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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  13.10.2020  

Tid:   16:00 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN 

16:00 - 16:05 Opprop/møteinnkalling 

16:05 - 16:35 Kirkens bymisjon - orientering om tilbudet i Ringerike v/Jon    

                       Gulbrandsen 

16:35 - 17:05 NAV Ringerike - orientering v/Bente Jansen, leder NAV Ringerike 

17:05 - 17:15 Pause 

17:15 - 17:35 Aurora og Menova AS – utbygging og samarbeid v/Reni Odden,   

                      enhetsleder Aurora og Magne Enger, leder Menova AS 

17:35 – 18:05 Kommuneplanens samfunnsdel – orientering 

18:05 – 18:15 Pause 

18:15              Saksliste 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Ringerike kommune, 05.10.2020 

Runar Johansen 

leder 
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Arkivsaksnr.: 20/4347-1   Arkiv: 033  

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Faste orienteringer v/kommunalsjef, muntlig gjennomgang av:  

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Kort orientering pandemien 

 Utviklingen av tilbudet til brukerne på Regnbuen 

 Orientering om tilbudet fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

40/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

30/20 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 14.10.2020 

/ Eldrerådet  

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Ungdomsrådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  
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Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  Det skal også listes opp 

sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser bakgrunnen for valgte 

målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt med 
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deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp til gode muligheter for 

medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble orientert om 

medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 
 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  

1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen 

utgangen av mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et 

underlagsdokument med dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon 

m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe 

kommunen å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de 

ni fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig 

delmålene skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, 

Aksepterte, Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  

c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 
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3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i 

sak 35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet 

og menneskene. 

 

4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til 

hvordan det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal 

redegjøres for hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter 

vedtak av ny samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til 

FNs bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 

1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den 

skal gi et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva 

som er de viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en 

bærekraftig utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som 

kommuneplanens handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god 

oversikt over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er 

framstilt på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   

 

Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 
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arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover 

sammen» vedtatt.  

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging 

og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

 

 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  
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11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet 

forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal 

revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. 

Planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 

82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 

 
 

Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 
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Arkivsaksnr.: 20/3893-5   Arkiv: 027  

 

Regnbuen - status og videre drift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i dagens lokaliteters beskaffenhet avvikles aktivitetstilbudet 

«Regnbuen». 

2. Dagens brukere av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølging. 

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken «Regnbuen, - status og videre drift» ble behandlet i formannskapet 22.9.2020 med 

følgende enstemmige vedtak: 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. I forkant av dette møtet 

ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og 

Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern.  

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.  

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er.  

 

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 vært brukt av en gruppe på om lag 8 personer- 

som har vært innom kortere perioder en eller begge dager.  
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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 pr. bruker 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 gjennomført en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

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

Kommunen etablerte 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. 

 Frivilligsentralen og Stjerne Gruppen 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, i tillegg benyttes 

også andre omsorgsboliger med døgnbemanning til denne brukergruppen.  

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

sitt område.  

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

gruppen ikke lenger er det samme.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger eller kutt i budsjettet for Helse og omsorg. 

Det handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder 

noe annet enn et kaffe/samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen.  

Da pandemien kom, og kommunen måtte tenke smittevern, ble det konkludert med at 

smittevern var svært vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene er små, og det er derfor 

utfordrende å ivareta nødvendig avstand. Det er også slik at bare 1. etg. kan benyttes til 

formålet, i og med at huset ikke er universelt utformet. Verandaen som fungerer som 

rømningsvei for 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. er heller ikke uten 

råteskader. Bygget ble derfor stengt fra mars 2020 for brukere og ansatte. Tilbudet ble derfor 

gitt utendørs, 2 ganger i uken.  Dette har fungert i sommer, men nå er det høst (og snart 

vinter). Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere, og gjennomsnittlig 8 brukere som 

møter hver gang. 

Ringerike kommunestyre har tidligere behandlet et forslag om en fullstendig oppgradering og 

alternativ bruk av Regnbuens lokaler i samarbeid med «Energikanalen», som skulle dekke deler 

av kostnadene. Prosjektet hadde et kostnadsestimat på ca 10 mill. kroner. Dette ble forkastet 

av kommunestyret. 

