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Arkivsaksnr.: 20/3878-1   Arkiv: G20  

 

Faste orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Faste orienteringer v/kommunalsjef, muntlig gjennomgang av:  

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Utvikling av økonomisk sosialhjelp 

 Covid 19 

 Kvartalsrapport, 2. kvartal 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/1829-8   Arkiv: 233 G70  

 

Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

30/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Eldrerådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fontenehusene i Norge gjennomfører hvert år to medlemsundersøkelser, nemlig arbeids-og 

studieundersøkelse og trivselundersøkelse.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er positivt å se at Fontenehuset i Hønefoss lykkes i å få 35,1% av medlemmer ut i lønnet 

arbeid.  Ikke alle har kommet ut i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen som hver 

enkelt har, er viktig både for personen selv men også for samfunnet. 

Hvis vi ser på melemmer som har vært i aktiviteter som lønnet arbeid, ulønnet 

praksis/hospitering eller studier/kurs, er Fontenehuset Hønefoss oppe i 44,7%. 

 

Over halvparten av de som ikke var i lønnet arbeid, prakis eller studier, ønsker å komme 

tilbake til arbeidslivet eller studier. 

 

Undersøkelsene viser at en stor andel av medlemmer føler at de gjør et meningsfyllt arbeid på 

fontenehuset.  De får brukt egne ressurser og ferdigheter, de mener at det er et godt 

arbeidsmiljø og de har innflytelse på aktiviteten.  50% av medlemmene svarer at de har fått et 

større sosilat nettverk. 

 

I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på 

deres helse og at deltagelse på huset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og 

for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 
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Undersøkelsene peker på forbedringsområder, som å øke andelen unge voksne (det er et 

prosjekt i gang) å fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i 

arbeid. 

 

Undersøkelsene er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at de hele tiden kan gi 

best mulig tilbud til sine medlemmer.   

 

 

 

Vedlegg 

Arbeid og studier undersøkelse 2019.pdf 

Rapport trivselsundersøkelsen 2019_diagram.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arkivsaksnr.: 20/3826-1   Arkiv: 233  

 

Fontenehuset, - årsrapport 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

31/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fontenehusets årsrapport 2019 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger Fontenehusets årsrapport for 2019 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar rapporten til 

orientering. 

 

Vedlegg 

 Fontenehusets årsrapport 2019 m/årsberetning, revidert regnskap, revisjonsberetning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv: 027  

 

Regnbuen, - status og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som blir 

negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket ivaretaes i 

henhold til lovverket. 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 
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I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 

 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  
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Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 

Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv: F00 &20  

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Eldrerådet 31.08.2020 

5/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

10/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

33/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

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. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om 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; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

2. Det avsettes økonomiske ressurser fra formannskapets disposisjonskonto til innhenting 

av konsulentbistand i forbindelse med behandlingen av 1. kvartal. 
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3. Hovedutvalg for helse, omsorg og velferd utnevner følgende medlemmer til 

samarbeidsgruppen og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv: F08  

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

20/20 Eldrerådet 31.08.2020 

7/20 Integreringsrådet 31.08.2020 

17/20 Råd for funksjonshemmede 01.09.2020 

34/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 
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Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 18/2561-4   Arkiv: X20  

 

Dagberedskap - legevakttjenesten  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte allmennmedisinske 

legetjenester. 

 

  

 

Sammendrag 

Det toårige pilotprosjektet «Dagberedskap hos Sentrumslegene» avsluttes. Ordningen 

videreføres med enkelte justeringer som permanent tjeneste med virkning fra 01.08.2020. 

Allmennlegene i kommunal dagberedskap suppleres med beredskapsbil og planlegger 

etablering i andre lokaler. 

 

Bakgrunn for notatet 

Ringerike kommune etablerte sommeren 2018 et pilotprosjekt for utprøving av ny modell for 

dagberedskapsordning (saksnr. 18/2561). Dagberedskap ivaretar alle akutte allmennmedisinske 

tjenester til innbyggere som ikke har tilgjengelig fastlege i kommunen, samt utrykning ved 

behov for akutt nødhjelp (113). Pilotprosjektet er etablert som del av Sentrumslegenes 

fastlegekontor med de to fastlegene, som har hjemmel ved kontoret og  kommunal 

deltidsstilling. Prosjektet har en planlagt varighet på 2 år, og blir avsluttet sommeren 2020.  

Formålet med pilotprosjektet var å teste og utvikle modellen for bærekraft, behov og 

muligheter. 

 

Evaluering av Dagberedskap. 

Ordningen er evaluert svært positivt av fastlegekollegiet og av akuttmedisinske 

samhandlingsetater (legevakt, ambulanse).  

 

For Ringerike kommune er ordningen fleksibel, ressurseffektiv og velintegrert. Ikke minst nå 

under koronasituasjonen, har Sentrumslegene vært kritisk nødvendige for å løse oppgavene 

raskt og effektivt. Det foreligger nå ingen klager fra andre etater eller brukere, over manglende 

tilgjengelig akutt allmennmedisinsk tjenestetilbud for innbyggere. 
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 Dagberedskapsavtalen løser kommunens plikt til å ha et akuttmedisinsk tilbud om øyeblikkelig 

hjelp til alle som oppholder seg i kommunen (jvf. Lov om kommunale helse- og 

omsorgstjenester m.m., § 3-1 og § 3-2).  

 

Antall henvendelser, oppdrag og oppdragenes varighet, varierer, fra få til mange pr dag og fra 

kortvarige til langvarige. En del pasienter kommer til legekontoret for undersøkelse, i tillegg er 

kapasiteten til utrykning ved akuttmedisinske tilstander svært viktig. Dagberedskapslegene er i 

økende grad integrert i og bidrar avgjørende i den akuttmedisinske kjeden. I dag bruker legene 

egen bil for å løse kommunens dagberedskap. Dagberedskapslegene bør ferdes i egnet bil med 

tydelig markering (akuttlege). 

 

Lokalene for dagens dagberedskap er ikke optimale. Det er ikke lagt til rette for 

ambulansemottak. Dagens koron utbrudd har illustrert sårbarheten ved mottak av smittsomme 

pasienter og avdekket behov for økt samvirke og nærhet med kommunens øvrige 

helseberedskap.  

 

Sentrumslegene har sagt seg villige til å fortsette som dagberedskapsleger, og har gitt følgende 

innspill til denne evalueringen: 

Vår styrke er at vi er små, samkjørte og tilpasningsdyktige med små fastlegelister, slik at 

vi har muligheter for å være fleksible.   

 Ordningen fungerer som beredskapsordning; det er som i alt beredskapsarbeid stor variasjon 

i antall henvendelser. De fleste henvendelser er  

 Innbyggere uten fastlege, med akuttmedisinsk behov, bl.a. Studenter, Utenlandske 

arbeider med skader (kuttskader etc.), Turister (skader, annet) 

 Utrykning med ambulanse, særlig hjertestans 

 Akutt psykiatri med uavklart eller ikke fastlege her. Rus, psykose, suicidproblematikk 

 Innbyggere der fastlege eller vikar for fastlege ikke er tilgjengelig 

Livreddende førstehjelp ved hjertestans opptrer ca. 1 gang i måneden. 

  

 Kontoret har nå fått en tydelig beredskapsprofil: 

 Ordningen er velintegrert i prehospital tjeneste, med gjensidig kjennskap og gode 

samhandlingsrutiner både med ambulanse og AMK. Det er eksempler på at AMK har 

ringt direkte med anmodning om bistand til akutt hendelse, der ambulansen ikke har 

vært tilgjengelig (hjertestans). 

 Fastlegene har etter vert fått spisset kompetanse og erfaring bidrar til bedre 

tjenester. Fastlegene er målrettet i egen kompetansehevning innenfor akuttmedisin 

– kurs, øvelser og hospitering, og bidrar med undervisning (bl.a. 

hjerte/lungeredningskurs).  

 Evne til å ta inn ekstra pasienter. Det ble benyttet i høst 2019 pga. brått forfall hos en 

fastlege som varte 2 mdr. 

 

I en fortsettelse mener vi følgende er viktig: 

 Nærhet til parkering, buss, taxi (VIKTIG) 

 Egnet inngang for ambulanse 

 Eget akutt-rom. 

 Fordel med fleksibilitet i.f.t. økt arealbehov hvis situasjonen krever det  
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Vurdering og fremtidig løsning. 

Dagens ordning er svært velfungerende og modellen anbefales videreført som tjeneste i 

permanent drift. Stillingene som dagberedskapsleger, knyttes varig til de to hjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor. Det fastholdes som 2x 20 % kommunal stilling med fastlønn og 

praksiskompensasjon. 

Ordningen suppleres med en dagberedskapsbil. Bilen bør være tydelig markert, ha 4-hjuls drift 

og fast parkeringsplass ved legekontoret. 

 

Det er før sommeren gjort et utredningsarbeid med mål om å finne nye og mer egnede lokaler 

for dagberedskapsordningen, Lokalene må ivareta behov for smittevernberedskap, 

dagberedskap og Sentrumslegenes fastlegekontor. Det er nødvendig med adgang for 

ambulanse, tilgjengelig akuttrom og at relevante smittevernhensyn kan ivaretas. Lokalene må 

samtidig være fleksible slik de kan romme en økt aktivitet i perioder. Kontoret kan med fordel 

ha fleksibel tilgang til areal, slik at smittevernkontoret og legekontoret i 

beredskapssammenheng kan disponere større lokaler. Aktuell korona pandemi kan illustrere 

dette. Det er ønskelig at nye og mer egnede lokaler skal være på plass i løpet av 2020. 

Rådmannen har godkjent, etablering av nye lokaler i Storgaten 11-13, der kommunen allerede 

har en leieavtale. Ombygging kan starte tidlig høst.   

 

Økonomisk konsekvens 

Ordningen skal fortsette innenfor de etablerte avtaler mellom Ringerike kommune og de to 

aktuelle fastlegene.   

Dagberedskapstilbudet styrkes med en leasingbil. Bilen leases fra Ringerike kommune.  Bilen 

er nødvendig for å ivareta akutt utrykning og annen helsefaglig beredskap i kommunens akutte 

allmennlegetjenester på dagtid. Årsutgift samlet for leasing og drift av bil er vurdert til kr 

80.000,- I tillegg kommer økt husleie på 162.000,- pr. år, for å imøtekomme funksjonelle 

lokaler. Totalt foreslås det en økning i dagberedskapsbudsjettet på 242.000 kr. Pr år. Dette 

søkes innarbeidet i budsjett for legetjenester for 2021.  

