 9 var 8,5% .

7 . RETTSSAKER

Vitne i rettssaker for tidligere beboere

Antall saker: 4 rettssaker
Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker.

8 . B EBOERE

Krise - og Kompetansesenteret arbeider for å t ilrettelegge slik at brukerne får et individuelt og
helhetlig tilbud.

S enteret skal sammen med kommunen e gi et kvalitativt tilbud til kvinner , menn og
medfølgende barn som har vært utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.

Brukere består av kvinner , menn og deres medfølgende barn , i alle aldre, med ulik bakgrunn,
fra mange land og kulturer, med ulike problemer og behov.

Krise - og Kompetanse senteret j obber etter prinsippet ” hjelp til selvhjelp”. Sammen med
brukere av senteret kartlegger vi den enkeltes behov og iverksetter tiltak etter det .

Det er viktig at hver enkelt bruker får et individuelt tilpasset tilbud, som fremmer brukernes
evne til mestring, slik at de lettere kan komme tilbake til hverdagen.
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Barna på senteret er en selvstendig målgruppe , selv om de ikke kommer alene . De er egne
brukere med egne opplevelser og behov. Barna trenger å bli sett og hørt og vår jobb er å
tilrettelegge slik at de får mulighet til å dele sine opplevelser med noen under trygge rammer.

Barne - og ungdomsansvarlig tilrettelegger for at barn og ungdom skal få et godt og
individuelt tilbud på s enteret i samarbeid med resten av personalet .

Beboerne forplikter seg til faste samtaler og handlingsplanmøter med personalet. Andre
samtaler kommer i tillegg der det er behov/ønske . Alle beboerne har egen primær - og
sekundærkontakt. De ansatte er tilstede i miljøet med tilrettelagte aktiviteter , veiledning og
rådgivning til mor /far og barn etter behov.

Dagbrukere er blitt en stor brukergruppe av senteret, spesielt oppfølging av tidligere beboere.
Men også brukere som ikke har behov for et botilbud, men som ønsker å komme til samtaler
for råd og veiledning. Mange av våre dagbrukere bl ir henvist til senteret fra hjelpeapparatet.

9 . SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Det er mange brukere som blir henvist til Ringerike K rise - og Kompetansesenter for vold i
nære relasjoner via andre instanser både innenfor våre tilknyttede kommuner og fra
kommuner utenfor.

S enteret ser viktigheten av å etablere et godt samarbeid med relevante hjelpeins tanser for å
være en pådriver for at våre brukere får en helhetlig og indi viduell oppfølging .

1 0 . INFORMASJ ON OG SYNLIGGJØRING

10.1 Egen brosjyre og visittkort
Krise - og Kompetanse senteret har jobbet aktivt med informasjon og synliggjøring gjennom
hele 20 1 9 .

S enteret har egne brosjyrer og visittkort .

10.2 Tiltakskort, veileder og nasjonal brosjyre
Norsk Krisesenterforbund NOK utarbeidet en brosjyre oversatt til 2 6 språk, samt et tiltakskort
og veileder til alle kommuner i Norge i 2014.

Tiltakskortet, som er utviklet av Norsk Krisesenterforbund inkluderer de viktigste sidene ved
arbeid med voldsutsatte: Å se, å spørre, å handle.

Tiltakskortet opplyser om hva man skal se etter som tegn på vold og gir eksempler på
spørsmål man kan stille. På side to finnes et flytdiagram som illustrerer gangen i en sak
inkludert ulike tjenesters ansvarsområder/roller.

Dette kan lastes ned fra vår hjemmeside www.krisesenteret.info
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1 0 .4 Markedsføring
Senteret har annonser og avisartikler i aviser og på internett.

Egen h jemmeside

Senteret har egen hjemmeside www.krisesenteret.info . Etter navn e bytte har vi også disse
adressene : (Alle går til samme side).

www.rkks.no

www.kriseogkompetansesenteret.no

www.kriseogkompetansesenter.no

Alle adressene fører til vår opprinnelige adresse inntil videre.

Utsnitt av forsiden:

Kommunesider

A lle deltakende kommuner har informasjon om Ringerike Krise - og Kompetansesenter for
vold i nære relasjoner på sin e hjemmeside r .

Facebook side

Senteret har en egen Facebook side som ble opprettet i 2009 for å få kontakt med ungdom og
andre grupper i samfunnet. Vi ser at denne siden har et bredt brukerspekter. Facebook siden
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brukes for å legge ut informasjon , samt forespørsler dersom senteret eller beboere trenger noe .
Ved årsskiftet hadde siden 1 4 88 likes og er en god markedsføringskanal.