Eiendomstjenesten foretok i 2018 en tilstandsanalyse for Regnbuens lokaliteter (se vedlegg). 

Kostnadene for å sette bygningen i forsvarlig stand ble beregnet til 4 210 000,-, og fremmet i 

budsjettprosessen. Dette ble heller ikke vedtatt under budsjettbehandlingen. Eiendommens 

tilstand ble bekreftet ved en ny vurdering fra eiendomstjenesten side i april 2020, som 

konkludere som følger: 

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.  

Ut fra tidligere behandlinger har rådmannen oppfattet at det ikke er politisk vilje til å bruke 

penger på å oppgradere denne eiendommen. Samtidig som alternative tilbud har vært etablert, 

har bruken av Regnbuen gradvis blitt redusert til dagens relativt lave frekvens de siste to år. 

Tidligere drift har vært annerledes, med større faglig innslag. Dette bekreftes av psykolog ved 

Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen (som gikk av med pensjon i 2018) i brev 

til rådmannen av 14.9.2020 (vedlagt). Brukerne har i brevs form også gitt uttrykk for at de 

ønsker å beholde tilbudet, men ønsker seg større endringer i form av kapitaltilførsel til 

servering, aktiviteter og mer bemanning (vedlagt). 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, ville kommunen måtte skaffe tilveie nye lokaler. Tiltak 

mot Covid-19 synes å bli langvarig, og en totalvurdering av bygningens beskaffenhet gjør at 

rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre tilbudets fremtidige drift. 

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

likeverdige eller bedre tilbud, med individuell tilrettelegging og oppfølging. Det er flere som 

kan etablere tilbud, men pr.d.d. er det to tilbud som skiller seg ut.  

1. Kommunens eget dag/aktivitetssenter «Gleden» på Austjord har allerede i denne 

prosessen fått en ny bruker fra Regnbuen, og sier seg fornøyd med tilbudet.  

2. Likeens har Fontenehuset fått besøk av to nye medlemskandidater fra Regnbuen. 
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Gruppen som danner basis for dagens bruk av Regnbuen er få, men sammensatt av mennesker 

med sammenfallende men også forskjellige behov. Fontenehuset som lavterskeltilbud mottar 

vesentlig kommunal støtte, og rådmannen har bedt Fontenehuset, med sin beliggenhet, 

kompetanse og dokumentert måloppnåelse, å skissere hvilke konkrete tilbud dagens brukere 

ved Regnbuen kan få ved Fontenehuset og som er tilpasset deres funksjonsnivå og ønsker. 

Fontenehuset svarer i et notat til rådmannen med en beskrivelse at tilbudene, der det 

vektlegges beskrivelse av de lave terskler, valgfrihet for deltagelse, oppfølging og muligheter 

for å «vokse» (vedlagt). Slik dette er beskrevet, vil alle med psykiske problemer kunne finne 

eller etablere et forhold ut i fra egne forutsetninger, enten de greier seg selv med et tilrettelagt 

aktivitetstilbud, er hjemmeboende under behandling av spesialisthelsetjenesten eller mottar 

tjenester fra kommunen psykiatritjenester. 

Rådmannen anbefaler derfor at Helse og omsorg ved enhet psykisk helse og rus, sammen med 

brukerne kartlegger og setter sammen et individuelt tilbud med de tilgjengelige aktivitetene 

som er beskrevet ovenfor. I tillegg foreslår Rådmannen at Helse og omsorg gir mulighet for at 

gruppen med brukere får tilbud om en eller to fellesaktiviteter gjennom uken, for å kunne 

opprettholde nettverk og etablert fellesskap. 

Dersom det politisk gies tilslutning til at Regnbuen avvikles, vil rådmannen komme tilbake med 

sak om selve eiendommen, og eventuell forvaltning og/eller avvikling av denne. 