 

 Drift 

 

Overskrift Beskrivelse Beløp/år 

Lønn leger 2 * 20 % stilling med fastlønn (779.700 (årslønn) + 

sosiale .kostnad faktor 1,3) 

405.400 

Praksiskompensasjon for 2* 20 stilling (83503 kr/år) 167.000 

Kompetanse 

og nødvendig 

utstyr 

2* 60.000 kr 120.000 

Lege bil Leasing bil dagberedskap  – inkl. driftsutgifter   80.000 

Husleie Økt husleie for nye lokaler  162.000 

Årsbeløp 

 

  

  

934.400 kr. 

 

Økningen på 242.000 søkes innarbeidet i budsjett for 2021. 
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Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at dagberedskapsordningen fortsetter i nåværende modell med i alt 40 % 

kommunal stilling. Dette organisert med 20 % til hver av de to fastlegehjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor.  

Inngått avtale med Sentrumslegene videreføres. I tillegg anbefaler Rådmannen at ordningen 

styrkes med tiltak beskrevet i saken.   

Det inngås avtale om leasing av bil til dagberedskapsordningen og arbeidet med å etablere mer 

egnede lokaler ved Storgaten 11-13 realiseres. Tiltaket innarbeides i Rådmannens forslag til 

budsjett 2021- 2024.  

Løsningen videreutvikles i dialog mellom fastlegene, dagberedskapslegene, kommuneoverlegen 

og smittevernkontoret, og vil bli presentert i framtidig saksfremlegg. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og omsorg 

saksbehandler: Karin Møller 
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Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv: H43 &01  

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for 

vold i nære relasjoner, - Krisesenteret  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

36/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  
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Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse (mål 

3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder 

(mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte fokusområdene 

eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide med de andre 

bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

 

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8)  

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3878-1   Arkiv:   

 

Faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjon tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Faste orienteringer v/kommunalsjef, muntlig gjennomgang av:  

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Utvikling av økonomisk sosialhjelp 

 Covid 19 

 Kvartalsrapport, 2. kvartal 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

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

Råd for funksjonshemmede 

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1829-8   Arkiv: 233 G70  

 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelsen 2019 - 

Fontenehuset  
 

Forslag til vedtak: 

 

Rapport arbeid og studier undersøkelse samt trivselsundersøkelse 2019 tas til orientering 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Fontenehusene i Norge gjennomfører hvert år to medlemsundersøkelser, nemlig arbeids-og 

studieundersøkelse og trivselundersøkelse.   

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er positivt å se at Fontenehuset i Hønefoss lykkes i å få 35,1% av medlemmer ut i lønnet 

arbeid.  Ikke alle har kommet ut i fulltidsjobb, men det å utnytte den arbeidsevnen som hver 

enkelt har, er viktig både for personen selv men også for samfunnet. 

Hvis vi ser på melemmer som har vært i aktiviteter som lønnet arbeid, ulønnet 

praksis/hospitering eller studier/kurs, er Fontenehuset Hønefoss oppe i 44,7%. 

 

Over halvparten av de som ikke var i lønnet arbeid, prakis eller studier, ønsker å komme 

tilbake til arbeidslivet eller studier. 

 

Undersøkelsene viser at en stor andel av medlemmer føler at de gjør et meningsfyllt arbeid på 

fontenehuset.  De får brukt egne ressurser og ferdigheter, de mener at det er et godt 

arbeidsmiljø og de har innflytelse på aktiviteten.  50% av medlemmene svarer at de har fått et 

større sosilat nettverk. 

 

I tillegg svarer en stor andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på 

deres helse og at deltagelse på huset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og 

for innleggelser i spesialisthelsetjenesten. 

 



- 

Undersøkelsene peker på forbedringsområder, som å øke andelen unge voksne (det er et 

prosjekt i gang) å fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i 

arbeid. 

 

Undersøkelsene er et godt verktøy for evaluering av fontenehuset for at de hele tiden kan gi 

best mulig tilbud til sine medlemmer.   

 

 

 

Vedlegg 

Arbeid og studier undersøkelse 2019.pdf 

Rapport trivselsundersøkelsen 2019_diagram.pdf 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Gondola Guttormsen 
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Arbeid og studier undersøkelse 2019

DELTAKELSE I 2019

Antall medlemmer som gjennomførte undersøkelsen

Antall medlemmer som ikke gjennomførte undersøkelsen

a) Medlemmer som ble kontaktet men ikke deltok

Medlemmer som delvis gjennomførte undersøkelsen

Medlemmer som ble kontaktet men ikke startet
undersøkelsen

Medlemmer en ikke kom i kontakt med

Medlemmer med spørreskjema uåpnet

114

32

5

b) Medlemmer en ikke fikk kontakt med 27

Antall mulig deltakere i undersøkelsen

Medlemmer som oppgir ikke å ha vært innom huset

Antall medlemmer i utvalget til undersøkelsen

-

= 146

150

4

0

0

0

27

100%

78 %

22 %

5 Medlemmer som ikke ønsket å delta i undersøkelsen

28.02.2020 15:46:30
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M E D LE M M E R I LØN N E T ARB EI D, P RAKSI S E LLE R STU DI E R I
2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

44,7%

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Medlemmer i lønnet arbeid, praksis
eller studier i 2019

Lønnet arbeid 40 35,1%

Ulønnet praksis/hospitering 7 6,1%

Studier 5 4,4%

114 medlemmer er 100% i grafen*

Når kategoriene splittes vises antall og prosentandel av medlemmer som var i lønnet arbeid, praksis eller
studier, men siden noen medlemmer var i flere kategorier, blir det ikke riktig å summere tallene i 100%.

I grafen telles ett medlem kun én gang. Medlemmer som kombinerte lønnet arbeid, praksis eller
studier har fått sin egen kategori. Derfor blir det i denne grafen riktig å summere tallene i 100 %

*

28.02.2020 15:46:30



M EDLEM M ER SOM I KKE VAR I LØN N ET ARBEI D, PRAKSI S
ELLER STU DI ER I 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

30

33

Ønsker ikke å komme i arbeid eller
studier

63

Ønsker å komme i arbeid eller studier

Medlemmer som ikke var i lønnet
arbeid, praksis eller studier

26,3%

28,9%

55,3%

114 medlemmer er 100% i grafen

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

28.02.2020 15:46:30
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M E D LE M M E R SOM STARTE T OP P I LØN N E T ARB EI D,
P RAKSI S E LLE R STU DI E R I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

23,7%

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Medlemmer som startet opp i lønnet
arbeid, praksis eller studier i 2019

Lønnet arbeid 21 18,4%

Ulønnet praksis/hospitering 6 5,3%

Studier 2 1,8%

114 medlemmer er 100% i grafen*

Når kategoriene splittes vises antall og prosentandel av medlemmer som var i lønnet arbeid, praksis eller
studier, men siden noen medlemmer var i flere kategorier, blir det ikke riktig å summere tallene i 100%.

I grafen telles ett medlem kun én gang. Medlemmer som kombinerte lønnet arbeid, praksis eller
studier har fått sin egen kategori. Derfor blir det i denne grafen riktig å summere tallene i 100 %

*
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M EDLEM M ER FORD ELT PÅ TYPE ARB EI D/PRAKSI S I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

Ordinært arbeid 29 25,4%

Arbeid med støtte 1 0,9%

Dagsjobber 2 1,8%

Overgangsarbeid 9 7,9%

Varig tilrettelagt arbeid 3 2,6%

Hospitering/praksis (ulønnet) 7 6,1%

Tallene forteller hvor mange unike medlemmer som var i de forskjellige typene arbeid. Det vil ikke være korrekt å
summere typene arbeid siden et medlem kan ha hatt flere arbeid i løpet av perioden.
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LØN N ET ARBEI D - JOBBVARI GH ET I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

14 Mindre enn 4 måneder

Fra 4 måneder til 12 måneder

Mer enn 12 måneder

114Antall deltakere i undersøkelsen

100%Total antall jobber 50

42%

30%

28%

15

21

I denne rapporten telles antall jobber medlemmer har hatt i løpet av 2019.Ett
medlem kan ha hatt flere jobber i løpet av 2019.

Jobbvarighet

28.02.2020 15:46:30



LØN N E T ARB EI D - STI LLI N GSSTØRRE LSE I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

Total antall jobber

Stillingsstørrelse

23 0 - 25%

26 - 50%

51 - 99%

114Antall deltakere i undersøkelsen

100%50

16%

36%

46%

18

8

100% 1 2%

I denne rapporten telles antall jobber medlemmer har hatt i løpet av 2019.Ett
medlem kan ha hatt flere jobber i løpet av 2019.
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I N N TEKT I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

Totalt stønadsmottakere

75 Kun stønad

36 Lønn + stønad

Stønadsmottakere

3 Kun lønn

114 Antall deltakere i undersøkelsen 100%

Ingen stønad eller lønn 1,1e-17

Total 114

111 97,4%

0,0%

2,6%

31,6%

65,8%

28.02.2020 15:46:30



I N N TEKT - FORDELI N G AV STØN ADEN E I 2019

Fontenehuset Hønefoss Arbeid og studier undersøkelse 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100,0%

AAP 24 21,1%

Uføretrygd 73 64,0%

Sykepenger 2 1,8%

Sosialstønad/kvalifiseringsstønad 5 4,4%

Alderspensjon 6 5,3%

Annet 11 9,6%

Tallene forteller hvor mange unike medlemmer som mottok de forskjellige
typene stønad. Det vil ikke være korrekt å summere typene stønad siden et

medlem kan ha motatt flere typer stønad i løpet av perioden.
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VEDLEGG OM U FØRETRYGD OG LØN N ET ARBEID I 2019

Antall medlemmer som mottok uføretrygd og
var i lønnet arbeid i 2019

114Antall deltakere i undersøkelsen 100%

22  19,3%

Antall medlemmer som mottok uføretrygd og
startet opp i lønnet arbeid i 2019

11  9,6%

Printed 28.02.2020 13:16:56
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Trivsel sundersøkelse n 2019 - ved F ontenehuset Hønefoss

Kort oppsummering :
God deltagelse på undersøkelsen. I hovedtrekk så viser undersøkelsen at en stor andel av
medlemmene føler de gjør et meningsfullt arbeid på fontenehuset, får brukt egne ressurser og
ferdigheter, at det er et godt arbeidsmiljø der de har innflytelse på aktiviteten. I tillegg svarer en stor
andel av medlemmene at fontenehuset har hatt en positiv innvirkning på dere s helse og at deltagelse
på fontenehuset har ført til mindre behov for å benytte helsetjenester og mindre behov for
innleggelser.

Undersøkelsen peker også ut forbedringsområder som øke andelen unge voksne (her er et prosjekt
allerede i gang), bli enda bedr e til å gi hverandre tilbakemeldinger , ha flere og mer varierte
arbeidsoppgaver og fortsette det viktige arbeidet med å støtte medlemmer til å komme ut i arbeid.