Facebooksiden heter fremdeles det samme, da Facebook ikke endrer navnet etter gjentatte
forespørsler. Vi jobber videre med dette.

Stands og foredrag til deltakende kommuner

Senteret har vært ute på flere stands og holdt både informasjonsmøter og foredrag til våre
deltakende kommuner i 201 9 .

1 1 . HELSE – MILJØ - SIKKERHET (HMS)

1 1 .1 Oversikt - rutiner
Helse, miljø og sikkerhet er et område vi jobber kontinuerlig med. Vi gjennomgå r og
revider er rutinene jevnlig på senteret , samt lage r nye rutiner der det trengs .

Rutinene omfatter alt fra internkontroll , HMS, fysisk sikring og prosedyrer for hvordan
håndtere alle situasjoner med beboere og brukere. Rutinene er sortert på områdene: D = Drift,
B = Beboere, P = personal og H = Hjelpeapparat.

1 1 .2 Fysisk sikring

Sikkerhetsvurderinger

Sikkerheten på Krise - og Kompetanse senteret gjennomgås jevnlig og oppgraderes ved behov.
Senteret har god dialog med politiet som også tidligere har foretatt befaring på senteret for å
avdekke sikkerhetshull.

Detaljer om sikkerhetstiltak fremkommer ikke her.

Trusler

Senteret har i 201 9 ikke avgitt noen anmeldelse r til politiet av trusler mot senteret eller mot
senterets ansatte.

Det er nulltoleranse for mottak av trusler både mot senteret og personal.
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12. TILSYN – FYLKESMANNEN
I henhold til Krisesenterloven § 8 Internkontroll , skal k ommunen føre i nternkontroll for å
sikre at de virksomhetene og t j enestene som utgj ø r krisesentertilb u det, utfører oppg a vene sine
i samsvar med krav fastsette i lov eller forskrift. Kommunen må kunne gj ø re greie for
hvordan en oppfyller denne plikten.

I henhold til Krisesenterloven § 9 Statl i g tilsyn , skal Fylkesmannen føre tilsyn med at
ko mmunen oppfyller pliktene pålagt etter §§ 2, 3, 4 og 8. Reglene i kommuneloven kapittel
10 A gjeld er for den tilsynsvi rks omheten som er ne v n t i første ledd.

Fylkesmannen i Buskerud avholdt tilsyn av krisesentertilbudet den 23.10.13 . Ved tilsynet ble
det ikke gjort funn som ga grunnlag fo r å gi pålegg til kommunen. Fylkesmannen vurderer at
brukerne av senteret får et kompetent og godt tilrettelagt tilbud.

1 3 . STATISTIKK

Overnatting

Beboere Antall: Døgn:
Kvinner 4 3 1896
Barn/ungdom til kvinner 31 1591
Menn 4 172
Barn/ungdom til menn 2 72
Sum 80 3731

Fordeling mellom kommunene:

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner
26 0 9 0 1 11 7
Gran Sør - Aurdal Nord - Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre
6 0 4 0 0 0 1
Andre
15

Det er fritt krisesentervalg i Norge , jf. krisesenterloven . Det betyr at hvem som helst kan
velge seg et hvilket som helst krisesenter i Norge. Dette gjøres av forskjellige grunner, som
f.eks. sikkerhet og nødvendighet av lengre geografisk avstand til motpart. Dette går begge
veier.
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Brukere uten overnatting (dagbrukere) – Antall s amtaler

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall samtaler :
Samtaler kvinner 113
Samtaler barn/ungdom 0
Samtaler menn 16
Sum: 129

Fordeling mellom kommunene:

Ringerike Hole Modum Sigdal Krødsherad Jevnaker Lunner
89 1 9 0 0 10 4
Gran Sør - Aurdal Nord - Aurdal Etnedal Vang Øystre Slidre Vestre Slidre
5 0 0 0 1 0 0
Andre
10

Telefonhenvendelser

Telefonsamtaler Antall telefoner
Førstegangshenven delse i 2019 1 58
Vært i kontakt tidligere i 201 9 144
Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 489
Sum 791

Botid

Det gis inntil 2 måneder botid ved Krise - og Kompetansesenteret . Dersom beboer trenger
lengre botid må det sendes inn en skriftlig begrunnet søknad. Gjennomsnittlig botid per
beboer har i 201 9 vært 46,6 døgn.