Det er i dag en ansatt ved Regnbuen i 50% stilling. Denne vil få tilbud om å arbeide ved en 

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

 

Vedlegg 

 Brev fra brukergruppen ved Regnbuen av  

 Brev fra pensjonert psykolog ved Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen 

 Tilstandsanalyse 2018 

 Notat fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/4432-1   Arkiv: F99 &34  

 

Matchbox - evaluering og videre plan  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige problemer. Utfordringene for 

den enkelte øker dersom det går lang tid uten deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. 

Kommunene plikter å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år, kravet om 

aktivitetsplikt er regulert i sosialtjenesteloven § 20a. Aktivitetsplikt er oftest aktuelt for unge 

som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke 

sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget 

på annen måte enn ved økonomisk stønad. Aktivitetsplikten kan derfor også betraktes som rett 

til aktivitet. 

For å gi aktivitetsplikten et formålstjenlig innhold, har Ringerike kommune siden 1. november 

2018 drevet tiltaket «Matchbox», med Menova AS som tiltakshaver. Ringerike kommunes 

politiske organer har ved flere anledninger behandlet status- og evalueringsrapporter, og har 

vedtatt drift av tiltaket Matchbox ut 2020. Ringerike kommune har bedt Matchbox/Menova 

AS utarbeide et dokument hvor status og muligheter presenteres. Kommunen mottok 

evalueringsrapporten 05.10.2020. Dokumentet danner grunnlag for beslutning om avvikling 

eller videre drift av tiltaket. 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket Matchbox hadde i utgangspunktet en ramme på 15 deltakere. Menova AS tilbød tidlig 

å gjennomføre prøveperioden med 20 personer, og gjennomsnittlig antall deltakere har fra 
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oppstart i november 2018 til september 2020 vært 23. Totalt har 75 personer hatt 

aktivitetsplikt og -tilbud gjennom Matchbox. 

Det er stor variasjon i målgruppen, fra de som har fagutdannelse, men mangler jobb, via de 

som sliter med spillavhengighet og døgnrytme, til de som har betydelige og sammensatte 

utfordringer, som ikke fullført skolegang, psykiske lidelser, rusproblematikk og ustabile 

boforhold. 

Metodisk arbeider Matchbox med å identifisere den enkeltes talent, og planlegge veien for å 

omsette talentet til jobb eller utdanning. Matchbox følger ungdommene hele veien, med mange 

ulike, individuelt tilpassede tiltak. For noen kan veien være lang, det er defor avgjørende viktig 

å kunne gi nok tid til å lykkes. 

I den foreliggende evalueringen av Matchbox måles resultatene på fem ulike måter: 

 Utvikling av antall personer i målgruppen 

 Effekt av færre unge på sosialhjelp 

 Antall kommet i jobb eller utdanning 

 Verdi på individnivå – fire historier 

 Samfunnsregnskapet 

De første fire kulepunktene viser både kvantitativt og kvalitativt at tiltaket gir svært gode 

resultater for den aktuelle målgruppa. «Samfunnsregnskapet» argumenterer for den langsiktige 

betydningen av vellykkede tiltak tidlig i uføres liv, samfunnsøkonomisk og sosialt for den 

enkelte. 

Matchbox samarbeider tett med ungdomsteamet på NAV og er bemannet med 2,75 årsverk. 

Den økonomiske ramma for tiltaket er i 2020 på 3,5 mill. kr. 

 

Økonomiske effekter for kommunen 

En ung sosialhjelpsmottaker koster kommunen gjennomsnittlig kr 10 000,- per måned, eller kr 

120 000,- per år. NAV Ringerike hadde 1. november 2018 170 sosialhjelpsmottakere under 30 

år. Ved utgangen av juni 2020 var tallet redusert til 93. Reduksjonen kan skyldes mange ulike 

forhold, og det er vanskelig å knytte en årsakssammenheng direkte til tiltaket Matchbox. Det er 

likevel påfallende at perioden for tiltaket sammenfaller med den beskrevne reduksjonen, og det 

synes rimelig å sannsynliggjøre en sammenheng. Av de 53 personene som har avsluttet 

deltakelse i Matchbox har 25 gått over til jobb, 14 til skole eller annen utdanning, 5 til annen 

attføring, 1 til militæret, 2 har flyttet til andre kommuner og 10 har avsluttet av andre grunner, 

23 deltar fortsatt i tiltaket. 