Antall aktive medlemmer i gjeldende periode: 89

Svarprosent: 86,5 %
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3826-1   Arkiv:   

 

 

Fontenehuset, - årsrapport 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Fontenehusets årsrapport 2019 tas til orientering. 

 

  

Beskrivelse av saken 

Vedlagt følger Fontenehusets årsrapport for 2019 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen betydning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at hovedutvalget for helse, omsorg og velferd tar rapporten til 

orientering. 

 

Vedlegg 

 Fontenehusets årsrapport 2019 m/årsberetning, revidert regnskap, revisjonsberetning. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



1

Å  rsrappo rt
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«Jeg kom l Fontenehuset i Hønefoss.
Jeg fant mine styrker som VIKING,
men fant også noe annet.
Ikke bare overlevelse, men aksept og ro.
Jeg fant kunsten å leve!» Birgi e Rustand

Bilde
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Årsrapporten er utarbeidet av medlemmer og medarbeidere ved Fontenehuset Hønefoss

Besøksadresse:

Fontenehuset Hønefoss

St. Olavs gate 5

3510 Hønefoss

Tlf: 32126610

Postadresse:

Fontenehuset Hønefoss

Postboks 245 Sentrum

3502 Hønefoss

E - post:

post@fontenehuset.com

E - post daglig leder:

tone.thoresen@fontenehuset.com

Org. Nr.: 986 173 560 Bankkonto : 2280 30 92552 Vipps : 503597

www.fontenehuset.com
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Medarbeidere i 2019

Vår visjon

Å styrke mulighetene for mennesker med psykiske lidelser l å
oppnå en likeverdig lværelse i samfunnet.

Mulighetene skal styrkes ved å øke medlemmenes selv respekt,
ansvarlighet og sosiale ferdigheter.

Styret i S elsen Fontenehuset Hønefoss

Berit Brørby
Styremedlem

Ane Hornell
Vernepleierstudent/

vikar

Bodil Heggelund
Medarbeider

Nestleder

Henrie e Hovde
Medarbeider

Daniela Paz
Bustos Collao

Vikar

Olav Risan
Medarbeider

Annlaug Nielsen
Daglig leder

Vivi Myrlund

IPS Jobbspesialist
medarbeider

Kjell Eivind Anderdal
Medarbeider

Marit Frøyshov

Vikar

Haakon Tronrud

Styreleder
Sten Magnus

Nestleder
Karin Källsmyr
Styremedlem

Kari Stokke
Styremedlem

Eli D Andersen
Styremedlem

Anita Ulvseth

Styremedlem
Kirstn Stokkedal

Styremedlem

Sverre Berg
IPS Jobbspesialist

medarbeider

Sveinung Berg

Styremedlem

Aina Oset
Styremedlem

Gagan Bhardwaj
Hjelpepleierstudent
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Daglig leder har ordet

2019 har vært et innholdsrikt og begivenhetsrikt år for Fontenehuset Hønefoss.
Det bærer denne årsrapporten preg av.

Vi har ha en større økning i medlemsmassen vår enn tdligere, og pr. 31.12.2019

hadde Fontenehuset Hønefoss 245 medlemmer. 25% av våre aktve medlemmer er
i aldersgruppen under 30 år. Vi er på vei tl å nå målet Fontenehus Norge har sa seg

mot 2023: 30% av medlemsmassen på norske fontenehus skal være under 30 år.

Fontenehusene har et stort søkelys på at medlemmer som ønsker seg ut i jobb og at de

som vil fullføre skolegang skal få hjelp og stø e på veien. I 2019 kk 12 av våre medlem-
mer ordinær jobb og, 7 av våre medlemmer er i gang med utdanning.

Forbedret livskvalitet er et annet mål vi ønsker å oppfylle for våre medlemmer; at det sosiale fellesskapet på fontenehuset k an

ersta e innleggelser og at ensomhet kan ersta es med gode relasjoner. Birgi e sin historie er et godt eksempel på de e. E n
annen stor begivenhet i 2019 var verdenskonferansen på Lillestrøm i september/oktober.

Medlemmer, medarbeidere og styremedlemmer fra 20 land, mer enn 100 fontenehus og 400 mennesker var samlet i 5 dager
for å utveksle erfaringer og lære av hverandre. Fontenehuset Hønefoss deltok med tl sammen 16 personer. Tilbakemeldingene

fra Clubhouse Internatonal var: The best World seminar ever!
Fontenehuset Hønefoss nådde i 2019, endelig målet om bedre økonomisk forutsigbarhet, ved å overbevise om viktgheten av

vår eksistens. Vi har underskrevet partnerskapsavtaler med Ringerike, Jevnaker og Hole kommune, for 4 år, og oppfyller kriter i-
ene fra Helsedirektoratet for å kunne søke på statlig tlskudd. En svært viktg milepæl vi har jobbet med i ere år.

Vi har ha besøk av ansa e i kommunene og politkere både sentralt og lokalt. Vi har stlt spørsmål tl politkerne i sosia le me-
dier, direkte på stand og når vi har tru et de i lokalmiljøet. Lokalavisa har laget mange og gode innslag om suksesshistorie r o g

hva som kan være utordringene når den psykiske helsa ikke er på topp. Våre medlemmer har fortalt sine historier og bli fot o-
grafert. Jeg vet at det koster både mot og energi og stå fram. Jeg vil takke alle for de e. Det er også en synliggjøring av hv a det

å ha et fontenehus lokalt betyr. Det er viktg, for et samfunn i vekst, som ønsker at ere skal velge å bose e seg her. Jeg vi l
også takke våre styremedlemmer som har vært en del av stø eapparatet, og delta på møter når de har ha anledning sam-

men med politkerne og påvirket fra sine arenaer. Vi kan nå alle være stolte over resultatet: Trygghet og forutsigbarhet for vår e
medlemmer, som er en av grunnpilarene for en god psykisk helse.

Jeg er ydmyk og takknemlig og tenker det er viktg å ikke ta alt de e som en selvfølge, men fortse e å vise de som heier på os s,
at de skal kunne glede seg videre når den gode utviklingen fortse er. For meg personlig har også 2019 vært et spesielt år.

Mi siste år som daglig leder på Fontenehuset Hønefoss. E er 17 år blir jeg alderspensjonist i mai 2020.
Det er med både stolthet og vemod jeg takker for meg. Stolt fordi jeg sammen med Lisbet Palerud i 2003 tok sjansen på å etab-

lere et fontenehus i Hønefoss. Stolt over at Fontenehuset Hønefoss 17 år e er har få sin helt naturlige plass både i bybil det
og i lokalsamfunnet. Jeg vil dele denne stoltheten med alle dere der ute, som kommer med positve tlbakemeldinger,

framsnakker fontenehus og viser på alle måter at dere se er pris på det, som noen har kalt Hønefoss viktgste hus. Noen av
våre medlemmer kaller det si annet hjem og sin utvidede familie. Jeg kan kjenne meg igjen i begge deler. Det har vært mer

enn en jobb for meg i disse 17 årene, en livsstl vil jeg kalle det, med utordringer, men est gleder og gode øyeblikk. At je g
både alene og sammen med Lisbet har bli nominert tl årets kvinnelige forbilde, gjør meg ydmyk fordi det å bli se for arb ei-

det du gjør er stort. Flere av våre medlemmer har også bli nominert, også det vel fortjent, og jeg er stolt over alt de og all e de
andre medlemmene og medarbeiderne har bidra med i alle disse årene.

Jeg takker for meg, li vemodig må jeg innrømme det føles, men med troen på at Fontenehuset Hønefoss har kommet for å bli.
Jeg ønsker alle medlemmer, medarbeidere, styremedlemmer og min e erfølger Tone Rene ot Thoresen masse lykke tl i årene

som kommer.
Annlaug
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Opplevelser i 2019

15. august hadde vi besøk av helseminister Bent Høie, Dag Henaug, Runar Johansen, Mor-
ten Sandnes og Saliba Andreas Korkunc. Vi viste frem huset vårt og hadde en god prat om
forventningene staten og kommunen har tl hverandre om videre dri av fontenehus.

Det var veldig nt å høre at våre lokale høyrepolitkere har troen på oss og ønsker å styrke
satsningen på fontenehus slik at vi kan fortse e med det vi gjør. Tusen takk for besøket!
Veldig nt å ha besøk av en politker som kan modellen så godt som Bent.

15. desember 2019

Regjeringspartene på Stortnget har beslu et å øke bevilgningene tl norske fontenehus med 10
millioner kroner for 2020. De e muliggjør målet om 20 fontenehus i 2020!

Vi syns de e er strålende nyheter med tanke på utviklingen av nye fontenehus i Norge, og vi håper

at de e betyr at ere mennesker kan få tlgang tl et fontenehus der de bor.
Vi gleder oss tl å få ere hyggelige fontenehus - kollegaer rundt om i landet!

Kilde: Fontenehus Norge
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Fontenehuset Hønefoss er organisert i to enheter:

Serviceenheten:
Kjøkken, kafé, vaktmestertjeneste, renhold, HMS.

Oppgaver: Lage lunsj, betjene kafé, ytre og indre vedlikehold av huset, uteområdet, HMS - oppgaver,

renhold, renovasjon.

Kontorenheten: Kontor, administrasjon, arbeid og studie

Oppgaver: Regnskap, skrive brev og gratulasjonskort, årsrapport, føre statstkk, betjene resepsjonen,

overgangsarbeid, ansvar for arbeid og studier, søke midler.

Økt arbeidsinnsats:

Våre medlemmer har i løpet av 2019 arbeidet 18585 tmer på fontenehuset.
De e tlsvarer ca. 11 årsverk.
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Arbeidsdagen på huset

Mandag Enhetsmøte Service 14:00 - 14:45

Tirsdag
Unge voksne 13:00 — 14:45
Standardsamling 14:45 - 15:15

Onsdag
Jobbklubb 14:00 — 15:00 *
Klubbhusmøte 14:00 - 15:30**

Torsdag
Enhetsmøte Kontor 11.00 – 12.00
Koordineringsmøte 14:30 - 15:15

Fredag
Fritdsgruppe 2 gang pr mnd 13:30 - 14:15
Ukeslu 14:30 - 15:15

Dagsplan:Faste møter:

Åpningstider 2019:

Alle hverdager 08.00 - 15.30.

Hver onsdag fra 15.30 - 20.00 har vi klubbkveld,
hver torsdag har vi kor, og helgetilbud en gang i måneden.

I 2019 har vi også hatt åpent påskeaften, 17. mai, St.Hansaften, julaften og nyttårsaften.