Søknad om utvidet botid Antall saker
Godkjent utvidet botid 7
Avslag på utvidet botid 0

Flerkulturell andel

I 201 9 var det 5 3,75 % flerkulturell andel blant beboerne og 31,82 % blant brukere
(dag/aftensamtaler) .
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15. PROSJEKTER OG TILTAK
Barna er den viktigste brukergruppen på s enteret. De er fremtiden vår. Det beste stedet å
skape varige og langsiktige holdnings - og atferds endringer er hos barna. På senteret er de
trygge og de kan få nye erfaringer med både kvinnelige og mannlige rollemodeller. Mor eller
far som kommer til senteret med barna sine får veiledning og støtte i sin foreldrerolle og de
ansatte bidrar til at dialog og samvær utvikles videre slik at de står bedre rustet til å stå alene
og at voldsspiralen kan avsluttes.

Det er store mørketall når det gjelder vold i nære relasjoner. Vi erfarer at noen barn og
ungdommer so m kommer til senteret er traumatiserte etter l angvarig vold i familien . Mange
av barna og ungdommen burde og kunne vært fanget opp på et mye tidligere tidspunkt , blant
annet i barnehage, skole eller andre fritidsaktiviteter. Dette skjer kun hvis de ansatte på barnas
arena vet hva de skal se etter og h ar trygghet i sine roller til å gjøre noe med det.

Nye forskningsmetoder viser at omsorgssvikt kan gi barn livsvarige hjerneskader. Negative
erfaringer påvirker oppbyggingen av hjernen og kan føre til overdrevne fryktreaksjoner som
blir en del av hjernest rukturen som kan vedvarer hele livet.

«Kjernen i barnets tilknytningsforstyrrelse er opplevelsen av frykt uten løsninger»
(Main&Hesse, 1990).

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

15.1 Skole tiltaket
Senteret starte t med skole t iltaket i 2010/2011

Det ble holdt foredrag og kompetanseheving om vold i nære relasjoner ved tre grunnskoler i
201 9, alle i Ringerike kommune .

Undervisningspakke: Det er lærerne som få r økt kompetanse om Kris e - og
Kompetanse senteret, hva vold er og hva man kan se etter for å avdekke vold og hva man skal
gjøre når det avdekkes vold eller det er en sterk mistanke om vold.

På l ang sikt ønsker sente ret å besøke alle grunnskolene i alle deltakende kommuner til Krise -
og Kompetanse senteret . S enteret har fått svært gode tilbakemeldinger på skoleprosjektet fra
de grunnskolene vi har besøkt.

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

15.2 Barnehage tiltaket
Barnehagetiltaket startet opp i 2013.
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Undervisningspakke: Økt kompetanse til barnehageansat te på samme måte som m ed lærerne
under Skoletiltaket , men tilpasset de små barna og barnehagenes hverdag .

8 barnehager i Ringerike kommun e fikk foredraget og kompetanseheving om vol d i nære
relasjoner i 201 9 .

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

I tillegg ble det holdt innlegg ved Læringssenteret for voksne i Ringerike kommune, elever
ved helse - og oppvekstlinja ved Tyrifjord videre gående skole og for elever ved helse - og
oppvekstlinja ved Hønefoss videregående skole.

15.3 Aktiv jobb i skolen:
Krise - og Kompetanse senteret er representert i et tverrfaglig prosjekt i Ringerike kommune:
«Aktiv jobb i skolen»

Gruppen samles annen hver fredag fra kl. 0900 - 1300 og annen hver gang på Hønefoss
videregående skole , Ringerike videregående skole , samt Læringssenteret . Sistnevnte sted kom
inn i samarbeidet i 2018.

Den tverrfaglige gruppen består av: SLT, NAV, Ungdomskontakten, Barneverntjeneste,
S kolehelsetjeneste , Rustjenesten og Krise - og Kompetanse senter et. Gruppen kan være til
hjelp på følgende områder:

Samtalepartner
Rus
Seksualitet
Konflikt hjem, skole
Venner
Vold og overgrep
Arbei d
Økonomi
Bolig/oppfølging
Aktiviteter på fritiden

Gruppen sitter på skole n e for å kunne nå ungdommen direkte. Dette har blitt et godt
samarbeid etatene imellom, med lærerne og med ungdommen.

15.4 U ng /V oksen grupper
Ung /Vokseng ruppe er for ungdom mellom 17 og 25 år som har opplevd eller fortsatt opplever
vold og krenkelser.

Målene med gruppe n er at ungdommene opplever at de ikke er alene og at de ser muligheter
for hjelp til å gjøre forandringer.