Datagrunnlaget tillater ikke en nøyaktig tallfesting av den økonomiske gevinsten for 

kommunen, denne antas likevel å være betydelig, og høyere enn kostnadene knyttet til tiltaket. 

Gevinsten gir utslag i form av reduserte sosialhjelpsutbetalinger og får dermed direkte effekt på 

NAVs budsjett. Midler til videre drift kan derfor finansieres gjennom en reduksjon av 

sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende kostnadene for tiltaket. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Videreføring av tiltaket Matchbox gjennom overgang til drift vil ha betydning for god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 
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Rådmannens vurdering 

Matchbox har utviklet en metodikk som ser ut til å fungere svært godt for målgruppa. Tiltaket 

har i prøveperioden lykkes i å hjelpe mange fra å være sosialhjelpsmottakere til aktiv deltakelse 

i utdanning og arbeidsliv. For hver enkelt deltaker vil en positiv endring åpne for nye 

muligheter som potensielt kan virke retningsgivende for resten av livet. 

Matchbox er utviklet i tett samarbeid mellom Menova AS og NAV, som også administrerer 

tiltaket. Kommunens økonomiske innsparinger som følge av tiltaket kommer først og fremst til 

uttrykk gjennom reduserte soialhjelpsutbetalinger. Videre drift av tiltaket bør derfor finansieres 

ved omfordeling innefor NAVs ramme. 

Det er Rådmannens oppfatning at Matchbox bør videreføres som et fast tilbud i NAV 

Ringerikes tiltaksportefølje. Overgang fra prosjekt til drift vil sikre nødvendig fortsigbarhet for 

deltakerne, Matchbox framhever dette som en viktig suksessfaktor. 

Dersom kommunestyret vedtar å avvikle tilbudet i 2021 bør det bevilges midler til drift for 

perioden 1. januar til 31. mars fra Formannskapets disposisjonsfond. Dette vil sikre 

forutsigbarheten og muligheten for vellykket overgang til andre aktiviteter for brukerne som 

allerede deltar i Matchbox. 

 

Vedlegg 

Evalueringsrapport fra Matchbox/Menova AS 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Arkivsaksnr.: 20/4433-1   Arkiv: 144 F00  

 

Forslag om endringer i helse - og omsorgstjenesteloven 

(godkjenningsmodell for fritt brukervalg)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

/ Eldrerådet  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte forslag til høringsuttalelse vedtas som Ringerike kommune uttalelse i saken. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Helse og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen 

av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- 

og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal få fritt brukervalg. 

Derfor vil regjeringen gjøre det enklere for kommuner som politisk bestemmer å innføre fritt 

brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. 

 

Beskrivelse av saken 

Helse og omsorgstjenestene står foran store utfordringer i fortsettelsen. Det synes å være 

konsensus om følgende hovedutfordringer: 

1. Det vil bli mange flere som er avhengige av helse og omsorgstjenester, også i de 

yngrealdersgrupper. 

2. Det vil bli stadig mindre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 

3. Det vil bli stadig færre som må dele på kostnadene til offentlige tjenester. 

Det vil være uforsvarlig å ikke ta inn over seg at dagens helse og omsorgstjenester ikke vil 

være «bærekraftige», dersom man ikke foretar organisatoriske og strukturelle grep som 

nødvendigvis vil måtte stå i kontrast til dagens virksomhet. Det må tenkes nytt og annerledes. 

Det vil ikke være tilstrekkelig å tro at morgendagens tanker om velferdsteknologi, 

trygghetsteknologi og robotteknologi skal kunne løse disse utfordringene.  

For å løse disse utfordringene vil det antagelig være helt nødvendig å ta i bruk alle tigjengelige 

ressurser som måtte finnes for å løse oppgavene, noe som også innebærer aktiv bruk av 

ressurser og kompetanse både fra frivillig sektor, pårørende, private virksomheter og ideelle 

organisasjoner. 
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I korte trekk kan intensjonene ved lovforslaget om innføring av en godkjenningsmodell 

beskrives slik: 

 Grunnprinsippet i en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge 

mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Forholdet 

mellom kommunen og leverandøren reguleres av både lov og kontrakt, mens forholdet 

mellom brukeren og kommunen følger av helse - og omsorgslovgivningen.  