8:00 - 8:15 Fontenehuset åpner

8:15 - 8:45 Kafeen åpner

8:45 - 9:00 Felles morgensamling

9:00 - 9:15 Arbeidsmøte på enhetene

9:15 - 12:00 Utøre arbeidsoppgaver

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 13:15 Arbeidsmøte på enhetene

13:15 - 15:30 Utøre arbeidsoppgaver

*Alle onsdager som ikke har klubbhusmøte.

** En gang per måned.

Noen fakta om våre medlemmer:

I 2019 kk vi 28 nye medlemmer.

Ved utgangen av 2019 hadde Fontenehuset Hønefoss 245 medlemmer.
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Arbeidsdagen på huset

Støtte fra fontenehusfellesskapet

For å kunne utvikle seg er det viktig at de grunnleggende behov er dekket. Slik som forutsigbar

økonomi, trygg bosituasjon og sosialt nettverk.

Mange av våre medlemmer har lite eller ikke noe nettverk som kan stille opp når det er behov for
støtte til for eksempel praktiske oppgaver som hjelp i hjemmet, følge til NAV og hjelp til flytting etc.

Eller bare en telefon for å høre hvordan det går.

Derfor tilbyr medlemmer og medarbeidere på fontenehuset støtte til medlemmene på disse områdene.
Vi har i 2019 hatt spesielt fokus på kontakt med medlemmene, noe som gjenspeiles i statistikken.

Tabellen over viser stø e l medlemmer i 2019

Standard nr. 27

Hjelp med o entlige stø eordninger gis av medlemmer og medarbeidere på fontenehuset. Bistand i
forbindelse med o entlige stø eordninger er en sentral del av enhetenes oppgaver på fontenehuset.
De e inkluderer hjelp med o entlige ytelser, boligveiledning, fremming av en sunn livsstl, samt å få
tlgang tl gode tlbud innen medisinsk - , psykologisk - , farmakologisk - og rusbehandling i nærmiljøet.
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Studier

Standard 25:

Fontenehuset stø er medlemmene i å nå deres yrkesmessige og utdanningsmessige mål ved å hjelpe
dem tl å utny e ulike utdanningstlbud for voksne. Der hvor fontenehuset tlbyr intern opplæring, vil
medlemmers evne tl å undervise og veilede bli beny et i stor grad

Studenter i 2019:
• 4 medlemmer på høyskole/universitet.

• 3 medlemmer på videregående skole.

Utdanninger viktg i dagens samfunn. De e gjelder også for våre medlemmer.

Flere har falt ut av sine utdanningsløp og må ta opp igjen fag for å fullføre sine utdanningsløp.

Fontenehuset tlbyr derfor sine medlemmer stø e slik at de kan fullføre sin utdanning.

Studiemiddager 2019

Vi hadde to studiemiddager i or. Vi hadde besøk fra Folkeuniversitetet begge ganger, Opus, Karriere

Buskerud og USN. Begge middagene var godt besøkt av medlemmer.
Tradisjon tro ble det servert hjemmelaget pizza i tllegg tl ka e og kaker.



10

Arbeid

Arbeid er et av fundamentene i fontenehusets virksomhet. Vi har tro på at et menneske kan
rehabiliteres gjennom arbeidsrelaterte aktviteter og komme tlbake tl samfunnet, få gode sosiale

relasjoner og oppleve en meningsfull tlværelse.

12 medlemmer har i 2019 kommet ut i ordinær jobb.

Arbeidsmiddag 05.11.2019
Vi arrangerer arbeidsmiddager for å holde kontakt med medlemmer som er i arbeid, arbeidsgiverne vi
har avtaler med og ikke minst for å kny e kontakter med nye arbeidsgivere.

Bedri ene som deltok på arbeidsmiddagen var: Kartverket, Hønefoss Vaktselskap/Ringerike Renhold,
Lykkesmedene og Haakon Tronrud Styreleder Fontenehuset Hønefoss/Tronrud Eiendom.

Vi hadde også besøk av medarbeidere og medlemmer fra Fontenehuset Gjøvik.
De var med på forberedelsene på dagen og deltok på arbeidsmiddagen for å lære hvordan vi arrange-
rer det her hos oss.

Næ-

ringslivets Hovedorganisasjon, Ole Erik Almliden og en ly ende samling av lokale næringslivstopper, ordførere og politkere

Standard 21:
Fontenehuset gjør det mulig for sine medlemmer å komme tlbake tl lønnet arbeid gjennom overgangs -
arbeid, arbeid med stø e og ordinært arbeid. Derfor tlbyr ikke fontenehuset arbeid tl medlemmer gjennom
interne virksomheter, adskilte foretak eller varig tlre elagte arbeidsplasser
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Arbeid

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:
- Vedlikehold og oppfylling av ka emaskin og

oppvask.

Steinar 01:04 — 31:12

Nina 01:01 — 31:01
1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:
- Lage lunsj, skrive handleliste, rydde

Lisbeth 01:02 — 30:09 Bjørg S 01:10 — 31:12

Caroline 01:04 — 01:05 Anita 01:05 — 31:12

1 OA jobb

Arbeidsoppgaver:
- Vaske, støvsuge, pussing av speil, prising av varer, påfyll av

hyller og avfallshåndtering

Mona: 21.10 — 31:12Camilla: 21:10 – 31:12

Overgangsarbeid (OA)
er Fontenehusets modell for at mennesker med en psykisk sykdomshistorie kan komme ut i arbeid.

Modellen innebærer at et medlem på fontenehuset jobber på en vanlig arbeidsplass og får ansettelseskontrakt og vanlig
lønn fra arbeidsgiveren. Arbeidsforholdet varer i 9 md og arbeidstiden er inntil 50% av ordinær arbeidsuke. Det er Fontene-
huset som gjennom dialog med næringslivet skaffer overgangsarbeidsplasser, og sørger for utvelgelse og opplæring. Ved
sykdom garanterer fontenehuset vikar slik at arbeidet alltid blir utført.

Standard 22: Klubbhuset tilbyr sitt eget overgangsarbeidsprogram som en medlemsrettighet. Dette gir medlemmene mulig-
het til å arbeide på arbeidsplasser i næringslivet. Som et særtrekk ved klubbhusmodellens overgangsarbeidsprogram, garan-

terer klubbhuset vikarer ved medlemmersfravær.
I tillegg bygger programmet for overgangsarbeid på følgende grunnleggende kriteria:

Ønsket om å arbeid er det viktigste kriteriet for å få overgangsarbeid.
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Medlemshistorie:

Det er en kald novemberdag i 2019. Birgi e Rustand går raskt over Søndre Torg i Hønefoss by. Hun er på
vei tl Fontenehuset Hønefoss. Aldri før har hun vært i de e huset, og lite vet hun denne novemberda-
gen, at valget hun har ta om å gå dit, skal forandre hennes liv. Mo agelsen hun får på fontenehuset, er
overveldende. Hun føler seg velkommen. Hun føler seg akseptert. Hun føler at hun blir mo a som den
personen hun er. Allerede når dørene låses opp på huset dagen e er, er hun på plass. Det går noen uker.
Birgi e er på huset så o e hun kan. Tiden går tl midten av januar 2020. Birgi e står på podiet i Kultur-
st elsen Fengselet. Fontenehuset Hønefoss har stor kunstutstlling, og hun er en av de sju medlemmene
fra fontenehuset, som viser sin kunst i byens største galleri. Foran Birgi e står et stort publikum. Bak
henne henger et stort og vakkert maleri. Et maleri, skapt av henne selv.

Et minne hentet fra sjelen, fra en ern, men allikevel så nær
barndom. Maleriet viser en allé med Jacaranda, vakre trær som
vokser i Sør Afrika, landet hvor Birgi e er født og vokst opp.
Birgi e holder åpningstalen for publikum. Hennes ord om livet,
om kunsten og om fontenehuset er sterke.
Ikke e øye er tørt, når hun senker si manus og smiler forsik-
tg ut mot publikum. Slik var hennes tale:

Folk sier at det er bra å u rykke seg!
Jeg har yktet vekk, fra akkurat de e.
Men folk sier om meg, at jeg u aler følelsene mine med alt jeg
gjør! Så jeg vurderer, evaluerer og analyserer denne setningen
om MEG!!

Er jeg et individ?

Ja!

Annerledes, en utlending, ja, - MEN, med en identtet.

Jeg er et menneske akkurat som andre. Men fordi om jeg gjør og tenker ulikt som andre, betyr ikke det at
jeg er rar, eller at jeg ikke passer inn. Fordi om jeg er følsom og intens, så burde ikke det skremme andre.

Vi kommer alle fra forskjellig bakgrunn og oppvekst, og vi er alle fortsa et barn innerst inne, som leter
e er noe i livet. Kanskje det er noen, som aldri nner seg selv.

Jeg kan si NÅ, at jeg har funnet meg selv. Jeg er et menneske. Ikke en maskin, som jeg lot vise tl hele ver-
den. Jeg er både svak og sterk. En sterk viking, men samtdig et lite barn. Jeg kan føle meg utrygg og sje-
nert, redd og hjelpeløs. Kroppen svikter noen ganger, noe som irriterer meg vanvi g, fordi jeg trodde at
en vikings blod var tykt, og at spinaten jeg spiste, den skulle gi meg styrke! Men min vannlatning når jeg
sover om na en, den viser at min svakhet, den må også håndteres.

Jeg vet at mine styrker i den kreatve siden av personligheten, alltd har motvert meg. Men en td yktet
jeg fra de gode, gamle vaner som helbredet og ga meg ro.

Det er når jeg tegner og maler og skriver dikt og sang, at jeg ønsker å fortse e med å danse med vinden,
og puste inn alle naturens kre er. Da ser jeg verden gjennom en kunstners øyne. Så uendelig fargerik og
vakker!

Og slik er jo livet også!
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Medlemshistorie

Fargerikt og vakkert, hvis du velger å se!

For vi ser hva vi ønske å se. Det gode, det slemme, traumer, drama og dans, lys, farger og nyanser, irri-
tasjon og la er. Men det er hvordan vi våger å gå fram, som viser vår styrke.

Jeg har nå lært meg aksept for meg selv. De gode, de onde og skremmende, de vanskelige, de svake og
de sterke egenskapene i meg.

Nå føles denne verden ikke så skummel for meg lenger. Fordi det indre i meg har akseptert at jeg er
fortsa et barn, et menneske. Full av liv og glede. Ingen kan ta DETTE fra meg. Jeg velger og holde det
positve fast tl meg.

Øynene mine har åpnet seg. Jeg ser lys, farger, gleder, bevegelse.