Hver gruppe møtes 10 ganger. D et er en veileder i gruppen.
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I 201 9 ble det ikke avholdt noen ung /voksen gruppe . Dette skyldes rekruttering.

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

Senteret kommer til å intensivere m arkedsføringen av tiltaket i 2020

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

Målsettingen med gruppen på er å forebygge og avverge vold, både på kort og lang sikt
gjennom å hjelpe foreldre til bedre samspill med barna sine.

Krise - og Kompetansesenteret har 4 godkjente veiledere og har en daggruppe og en
kveldsgruppe. Hver gruppe møtes 8 ganger. Det er alltid 2 veiledere i hver gruppe.

I 201 9 ble det avholdt 1 aftengruppe .

15.6 KOR (Kli ent - og resultatstyrt praksis)
Krisesenteret i Hønefoss benytter KOR som et arbeidsverktøy under samtaler ( med barn og i
grupper).

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

Dette er r efleksjon satt i system og v i kommer raskere fram til å jobbe med det som er nyttig
for brukeren , som fører til økt brukermedvirkning i hver eneste samtale.

Ratingen gir s kalae r som gjør jobben og utviklingen i samtalene lettere og gir et visuelt bilde
av utviklingen for bruker. Det gir ø kt innsikt i hvordan brukerne egentlig har det og det gir oss
en større mulighet for å endre/justere samtaleformen vår .

15. 7 Kommunal Handlingsplan mot vold i nære relasjoner:
Ringerike ferdigstilte en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner i 201 6.
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1 6 . ÅRSREGNSKAP 201 9

Ringerike krise - og kompetansesenter for vold i nære relasjoner REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2019

Art Tekst Kr Kr

1010 Fastlønn 4 726 547,05
4 889

734

1020 Lønn til vikarer 524 430,00
580

476

1030 Ekstrahjelp 60 027,94
142

944

1040 Overtid 32 434,20
61

236

1090 Pensjon 993 229,39
640

731

1099 Arbeidsgiveravgift 869 444,86
887

401

Sum post 0 7 206 113,44
7 202

522

1100 Kontormateriell 17 698,74
55

000

1114 Medikamenter/medisiner 636,00
10

000

1115 Matvarer 55 494,70
107

822

1120 Annet forbruksmateriell 68 891,10
100

000

1130 Telefon, post, bank 42 005,69
112

000

1140 Annonser 70 817,80
223

428

1150 Opplæring og kurs 109 395,36
270

400

1160/65 Km.godtgjørelse/gaver 20 360,45
75

000

1170 Transport/drift av egne transportm. 8 173,16

1180 Strøm 124 373,94
65

000

1190 Leie av lokaler 934 000,00
931

700

1195 Avgifter, gebyrer og lisenser 17 155,67
179

872

1200 Inventar og utstyr 43 657,86
24

000

1230/40/60 Vedlikehold og serviceavtaler 5 926,80
58

240

1270 Advokat og tolk 46 007,00
160

000

1370 Kjøp fra andre (private) 65 520,00

Sum post 1 & 2 1 630 114,27
2 372

462

SUM UTGIFTER 8 836 227,71
9 574

984

1700
Refusjon fra Justisdep. -
advokatvakt - 85 000,00

- 85
000

1710 Refusjon sykelønn - 166 658,00
- 346

608

1750 Refusjon fra kommuner - 9 149 205,00
- 9 143

376

Sum post 7 - 9 400 863,00
- 9 574

984

SUM INNTEKTER - 9 400 863,00
- 9 574

984

Endring bundne fond (Advokathjelp) 19 480,00

Nettoinntekt (overskudd) - 545 155,29 -
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Prosjekt 5525 Gavemidler

Saldo 01.01.19 inkl.renter
-

979 903,73

Utgifter per 31.12.19 91 285,64

Inntekter per 31.12.19
-

84 840,00

Saldo per 31.12.19
-

973 458,09

Prosjekt 5206 Advokathjelp

Saldo 01.01.19
-

176 130,00

Utgifter per 31.12.19 65 520,00

Inntekter per 31.12.19
-

85 000,00

Saldo per 31.12.19
-

195 610,00

Prosjekt 5177 Fond

Saldo 01.01.19
-

329 195,38

Overskudd 2019
-

630 366,00

Saldo per 31.12.19
-

959 561,38

2 9 .01.20

Margrete Gjerdrum
Konstituert l eder
Kris e - og Kompetansesenteret
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