 Kommunen annonserer en utlysning med oversikt over søknadsprosess, krav, 

kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Kommunen har stor frihet 

til å utforme kravene. Kommunen har ansvaret for å etablere kontakt mellom 

tjenestemottaker og leverandør, og å sørge for at leverandør mottar nødvendig 

informasjon om tjenestemottaker og tjenestetilbudet som skal ytes.  

 Leverandører som oppfyller vilkårene for godkjenning har rett til å levere tjenester på 

vegne av kommunen. Kommunen inngår en kontrakt med leverandører som oppfyller 

vilkårene. Kommunen kan likevel nekte å gi eller tilbakekalle en gitt godkjenning av 

leverandører som på grunn av særskilte årsaker ikke anses egnet, for eksempel på 

grunn av konkursrisiko, uriktige opplysninger under søknadsprosessen, brudd på 

lovgivning eller alvorlige feil i tjenesteytingen. De skjønnsmessige vurderingene 

overlates til kommunen. Pasient, bruker og pårørende kan velge og bytte mellom 

godkjente leverandører. Kommunen skal sørge for at den enkelte får nødvendig 

informasjon og beslutningsstøtte til å ta et valg. Kommunen skal også ha et tilbud i 

kommunal egenregi for mennesker som ikke vil eller evner å velge. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen presiserer at denne saken kun gjelder et forslag til endring av Helse og 

omsorgstjenesteloven, slik at det åpnes for kommunene til på frivillig basis å vedta hvorvidt 

man vil innføre et reellt fritt brukervalg, der brukerne med et kommunalt vedtak om tjenester 

kan velge forhåndsgodkjente private aktører som tilbyder av disse tjenestene. 

Kommunen vil ved en slik lovendring kunne redusere volumet på egenproduserte helse og 

omsorgstjenester, og ivareta en mer rendyrket «bestillerfunksjon». Men rådmannen finner det 

betimelig å bemerke at foreslåtte modell ikke genererer mer omsorgspersonell eller større 

økonomiske ressurser. I realiteten åpner forslaget for bruk av private selskapet som 

tjenesteytere, der kommunen betaler for de tjenestene som bestilles. Hvorvidt en kommune 

velger en slik organisering innenfor de føringer gjeldende lovverk til enhver tid tillater, er og 

blir et politisk valg. 

Rådmannen har ingen motforestillinger mot at lovgiver vedtar en lovendring som gir den 

enkelte kommune muligheter til å velge slike løsninger dersom det er et politisk flertall for 

dette. Ringerike kommune har nedsatt et «Strukturutvalg» som skal foreslå hvordan disse 

tjenestene skal se ut, dimensjoneres og organiseres i fremtiden. Lovendringsforslaget et et 

viktig innspill til utvalgets arbeid. 

Rådmannen har utarbeidet er forslag til høringsuttalelse, som anbefales vedtatt og oversendt 

departementet.  
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Vedlegg 

 Høringsnotat 

 Forslag til høringsuttalelse 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 20/4448-1   Arkiv: F00  

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 13.10.2020 

/ Eldrerådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Resultat av brukerundersøkelse for helse og omsorg 2020 tas til orientering. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er opptatt av å gi et godt og trygt helsetilbud. Derfor er det svært viktig 

for oss å vite hvordan våre pasienter opplever kvaliteten på våre tjenester.  Kommunen har i 

2020 engasjert Ecura for å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjem i 

kommunen. Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse blant pårørende til beboerne ved 

sykehjem, samt brukertilfredsheten blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Kommunen har benyttet KS’ brukerundersøkelser på bedrekommune.no til gjennomføringen. 