Jeg trodde jeg hadde yktet, eller glemt de grunnleggende elementer jeg lærte som barn. Traumer kan
ta noe fra meg, men ikke ta fra meg et lite minne om glede. Når et barn har det vanskelig, leter det, ak-
kurat som en liten valp, e er det gode. Jeg lærte akkurat de e fra en person. Min far. Jeg kom tlbake
tl denne følelse av varme, kjærlighet, denne svake stemmen og pust i øret.

«MY GOLDEN GIRL, DO NOT FORGET YOUR ART, YOUR LOVE FOR SEEING THE WORLD»

Selv om jeg yktet fra en hard oppvekst, har jeg alltd ha styrke i meg. Kunst har bli åpenbart glemt
med livets vanskeligheter.

Men roen i naturens stllhet, gleder, riket, kommer når jeg si er foran et lerret og puster inn livet.

Da maler jeg. Jeg syntes at maling var personlig for meg, og jeg ville ikke dele det med verden.
Holder min fars erfaring for meg selv.

Men fontenehuset lot meg forstå at jeg skulle dele, at jeg skulle vise verden hvem jeg er, og alle rundt
meg, minnet meg om de e grunnleggende jeg lærte for lenge siden – GLEDE!

Nå har jeg lysten igjen, lysten tl å LEVE, og dele min glede tl andre.

Jeg vil vise veien tl lyset. De e helbredende og hva som er foran oss, ikke bak oss, alt som gir håp.

Jeg kom tl Fontenehuset Hønefoss. Jeg fant mine styrker som VIKING, men fant også noe annet.
Ikke bare overlevelse, men aksept og ro. Jeg fant kunsten å leve!

Takk tl de som har vist meg veien! Takk tl Fontenehuset Hønefoss og takk tl min far, John.
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Verdensdagen for Psykisk Helse

Som hvert år begynte vi å planlegge årets arrangementer på inspirasjonsseminaret på Røde Kors i Oslo

allerede i mars. Temaet var «Gi Tid». Ganske re e er de e ble det foreslå at vi skulle «kline tl li » og
innledet samarbeid med Ringerike Kommune, Kirkens Bymisjon, Den Norske Kirke, Røde Kors Ringerike &

Hole, Ringerike Frivillighetssentral, Ringerike DPS Vestre Viken og Blå Kors/Stjernegruppen.

Det ble fordelt ansvarsområder og vi kk ansvaret for å søke midler tl det store kveldsarrangementet på

Gledeshuset. Det var viktg for oss at de e arrangementet var grats.

Vi kk tak i to unge scenevante jenter Ylva og Selma tl å lede hele programmet som besto av foredrags-

holder Elisabeth Nissen Eide, den lokale rapperen Damien og standup komiker Jonis Josef. Sistnevnte tak-

ket være vår sponsor Blink Hus / No Bull#¤%&. Temaet «Gi Tid» ble godt diskutert og godt ta var på
denne kvelden og vi er spesielt stolte av mengden ungdommer som kom. Alt i alt var det over 250 tlste-

de denne kvelden.
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Klubbkvelder

På klubbkvelder er det o e ulike aktviteter som matlaging, maling, quiz, spill, strikking, lm.

I 2019 var det klubbkveld hver onsdag fra kl. 15:30 tl 20:00. Fontenehuskoret har øvelse hver torsdag.

2019 hadde vi utedag, åpent påskea en, 17. mai, St. Hansa en, jula en og ny årsa en. I februar var vi

på aktvitetsdag på Ringkollen. Vi deltok på Hank Williams minneløp i mai.
Vi feiret St. Hans «På grensen tl allsang» på Sundvollstranda .

Sommerturer : Gjennom syv uker om sommeren hadde vi dagsturer både i vårt eget distrikt og to li

lengre turer.
I november hadde vi julebord, og dro på tur tl Sverige i desember. Utenom de e har vi gjennom året

ha ere lørdags kaféer kl. 11 – 15:00, og 2 søndagsmiddager med åpningstd 16 - 20:00 og søndag 20.10

var vi med TV - aksjonen « Bli Med».

Fri dsprogram
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Internasjonalt og nasjonalt samarbeid

Clubhouse Interna onal

Clubhouse Interna onal er fontenehusenes
internasjonale paraplyorganisasjon.

Den hjelper tl med å etablere og utvikle

fontenehus globalt, der mennesker med
psykisk uhelse kan få hjelp tl å få livet tlbake.

Clubhouse Interna onals visjon:

En verden hvor mennesker med psykisk uhelse opplever bedring og blir en integrert del av samfunnet.

Clubhouse Interna onals misjon: Hjelpe personer med psykisk uhelse ut av sosial og økonomisk
isolasjon ved å øke antall og kvalitet på Fontenehusenes rehabiliteringsprogram over hele verden.

Knut Stubben ble i 2017 valgt inn som medlem av Clubhouse Internatonals styre.

Clubhouse Internatonal er i dag rådgivende organ for FN i spørsmål om psykisk helse. Og er anbefalt av
The United States Substance Abuse and Mental Health Services Administra on (SAMHSA) som god-
praksis.

Fontenehuset Hønefoss har to representanter i Clubhouse Internatonals Faculty: Knut Stubben og
Annlaug Nielsen . Faculty består av medlemmer og medarbeidere fra akkrediterte fontenehus som har
ansvar for akkreditering av fontenehus over hele verden.
I dag nnes det mer enn 300 fontenehus fordelt på 30 land.

Fontenehusmodellen
F ontenehus er en internasjonal modell for rehabilitering av mennesker med psykiske helseproblemer.
Fontenehusmodellen er over 75 år gammel, ble utviklet på Fountain House i New York – og har høstet
stor anerkjennelse både i USA og verden forøvrig.

Fontenehus Norge : Ble etablert i 2007, Fontenehus Norge er fontenehusenes samarbeidsorganisasjon.
Fontenehus Norges oppgave er å arbeide for at fontenehus skal bli et landsomfa ende tlbud, som gjør

at mennesker som sliter psykisk blir integrert i arbeids - og samfunnsliv og ikke ekskludert, og frata mu-
lighetene for arbeid og utdanning. Det er ved utgangen av 2019, etablert 15 fontenehus i Norge.
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Verdenskonferansen Lillestrøm 29.09. — 03.10.

I månedsski et september/ oktober ble det 25. Clubhouse Internatonal World Seminar arrangert, og
de e for første gang i Norge. Konferansen ble gjennomført på Lillestrøm, og samlet 400 mennesker

fra 100 fontenehus fra 20 ulike land. Det er i dag i overkant av 300 fontenehus i verden, og 100 av hu-

sene deltok på Lillestrøm.

Fontenehuset Hønefoss var representert med 16 delegater, og var også med og holdt to workshoper;

en om arbeid og en om samarbeid med lokalsamfunnet. Vi var også med på innregistrering av alle

deltagerne på konferansen.

Camilla, medlem av Fontenehuset Hønefoss, var en av de 16 delegatene som kk delta, fra huset vårt:

- Jeg var med inne på hotellet og registrerte alle som kom fra de forskjellige husene i verden, kk tes-
tet meg selv, og det var både gøy og skummelt på en gang. I løpet av de tre dagene jeg kunne være

med, hørte jeg mange rørende og sterke historier om folk som er medlemmer av fontenehus i verden,

og at livet deres har bli bedre. Jeg er veldig, veldig takknemlig for at jeg kk være med på konferan-
sen. Det var en stor opplevelse, sier Camilla.

Olav, medarbeider på Fontenehuset Hønefoss, var med på sin aller første verdenskonferanse:

- Det var en fantastsk opplevelse! Jeg er veldig stolt av arbeidet vi gjør, og bekre elsene på at vi gjør
en meget god jobb, sier Olav.

Daglig leder Annlaug på Fontenehuset Hønefoss, var også med på verdenskonferansen:

- Deltagelsen ga meg følelsen av både å høre tl, og å være en viktg del av noe, som fungerer så bra på
verdensbasis. Det var også stort å oppleve det store engasjementet og entusiasmen fra medlemmer
og medarbeidere fra huset vårt. Da tenker jeg på samarbeidet vi hadde i forkant, når vi laget presenta-
sjonen, og de o e fremføringene på konferansen, hvor vi må e fremføre alt på engelsk.
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Aina Oset Laila og Runar Oset Adaptor Lykkesmedene

Anders Rossing Line Marivann Plassen Blaafarveværket Menova

Ane Hornell Lisa Karoline Hammeken Cisco Norge Meny Kuben

Anita Lindeman Malin Kristn Sørensen Diakonatet i Haug Norderhov bygdekvinnelag

Anna Rosa Smeby Marita Knutsen Farmen Fokus Rådgivning Norsia Tenker Tanker

Bjørg Viken Marius Fredriksen Fontenehuset i Oslo
Norsk Tjenestemannslag Kart-
verket

Caroline Bjørkevik Mona Øimoen Grand Hotell Plantasjen Hønefoss

Caroline Francke Berg Olav Risan Hole bygdekvinnelag Ramme x Hobby (Panduro)

Ellen Olava Lundstad Randi Anita Fuglesang Hole Lions Rema 1000 Hønengaten

Freddie Westbyn og Lisbet
Palerud

Sherrif Kjell Terje Johansen Humitb - Fondet
Ringerike og Omegn lokallag
av Norges Blindeforbund

Gagan Bhardwaj Sissel Gro Fleischer Hønefoss bowling Ringerike Panthers

Grethe Gulbrandsen Sissel R.Halvorsen Hønefoss Rørleggerbedri Ringerike Utvikling

Haakon Tronrud Solveig Fjeldstad Sanner Hønefoss sanitetsforening Ringerikskra

Ida Charlo e Nicolaysen Stan Kamphaug Hønefoss Sparebank Sko Deg

Ingar Kind Tamara Aslahanova Jevnaker Sanitetsforening Sognedalen bygde - kvinnelag

Ivar Sortland Tine Lindahl Joker Dagali Handel Sparebankst elsen Ringerike

Johnny W. Renshusløkken Trond Helge Strømsodd Koret Apropos Ytre Ådal bygdekvinnelag

Kirstn Stokkedal Wenche Mosengen Nilsen Lions Club Hønefoss

Knut Ivar Loe Øyvind Skytland Lions Hønefoss

Knut Stubben

Kristan Eriksen Fossholm

Samarbeidspartnere og sponsorer

Fontenehuset Hønefoss vil takke alle sine små og store sponsorer og stø espillere.
Vi håper på videre oppslutning i lokalsamfunnet slik at vi kan fortse e å vokse og

utvikle oss.