Undersøkelsen måler tilfredsheten til brukerne, og deres subjektive opplevelse av hvor 

fornøyde eller misfornøyde de er. Deltakerne vil svare ut i fra sine personlige erfaringer, samt 

forventningene de har til tjenesten. Forventningene til tjenesten vil oppstå på forskjellige måter 

som gjennom egen erfaring, informasjon fra bekjente eller media. Forrige brukerundersøkelse 

ble gjennomført i 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Brukerundersøkelsen i institusjon omfatter alle kommunens langtidsplasser, der utvalget er 

selektert med bakgrunn i pasientens helsetilstand og ønske om å være med. I år ble beboerne 

presentert for et nytt spørreskjema som nyanserer svarene deres mer enn tidligere år. 

Hovedfunnene viser at beboernes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er høy. 82 % av 

respondentene sier seg helt enig eller enig i at de «alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet de bor 

i». Prosentandelen for undersøkelsen i 2017 lå på 93,1 % der man kun svarte ja eller nei på 

samme spørsmål. Høyest score får kategorien trygghet. 71.4 % av de spurte har svart helt enig 

på spørsmålet; «jeg føler meg trygg her». 64,3 % har svart helt enig på spørsmålet; «jeg er 

trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det». 

Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at 

de får stå opp når de vil.  39 % er enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får 
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spise når hun/han ønsker det. En annen årsak til lav score i denne kategorien er at mange svarer 

«helt uenig» og «vet ikke» på spørsmål om beboeren er med å utarbeide planer som angår 

beboeren. 

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under 

svaralternativet «vet ikke» ganske høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % 

svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger det. 68 % er helt enig i 

eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov. Et punkt under tilgjengelighet skilte 

seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er 

deres kontaktperson. 

Brukerundersøkelsen blant brukere av hjemmetjenester og praktisk bistand omfatter brukere 

med begge tjenester, der det er selektert ut et tilfeldig utvalg på 200 som ble kontaktet for 

intervju per telefon. 

Hovedfunnene viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og praktisk 

bistand er meget god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd 

med hjemmesykepleien jeg får». Tilfredsheten til praktisk bistand er litt lavere. 74 % sier seg 

helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden 

(hjemmehjelpen) jeg får». 

«Resultat for brukeren» og «informasjon» er kategoriene med størst tilfredshet. 85 % er enige i 

at de mottar den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. 82 % opplever at de ansatte vet 

hva de skal gjøre når de kommer hjem til brukeren. Minst fornøyd er beboerne med kategorien 

brukermedvirkning. 39 % mener de ikke kan være med å bestemme til hvilket tidspunkt de skal 

motta hjelp. 48 % er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal 

utføres. 

Den siste undersøkelsen er gjennomført blant pårørende til beboere på langtidsplass. Her 

inviteres pårørende til å delta i en spørreundersøkelse postalt. 

De pårørendes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er nokså høy. 69 % svarer at de i 

ganske stor grad eller svært stor grad opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet. I 

2017 var denne andelen 66 %. Respektfull behandling og trivsel viste størst tilfredshet i 

undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener beboeren blir behandlet med 

respekt fra de ansatte og 78 % har svart at de mener beboeren trives sammen med de ansatte. 

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene brukermedvirkning og informasjon. En stor 

del av de pårørende opplever at de ikke er med når det skal utarbeides planer for beboeren. Det 

at kategorien informasjon får liten score må sees i sammenheng med at mange velger 

alternativet «vet ikke» da brukergruppen de er pårørende for har varierende evne til å motta og 

bearbeide informasjon. Når det kommer til tilbud for beboeren sier 24,6 % av de pårørende at 

de i svært liten grad er fornøyd med fysioterapitjenesten beboeren får. 23,4 % er i svært liten 

grad fornøyd med beboerens deltakelse i ulike aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Resultatene fra brukerundersøkelsen har betydning for videreutvikling av helse- og 

omsorgstjenestene, dette påvirker mål 3, god helse. 

 

Rådmannens vurdering 



  Sak 44/20 
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Ringerike kommune er opptatt av kvaliteten på de tjenestene som gis. Det er derfor svært 

viktig for oss og innhente brukerens opplevelser og erfaringer med våre tjenester. 