Hjertestarter og førstehjelpskurs er blant gaver og tjenester fra det private næringsliv,
organisasjoner og privatpersoner vi har få i 2019.
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Samarbeidspartnere og sponsorer
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Tilskudd i 2019 fra:

Fontenehus inkluderer psykisk syke i arbeidslivet. En intern undersøkelse i 2019 hvor
114 medlemmer deltok viser at:

Gode resultater

Fontenehus gir bedre helse. En medlemstlfredshetsundersøkelse i 2019 viser at:
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3893-1   Arkiv:   

 

Regnbuen, orientering om status og videre drift  
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget tar til etterretning at dagtilbudet ved Regnbuen avvikles. 

2. Hovedutvalget forutsetter at kompenserende tiltak iverksettes ovenfor brukere som blir 

negativt berørt av en avvikling, og at ansatte som har vært dedikert tiltaket ivaretaes i 

henhold til lovverket. 

 

  

Beskrivelse av saken 

«Regnbuen» har vært stengt i sommer, da lokalitetene har en slik beskaffenhet at det ikke vil 

kunne være drift med de krav den pågående pandemien stiller. Man har greid å opprettholde en 

møteplass i hagen to dager i uken. Tilbudet har sporadisk vært brukt av 4-8-brukere som har 

vært innom kortere perioder en eller begge dager. 

Når høsten kommer og det blir mer ustabilt vær, vil det ikke lengere være forsvarlig å basere 

seg på hagen som møtested. Det vil være nødvendig å ivareta smittevernet over tid, og 

rådmannen vil måtte vurdere andre måter å ivareta et tilbud til brukergruppen. 

Det er er faktum at dagens brukergruppe er liten, og bruken av tilbudet er  beskjedent. 

Kostnadene er derfor forholdsvis høye. Det er i dag flere tilbud som kan være aktuelle. Noen 

av brukerne benytter disse også p.d.d. i tillegg til å stikke innom Regnbuen, og tjenesten vil 

sørge for at aktuelle brukere blir presentert for alternative tilbud.  

Det er nå snart 20 år siden psykiatrien fikk nasjonalt fokus og ble tilgodesett med relativt store 

ressurser fra stortingets side. I Ringerike kommune ble det bygd flere omsorgsboliger for 

målgruppen samt gjennomfør en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

av tildelte styrkningsmidler ble også overført Fontenehuset, som så dagens lys i 2003. 

Kommunen etablerte også aktivitetstilbudet «Regnbuen», som i utgangspunktet rettet seg mot 

mennesker med psykiske problemstillinger som var noe dårligere enn den gruppen som 

frekventerte Fontenehuset. 

I årene som har gått, har det skjedd merkbare endringer innen tilbudene, fagfeltet og 

målgruppen: 

 Psykiatriske lidelser er alminneliggjort og er ikke «tabubelagt» på samme måte som 

tidligere. 



 Man har også fått øynene opp for at psykiske lidelser ofte henger sammen med en 

rekke andre problemstillinger. Ofte ser vi kombinasjoner med rusmisbruk og ADHD. 

 En erkjennelse av at psykiske lidelser både debuterer og forefinnes i relativt stor grad 

blant unge mennesker, er etablert. Stress og forventningskrav og prestasjonsambisjoner 

forsterker dette bilde. 

 En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har etter hvert som psykiske lidelser har 

blitt alminneliggjort implementert mennesker med disse lidelsene inn i sine målgrupper. 

 Fontenehuset har hatt svært gode resultater og øker medlemsantallet sitt for hvert år. 

Forestillningen om at det bare er relativt godtfungerende mennesker med psykiske 

problemstillinger som frekventerer Fontenehuset, og at brukere av Regnbuen er langt 

dårligere, er en myte. I dag ser vi at Fontenehuset bringer brukerne tilbake til et verdig 

og meningsfullt liv (se årsrapport 2019), mens Regnbuen i dag ikke har noe terapeutisk 

tilbud og i stor grad konserverer problemstillingene 

 Frivillighetssentralen og StjerneGruppen fungerer godt og er et viktig supplement til de 

offentlige tjenestene. 

 Ringerike kommune har bygd «Slettåkerveien» som er et bemannet bo/behandlingssted 

for mennesker med psykiske lidelser. Kompetansen her er svært god.  

 Kirkens bymisjon har etablert seg på Hønefoss, og er allerede en markant operatør 

innen sitt område. 

Disse endringer som er beskrevet ovenfor, har ført til at behovet for et eget dagsenter til denne 

gruppen er marginalt. Behovet for Regnbuen er nå i realiteten så lite, at det er ikke faglig 

forsvarlig å opprettholde dette. Kostnadene blir for høye i forhold til den terapeutiske effekten 

tilbudet gir. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, vil kommunen også måtte skaffe tilveie nye lokaler. En 

ny vurdering av dagens lokaliteter (Terje Schistad-Stensvoll, april 2020) tilsier at en 

videreføring med dagens lokasjon vil innbære store kostnader: 

Vi har hatt en befaring av ulike behov på Regnbuen. Jeg ser av omfang at det nå er så graverende 
skader (etterslep) som gjør at bygget sårt trenger en del strakstiltak. Dette være seg utettheter i 
konstruksjon, store utvendige råteskader (fare for brekkasje/nedfall), innvendig tapet løsner fra 
vegg, gulvbelegg er utslitt, murpuss i kjeller faller av. Ikke minst maling av utvendige fasade/rep og 
murskader/løs puss. Alle disse tingene påvirker det fysiske miljøet, og er av slik karakter at det 
påvirker drift/bruk/brukere på en negativ måte.  

Ved branntilsyn, ble det også avdekket at rømningsveier fra 2. etg. ikke er forsvarlig, fordi 

verandaen er preget av råteskader. Med situasjonen rundt smittevern, i tillegg til 

totalvurderingen av byggets beskaffenhet, ble det bestemt at bygget skulle stenges for drift.   

Dette er årsak til at rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre 

tilbudets fremtidige drift. 



Ved en avvikling av tilbudet er rådmannen orientert om at brukerne vil få andre og likeverdige 

eller bedre tilbudved andre dagtilbud, og at en ansatt vil få tilbud om å arbeide ved en annen 

enhet knyttet til dagtilbud i Ringerike kommune. Tillitsvalgte er informert om forholdet. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Eldrerådet 

Integreringsrådet 

Rådet for funksjonhemmede 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Strategi og plan 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3229-1   Arkiv:   

 

Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har besluttet å utrede fremtidig tjenestestruktur i helse- og 

omsorgssektoren. Det er redegjort for mandatet i sak 59/20 til Formannskapet. 

Fomannskapet vedtok 24.03.2020: 

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. 

Kommunestyret vedtak skal følges opp i det videre politiske arbeidet/ 

i prosjektet, med utredning om 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; jamfør vedtak i Kommunestyrets sak 192/19, 

verbalforslag) 

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 og utvider samarbeidsgruppen fra 3 til 5 medlemmer: 

 Brit W. Bøhler (Rødt) 

 Anne Katrine Korneliussen (Ap) 

 Runar Johansen (H) 



- 

 Ole Johan Andersen (Frp) 

 Per Christian Aurdal (Sp) 

 

Beskrivelse av saken 

Arbeidet har framdrift som planlagt. Det er engasjert prosessveileder fra OPAK AS og den 

politiske samarbeidsgruppen har hatt to møter. Prosjektstyringsdokumentet er nå ferdigstilt. 

 

Prosjektleder vil presentere prosjektstyringsdokumentet og orientere om status og framdrift i 

arbeidet. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

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

anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

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

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3737-1   Arkiv:   

 

Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte årsmeldingen tas til orientering. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

 

Beskrivelse av saken 

Ringerike frivilligsentral har i 2019 hatt et bredt tilbud av aktiviterer, rettet mot mange ulike 

brukergrupper i forskjellige aldre. 

Samarbeidet med Ringerike kommune er formalisert gjennom partnerskapsavtale revidert 

01.01.2019, og fungerer godt. Frivilligsentralen fikk i 2019 et samlet tilskudd på kr 

1.584.000,- fra Ringerike kommune. Arbeidet drives av frivillige og finansieres av tilskuddet, i 

tillegg til gaveinntekter fra mange aktører. Frivilligsentralen har en sunn økonomi. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ringerike frivilligsentral yter et stort og viktig arbeid for Ringerikssamfunnet, og er en viktig 

samarbeidspartner for Ringerike kommune. 

 

Vedlegg 

Ringerike frivilligsentral - Årsmelding 2019 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

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

Arkivsaksnr.: 18/2180-6   Arkiv: G21  

 

Dagberedskap - legevakttjenesten  
 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret tilslutter seg rådmannens anbefaling om fastholdelse og utvikling av etablert 

dagberedskapsordning som en velfungerende modell for kommunens akutte allmennmedisinske 

legetjenester. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det toårige pilotprosjektet «Dagberedskap hos Sentrumslegene» avsluttes. Ordningen 

videreføres med enkelte justeringer som permanent tjeneste med virkning fra 01.08.2020. 

Allmennlegene i kommunal dagberedskap suppleres med beredskapsbil og planlegger 

etablering i andre lokaler. 

 

Bakgrunn for notatet 

Ringerike kommune etablerte sommeren 2018 et pilotprosjekt for utprøving av ny modell for 

dagberedskapsordning (saksnr. 18/2561). Dagberedskap ivaretar alle akutte allmennmedisinske 

tjenester til innbyggere som ikke har tilgjengelig fastlege i kommunen, samt utrykning ved 

behov for akutt nødhjelp (113). Pilotprosjektet er etablert som del av Sentrumslegenes 

fastlegekontor med de to fastlegene, som har hjemmel ved kontoret og  kommunal 

deltidsstilling. Prosjektet har en planlagt varighet på 2 år, og blir avsluttet sommeren 2020.  

Formålet med pilotprosjektet var å teste og utvikle modellen for bærekraft, behov og 

muligheter. 

 

Evaluering av Dagberedskap. 

Ordningen er evaluert svært positivt av fastlegekollegiet og av akuttmedisinske 

samhandlingsetater (legevakt, ambulanse).  

 

For Ringerike kommune er ordningen fleksibel, ressurseffektiv og velintegrert. Ikke minst nå 

under koronasituasjonen, har Sentrumslegene vært kritisk nødvendige for å løse oppgavene 

raskt og effektivt. Det foreligger nå ingen klager fra andre etater eller brukere, over manglende 

tilgjengelig akutt allmennmedisinsk tjenestetilbud for innbyggere. Dagberedskapsavtalen løser 

kommunens plikt til å ha et akuttmedisinsk tilbud om øyeblikkelig hjelp til alle som oppholder 

seg i kommunen (jvf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., § 3-1 og § 3-2).  

 



- 

Antall henvendelser, oppdrag og oppdragenes varighet, varierer, fra få til mange pr dag og fra 

kortvarige til langvarige. En del pasienter kommer til legekontoret for undersøkelse, i tillegg er 

kapasiteten til utrykning ved akuttmedisinske tilstander svært viktig. Dagberedskapslegene er i 

økende grad integrert i og bidrar avgjørende i den akuttmedisinske kjeden. I dag bruker legene 

egen bil for å løse kommunens dagberedskap. Dagberedskapslegene bør ferdes i egnet bil med 

tydelig markering (akuttlege). 