Brukerundersøkelsen viser at kommunen har hatt forbedringer på flere punkt de siste årene, 

selv om vi har tatt i bruk nye undersøkelsesmetoder som ikke er sammenlignbare med tidligere 

år. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har et arbeid å gjøre med brukermedvirkning og 

informasjon. Det er viktig av våre avdelinger arbeider med å involvere brukerne inn i planer 

som omhandler dem. Riktig og tydelig informasjon er viktig for brukere av våre tjenester og 

deres pårørende. Tjenestene må derfor ha fokus på informasjon, tilgjengelighet og 

brukermedvirkning for å kunne avklare brukerens forventninger til tjenesten. God informasjon 

og tilgjengelighet er viktig for brukerens opplevde kvalitet av tjenestene som gis. 

Helse og omsorg jobber kontinuerlig med å forberede sine tjenester og tar med seg resultatet 

fra brukerundersøkelsen inn i planlegging av tjenestene på overordnet og lokalt nivå. 

Rådmannen legger med dette fram resultat fra brukerundersøkelsen i helse og omsorg 2020. 

 

Vedlegg 
Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike kommune 2020 

Brukertilfredshet blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Ringerike kommune 2020 

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Taran Helene Juvet, kvalitetsrådgiver, tlf.: 409 05 693 
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- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4347-1   Arkiv:   

 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd - faste orienteringer  
 

Forslag til vedtak: 

Den framlagte informasjonen tas til orientering. 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

 

Faste orienteringer v/kommunalsjef, muntlig gjennomgang av:  

 Ventelister/kapasitet ved kommunens omsorgsplasser 

 Kort orientering pandemien 

 Utviklingen av tilbudet til brukerne på Regnbuen 

 Orientering om tilbudet fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

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

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  

 

Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 



- 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  Det skal også listes opp 

sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser bakgrunnen for valgte 

målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt med 

deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp til gode muligheter for 

medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble orientert om 

medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 
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Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  

1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen 

utgangen av mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et 

underlagsdokument med dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon 

m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe 

kommunen å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de 

ni fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig 

delmålene skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, 

Aksepterte, Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  

c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i 

sak 35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet 

og menneskene. 

 



- 

4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til 

hvordan det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal 

redegjøres for hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter 

vedtak av ny samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til 

FNs bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 

1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den 

skal gi et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva 

som er de viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en 

bærekraftig utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som 

kommuneplanens handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god 

oversikt over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er 

framstilt på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   

 

Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 

arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
 



- 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover 

sammen» vedtatt.  

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging 

og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

 

 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet 

forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal 

revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. 



- 

Planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 

82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 

 
 

Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 



FN s bærekraftsm ål

R I NGER I KE
K O M M U N E



I n n l e d n i n g
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids -
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. De tråd -
te i kraft i januar 2016. FNs medlemsland er eni -
ge om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Målene handler om store, overordnede temaer,
samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bæ -
rekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket,
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lo -
kalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.

I Nasjonale forventninger til regional og kom -
munal planlegging 2019–2023 har regjeringen
fremhevet at den forventer at kommunene leg -
ger FNs bærekraftsmål til grunn for sin sam -
funns- og arealplanlegging.

Kommunestyret i Ringerike vedtok i november
2018 (sak 143/18) at kommunen skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Vide -
re vises det til vedtak i formannskapet (sak 7/19)
og kommunestyret (sak 35/19) om at Ringerike
kommunes overordnede planlegging innen re -
duksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal inte -
greres i kommuneplanen.

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen,
anbefaler rådmannen at de mest relevante bæ -
rekraftsmål velges ut som  fokusområder  for
Ringerike. Planstrategien og planprogrammet
til kommuneplanens samfunnsdel bør utpeke
disse fokusområdene. I selve kommuneplanens
samfunnsdel bør dette så følges opp ved å kon -
kretisere egne, lokale mål innen de prioriterte
områdene.

Formålet med dette dokumentet er å gi en sys -
tematisk gjennomgang av alle de 17 bærekrafts -
målene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av
disse som bør utpekes som særskilte fokusom -
råder i Ringerike.

Derfor utarbeider Ringerike kommune dette
bakgrunnsdokumentet som en del av sitt ar -
beid med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for revidering av kommuneplanens
samfunnsdel.