 

Lokalene for dagens dagberedskap er ikke optimale. Det er ikke lagt til rette for 

ambulansemottak. Dagens koron utbrudd har illustrert sårbarheten ved mottak av smittsomme 

pasienter og avdekket behov for økt samvirke og nærhet med kommunens øvrige 

helseberedskap.  

 

Sentrumslegene har sagt seg villige til å fortsette som dagberedskapsleger, og har gitt følgende 

innspill til denne evalueringen: 

Vår styrke er at vi er små, samkjørte og tilpasningsdyktige med små fastlegelister, slik at 

vi har muligheter for å være fleksible.   

 Ordningen fungerer som beredskapsordning; det er som i alt beredskapsarbeid stor variasjon 

i antall henvendelser. De fleste henvendelser er  

 Innbyggere uten fastlege, med akuttmedisinsk behov, bl.a. Studenter, Utenlandske 

arbeider med skader (kuttskader etc.), Turister (skader, annet) 

 Utrykning med ambulanse, særlig hjertestans 

 Akutt psykiatri med uavklart eller ikke fastlege her. Rus, psykose, suicidproblematikk 

 Innbyggere der fastlege eller vikar for fastlege ikke er tilgjengelig 

Livreddende førstehjelp ved hjertestans opptrer ca. 1 gang i måneden. 

  

 Kontoret har nå fått en tydelig beredskapsprofil: 

 Ordningen er velintegrert i prehospital tjeneste, med gjensidig kjennskap og gode 

samhandlingsrutiner både med ambulanse og AMK. Det er eksempler på at AMK har 

ringt direkte med anmodning om bistand til akutt hendelse, der ambulansen ikke har 

vært tilgjengelig (hjertestans). 

 Fastlegene har etter vert fått spisset kompetanse og erfaring bidrar til bedre 

tjenester. Fastlegene er målrettet i egen kompetansehevning innenfor akuttmedisin 

– kurs, øvelser og hospitering, og bidrar med undervisning (bl.a. 

hjerte/lungeredningskurs).  

 Evne til å ta inn ekstra pasienter. Det ble benyttet i høst 2019 pga. brått forfall hos en 

fastlege som varte 2 mdr. 

 

I en fortsettelse mener vi følgende er viktig: 

 Nærhet til parkering, buss, taxi (VIKTIG) 

 Egnet inngang for ambulanse 

 Eget akutt-rom. 

 Fordel med fleksibilitet i.f.t. økt arealbehov hvis situasjonen krever det  

 

 

Vurdering og fremtidig løsning. 

Dagens ordning er svært velfungerende og modellen anbefales videreført som tjeneste i 

permanent drift. Stillingene som dagberedskapsleger, knyttes varig til de to hjemlene ved 



- 

Sentrumslegenes legekontor. Det fastholdes som 2x 20 % kommunal stilling med fastlønn og 

praksiskompensasjon. 

Ordningen suppleres med en dagberedskapsbil. Bilen bør være tydelig markert, ha 4-hjuls drift 

og fast parkeringsplass ved legekontoret. 

 

Det er før sommeren gjort et utredningsarbeid med mål om å finne nye og mer egnede lokaler 

for dagberedskapsordningen, Lokalene må ivareta behov for smittevernberedskap, 

dagberedskap og Sentrumslegenes fastlegekontor. Det er nødvendig med adgang for 

ambulanse, tilgjengelig akuttrom og at relevante smittevernhensyn kan ivaretas. Lokalene må 

samtidig være fleksible slik de kan romme en økt aktivitet i perioder. Kontoret kan med fordel 

ha fleksibel tilgang til areal, slik at smittevernkontoret og legekontoret i 

beredskapssammenheng kan disponere større lokaler. Aktuell korona pandemi kan illustrere 

dette. Det er ønskelig at nye og mer egnede lokaler skal være på plass i løpet av 2020. 

Rådmannen har godkjent, etablering av nye lokaler i Storgaten 11-13, der kommunen allerede 

har en leieavtale. Ombygging kan starte tidlig høst.   

 

Økonomisk konsekvens 

Ordningen skal fortsette innenfor de etablerte avtaler mellom Ringerike kommune og de to 

aktuelle fastlegene.   

Dagberedskapstilbudet styrkes med en leasingbil. Bilen leases fra Ringerike kommune.  Bilen 

er nødvendig for å ivareta akutt utrykning og annen helsefaglig beredskap i kommunens akutte 

allmennlegetjenester på dagtid. Årsutgift samlet for leasing og drift av bil er vurdert til kr 

80.000,- I tillegg kommer økt husleie på 162.000,- pr. år, for å imøtekomme funksjonelle 

lokaler. Totalt foreslås det en økning i dagberedskapsbudsjettet på 242.000 kr. Pr år. Dette 

søkes innarbeidet i budsjett for legetjenester for 2021.  

 

 Drift 

 

Overskrift Beskrivelse Beløp/år 

Lønn leger 2 * 20 % stilling med fastlønn (779.700 (årslønn) + 

sosiale .kostnad faktor 1,3) 

405.400 

Praksiskompensasjon for 2* 20 stilling (83503 kr/år) 167.000 

Kompetanse 

og nødvendig 

utstyr 

2* 60.000 kr 120.000 

Lege bil Leasing bil dagberedskap  – inkl. driftsutgifter   80.000 

Husleie Økt husleie for nye lokaler  162.000 

Årsbeløp 

 

 

 

934.400 kr. 

 

Økningen på 242.000 søkes innarbeidet i budsjett for 2021. 

 

Rådmannens innstilling 

Rådmannen anbefaler at dagberedskapsordningen fortsetter i nåværende modell med i alt 40 % 

kommunal stilling. Dette organisert med 20 % til hver av de to fastlegehjemlene ved 

Sentrumslegenes legekontor.  

Inngått avtale med Sentrumslegene videreføres. I tillegg anbefaler Rådmannen at ordningen 

styrkes med tiltak beskrevet i saken.   



- 

Det inngås avtale om leasing av bil til dagberedskapsordningen og arbeidet med å etablere mer 

egnede lokaler ved Storgaten 11-13 realiseres. Tiltaket innarbeides i Rådmannens forslag til 

budsjett 2021- 2024.  

Løsningen videreutvikles i dialog mellom fastlegene, dagberedskapslegene, kommuneoverlegen 

og smittevernkontoret, og vil bli presentert i framtidig saksfremlegg. 

 

 

 Ringerike kommune, 27.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef Helse og omsorg 

saksbehandler: Karin Møller 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3744-1   Arkiv:   

 

Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære 

relasjoner, - Krisesenteret  
 

Forslag til vedtak: 

Vedlagt forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret, vedtas. 

 

 

  

Beskrivelse av saken 

Dagens samarbeidsavtale ble inngått 1.1.2015 med varighet fram til 31.1.2019. Deretter løper 

den videre for ytterligere fem år om gangen dersom den ikke sies opp innen ett år før 

utløpsdato. 

Samarbeidsmøte har ønsket en revisjon av avtalen, som effektueres i denne sak. Endringene 

består i: 

 Ajourføring av lovhenvisninger og forskrifter 

 Enkelte kosmetiske endringer, oppsett og «lay-out». 

 Tidligere avtale omhandlet ubrukte budsjettmidler ved årets slutt, som skulle 

fondsavsettet. Samarbeidsmøtet har ønsket og konkretisere et slikt fonds størrelse, og 

følgende tillegg er tatt inn i avtalens 4.1 Budsjett/Fordeling av utgifter: 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. 

Størrelsen på fondet er satt til 300 000i og vurderes i forhold til 

budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport fra vertskommunen hvert 

tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. driftsunderskudd etter 

bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 Den reviderte avtalen gjøres gjeldene fra 1.10.2020. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

                                                
i Sak 5 i vårmøtet 2017.  



- 

Kommunestyret fattet i sak 158/19 den 7/11.2019 følgende vedtak:  

Prinsippvedtak for å gi retning til rådmannens arbeid med kommunal planstrategi 2020-2023 og 

planprogram for kommuneplanens samfunnsdel:  

a) Ringerike kommune skal ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder: god helse (mål 

3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), bærekraftige byer og tettsteder 

(mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å nå målene (mål 17).  

b) Bærekraftsmålene henger tett sammen og flere mål overlapper med de utvalgte fokusområdene 

eller er virkemidler for å nå dem. Ved dette vil kommunen hele tiden arbeide med de andre 

bærekraftsmålene, selv om en velger ut prioriterte fokusområder.  

c) I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på 

hvilken måte det blir gjort.  

 

I tillegg skal Ringerike kommune ha følgende av FNs bærekraftsmål som fokusområder:  

Liv på land (mål 15), Mindre ulikheter (mål 10) og Anstendig arbeid og økonomisk vekst (mål 8)  

Framlagte sak relateres betydningsmessig i forhold til mål 3 God Helse og mål 17 Samarbeid for å 

nå målene. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at revidert avtale for vertskommunesamarbeidet i forhold til krisesenteret 

vedtas. 

 

Vedlegg 

 Forslag til revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i 

nære relasjoner, - Krisesenteret 

 

  

 

Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Heidi Lafton, enhetsleder/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



 

 Avtale om Vertskommune- 

samarbeid  

om  

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner 

(Krisesenteret) 
 

 

1 Allmenne bestemmelser 

1.1 Parter 

Partene i denne avtalen er: 

 

a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 

b. Jevnaker kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 363 

c. Hole kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 960 010 833 

d. Modum kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 970 491 589 

e. Krødsherad kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 855 

f. Sigdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 964 962 766 

g. Lunner kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381452 

h. Gran kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961381541 

i. Sør-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 819 

j. Nord-Aurdal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 381 908 

k. Etnedal kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 933 038 173 

l. Vang kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 246 

m. Vestre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 157 

n. Øystre Slidre kommune (heretter kalt samarbeidskommunen), organisasjonsnummer: 961 382 068 

 

Vertskommunen og samarbeidskommunene utgjør” deltakerkommunene” og er 14 selvstendige 

rettssubjekter, heretter kalt «partene». 

1.2 Formål og rettslig grunnlag 

Den interkommunale krisesenterordningen skal sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til voksne 

og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, etter Lov av 1. januar 2010 om 

kommunale krisesentertilbud (Krisesenterloven).  

 

Samarbeidsavtalen om drift av felles krisesenter er inngått med hjemmel i kommuneloven av 22. juni 

2018 § 20-1. Samarbeidet er et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 22-2. 

1.3 Varighet 

Avtalen er gyldig når den er godkjent i deltagerkommunenes kommunestyrer, og trer i kraft 1.10.2020. 

Fra denne dato gjelder avtalen for fem (5) år med automatisk forlengelse for fem (5) år av gangen med 

mindre den sies opp. Hver av partene kan si opp avtalen med ett (1) års varsel. Avtalen kan bare sies 

opp med virkning fra neste kalenderår. 

Se for øvrig bestemmelse om uttreden av avtalen, punkt 5.2. 

 

 



 

1.4 Samarbeidsmøtet og samarbeidsorganets oppgaver 

Det gjennomføres samarbeidsmøter mellom partene. Her møter rådmennene/kommunedirektørene 

(eller den han/hun bestemmer) fra hver deltagerkommune og leder for Krise- og kompetansesenteret. 

Samarbeidsmøtet gjennomføres med to møter per år (ett møte/halvår), og vil være et forum for strategi, 

utveksling av informasjon, behandling av avvik på systemnivå og samhandling. Samarbeidsmøtet skal 

bl.a. behandle: 

a) Budsjettspørsmål (men det er deltagerkommunene som vedtar budsjettet jfr. pkt. 4.1), 

b) Regnskap, 

c) Revisjonsrapporter,  

d) Vesentlige saker av betydning for bemanning, handlingsplaner og samarbeidet. 

 

Ut over dette melder deltagerkommunen inn saker ved behov. 

Vertskommunen rapporterer om status/planer for samarbeidet minimum to ganger per år. 

 

1.5 Arbeidsgiverforhold 

Vertskommunen har driftsansvaret for Krise- og kompetansesenteret og ivaretar arbeidsgiveransvaret 

for alle ansatte. Krise- og kompetansesenteret inngår i Ringerike kommunes driftsorganisasjon, og 

ansettelser ved Krise- og kompetansesenteret skjer av det organ og etter de retningslinjer som gjelder 

for vertskommunen.  

2 Delegasjon og kontroll 

2.1 Delegering av myndighet fra samarbeidskommunene til vertskommunen 

 

Forutsetning for denne avtalen er at kommunestyret i samarbeidskommunen gir rådmannen/ 

kommunedirektøren i egen kommune adgang til delegering av myndighet til rådmannen/ 

kommunedirektøren i vertskommunen jfr. kommuneloven § 20-2, annet ledd. 

Rådmannen/kommunedirektøren i samarbeidskommunen delegerer til rådmannen/kommunedirektøren 

i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver etter denne avtalen på sine vegne. Det 

forutsettes at rådmannen/kommunedirektøren i vertskommunen videredelegerer i overensstemmelse 

med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement, jfr. kommunelovens § 20-2, annet ledd. 

Delegasjonen fra samarbeidskommunen iht. forrige ledd skal gi rådmannen/kommunedirektøren i 

vertskommunen fullmakt til å fatte avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning, jfr. 

kommunelovens § 20-2, første ledd. 

Uavhengig av den generelle fullmakten iht. forrige setning, kan samarbeidskommunen i saker som kun 

gjelder dem, avtale spesielle forhold. 

For øvrig gjelder kommuneloven § 20-2. 

Vertskommunen plikter å gi melding til fylkesmannen i Oslo og Viken når vertskommunesamarbeidet 

etableres eller endres. 

2.2 Om kontrollutvalg og lovlighetskontroll   

Plikten til å gjennomføre internkontroll, jfr krisesenterlovens § 8 påhviler vertskommunen.  

 

Vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for de tjenester som samarbeidsavtalen omfatter, jfr. 

kommuneloven § 20-9.  



 

For krav om lovlighetskontroll av virksomheten gjelder kommuneloven § 20-7. 

3 Informasjon 

Hver enkelt kommune har i nært samarbeid med vertskommunen ansvaret for å gjøre Krise- og 

kompetansesenterets tjenester kjent overfor innbyggerne i egen kommune og andre relevante instanser. 

Dette kan bl.a. skje gjennom presseoppslag, informasjonsbrosjyrer, samarbeidskommunenes 

internettsider og annet informasjonsmateriell.  
 

4 Budsjett og økonomirapportering 

4.1 Budsjett / Fordeling av utgifter 

Budsjettet skal sikre heldøgndrift og dekke de lovpålagte krav både for menn, kvinner og medfølgende 

barn, jfr. Krisesenterloven §1. 

 

Vertskommunen utarbeider utkast til årlig driftsbudsjett og oversender budsjettutkastet til 

samarbeidskommunene innen 1. september hvert år. Det er deltakerkommunene som vedtar 

budsjettene. Det enkelte budsjett er gyldig når alle kommunene har vedtatt dette. 

På grunnlag av krav utstedt av vertskommunen, dekker samarbeidskommunen sine deler av utgiftene 

forskuddsvis. Beløpet forfaller med en halvpart 1. februar og 1. august hvert år. Ved opphør av 

samarbeidet, skal evt. felles investeringer etter samarbeidsavtalen fordeles forholdsmessig mellom 

deltakerkommunene etter fordelingsnøkkelen. 

Kostnadene fordeles på partene etter en kostnadsfordelingsnøkkel basert på antall innbyggere i 

kommunen den 01.01 året før budsjettåret. 

Det beregnes «administrative overheadkostnader» lik 0,7 % av samarbeidstiltakets lønnsutgifter (j.fr. 

sak 6/13 den 31.1.2013 i Ringerike kommunestyre). Administrative overheadkostnader (husleie, 

overordnet ledelse, fakturabehandling, personaladministrasjon, lønn) inkluderes i driftsbudsjettet og 

fordeles på deltakerkommunene etter kostnadsfordelingsnøkkelen. 

Ubrukte midler på driftsbudsjettet avsettes på fond til bruk etterfølgende år. Størrelsen på fondet er satt 

til kr. 300 000,- 1 og vurderes i forhold til budsjettforhandlingene. Deltakerkommunene mottar rapport 

fra vertskommunen hvert tertial, som beskriver kostnadsutvikling og prognoser. Et evt. 

driftsunderskudd etter bruk av fondsmidler, dekkes av deltakerkommunene i henhold til folketall. 

 

Samarbeidskommunene mottar tertialrapporter fra vertskommunen som beskriver kostnadsutvikling og 

prognoser. 

4.2 Regnskap 

Vertskommunen fører regnskap for senterets drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for 

interkommunalt samarbeid og føres som eget regnskap i vertskommunens driftsregnskap. 

 

Vertskommunen er videre ansvarlig for å ivareta samarbeidskommunenes innsyns- og 

informasjonsbehov. 

Regnskapet skal føres slik at korrekt KOSTRA rapportering kan ivaretas av partene på en effektiv 

måte. Ansvaret som påhviler den enkelte kommune om å rapportere informasjon om ressursbruk og 

tjenesteyting til bruk i nasjonale informasjonssystemer (KOSTRA, o.a.), blir ikke endret ved denne 

avtalen. 

                                                   
1 Sak 5 i vårmøtet 2017.  



 

 

5 Endringer og oppløsning av samarbeidet 

5.1 Utvidelse av samarbeidet 

Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye deltakere om betingelsene for inntreden i 

samarbeidet, herunder kostnader knyttet til eksisterende utstyr. Utvidelse av samarbeidet med flere 

deltagere krever godkjenning i alle deltagerkommunenes kommunestyrer. 

5.2 Uttreden av samarbeidet 

Samarbeidskommunen kan med ett års skriftlig varsel si opp samarbeidet, og kreve seg utløst fra 

avtalen. Avtalen kan bare sies opp med virkning fra neste kalenderår jfr. kommuneloven § 20-8, annet 

ledd. 

Ved uttreden/avvikling av samarbeidet, vil deltakerkommunene sammen ha et ansvar for ivaretagelse 

av arbeidsrettslige rettigheter ved omstilling (rett til annen stilling, fortrinnsrett mv.), jfr. 

arbeidsmiljølovens bestemmelser. 

For øyeblikkelig oppløsning gjelder kommuneloven § 20-8, første ledd.  

5.3 Endring av avtalen 

Forslag om endringer i denne avtalen kan tas opp til drøfting dersom det reises krav om dette fra av en 

av partene.   

Endringer i avtalen skal foretas skriftlig, undertegnes av alle parter og innføres i en endringsprotokoll 

til samarbeidsavtalen.  

5.4 Tvisteløsning 

Tvist om avtalen eller om hvordan elementer i avtalen skal forstås, løses gjennom forhandlinger 

mellom partene og avgjøres av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer oppnevnt av Fylkesmannen i 

Oslo og Viken (vertskommunens fylke) dersom enighet gjennom forhandlinger ikke oppnås. Det 

samme gjelder tvist om utgiftsfordelingen.  

 

6 Ikrafttredelse 

 
Avtalen trer i kraft 01.10.20. Deltakerkommunene forplikter seg til å gjennomføre 

kommunestyrebehandling og delegere myndighet til vertskommunen iht. bestemmelsene i avtalens pkt. 

2.1 innen avtalt ikrafttredelsestidspunkt.  

 

 

 

Ringerike kommune xx/xx.20    Sør-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Hole kommune xx/xx.20     Nord-Aurdal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 



 

Modum kommune xx/xx.20     Etnedal kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Krødsherad kommune xx/xx.20    Vang kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Sigdal kommune xx/xx.20     Vestre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Jevnaker kommune xx/xx.20     Øystre Slidre kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører 

 

 

 

Lunner kommune xx/xx.20     Gran kommune xx/xx.20 

Ordfører       Ordfører

 


	Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.09.2020
	Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd den 08.09.2020
	PS 29/20 Faste orienteringer
	Faste orienteringer

	PS 30/20 Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset
	Arbeid, studier og trivselsundersøkelse Fontenehuset
	Arbeid og studier undersøkelse 2019.pdf
	Rapport trivselsundersøkelsen 2019_diagram.pdf


	PS 31/20 Fontenehuset, - årsrapport 2019
	Fontenehuset, - årsrapport 2019
	Fontenehuset, - årsrapport 2019
	Revisjonsberetning
	Årsberetning


	PS 32/20 Regnbuen, - status og videre drift
	Regnbuen, - status og videre drift

	PS 33/20 Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift
	Eldrerådet - 31.08.2020
	Strukturutredning for helse og omsorgstjenesten - status og framdrift

	PS 34/20 Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019
	Eldrerådet - 31.08.2020
	Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019
	Ringerike frivilligsentral - årsmelding 2019


	PS 35/20 Dagberedskap - legevakttjenesten
	Dagberedskap - legevakttjenesten

	PS 36/20 Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret
	Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret
	Revidert vertskommunesamarbeidsavtale vedr. Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, - Krisesenteret