M etod e
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike
bør ha fokus på er alle 17 mål og 169 delmål
gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert. I
dette dokumentet belyses så følgende spørsmål
for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige fø -
ringer. Under denne overskriften belyses
det om det er nasjonale forventninger eller
statlige føringer som tilsier at området bør
prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemid -
ler innenfor området? Under denne over -
skriften belyses det om kommunen har vir -
kemidler eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer;
Har Ringerike kjente muligheter eller utfor -
dringer på området, herunder utfordringer
identi sert i folkehelseoversikten?

• Helhetsvurdering

Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret
kommunen har innenfor de ulike områdene,
hvilke forventninger staten har til kommunen
og hvilke virkemidler og utfordringer kommunen
har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvur -
dering av hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha
som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Globale mål og nasjonale forventninger

Kommunens ansvar og virkemidler

Lokale muligheter og utfordringer

Kan Ringerike påvirke
dette bærekraftsmålet?

Fokusområde
for Ringerike?

Planstrategi
med planprogram

Handlingsprogram
og budsjett

Kommuneplan;
• samfunnsdelen

• arealdelen

Andre planer

Helhetsvurdering



Globale mål Ringerike ikke
kan påvirke



Globale mål som overlapper
med andre mål



Globale mål som muligens
prioriteres som fokusområder



Rådmannens forslag til
fokusområder for Ringerike



Kommunens ansvar og
virkemidler
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha
like muligheter til å lykkes gjennom utdanning,
arbeid og støtteordninger m.m.

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn
og unge har færre valgmuligheter enn andre
barn og unge i Norge, blant annet at de ikke har
lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets aktivite -
ter på lik linje med andre barn.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene
legger universell utforming til grunn i planleg -
ging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges interes -
ser gjennom en samfunns- og arealplanlegging
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfrem -
mende by- og bomiljø.

Lokale muligheter og
utfordringer
Folkehelseoversikten
• I Ringerike er medianinntekten i husholdnin -

ger 8% lavere enn landet som helhet.
• Inntektsulikheten er lavere i Ringerike enn i

Buskerud og landet for øvrig.
• Omlag 10% av husholdningene i Ringerike

er lavinntektshusholdninger. Dette er om -
trent likt som Buskerud, mens det er 8% på
landsbasis.

• I Ringerike eie r 64% av befolkningen egen
bolig, samtidig ser vi at de som leier ofte er
aleneforeldre med små barn.

• 6,7% av barna 6-15 år i Ringerike gikk på
Kulturskolen i 2018. 0,3% står på venteliste.

• For alle gruppene, unntatt de under 30, har
det vært en jevn nedgang i arbeidsledighet
fra 2015. Men for gruppen under 30 har det
fra 2018 vært en økning. Total arbeidsledig -
het i Ringerike kommune lå på ca. 2,3% i
2018.

«Utrydde alle former for fattig -
dom i hele verden»

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde alle former for fattigdom
i hele verden handler om at den økonomiske
veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike kommune ser vi at medianinntekten
er lavere enn landet for øvrig, og de siste årene
viser at det er en økning i økonomiske forskjel -
ler i Ringerike. Det er en høy andel barn i lavinn -
tektshusholdninger, også kalt barnefattigdom.
Dette er barn som har færre valgmuligheter,
blant annet deltagelse i lokalsamfunnets akti -
viteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring
for kommunen, som må arbeides med kontinu -
erlig. Dette er en utfordring som kan påvirke på
to måter. Enten gjennom tiltak som reduserer
forskjeller, eller ved å sørge for at økonomisk
svake/sårbare grupper er mindre utsatt over -
for klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige påkjen -
ninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved
det siste punktet er kommunens planlegging
avgjørende.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et område hvor Ringerike har utfor -
dringer. Likevel vil dette målet arbeidet med
kontinuerlig, da det er et av kommunens vik -
tigste ansvarområder. Flere FNs bærekraftsmål
henger tett sammen, og ere av utfordringene
i dette målet henger sammen med de globale
målene om god helse, god utdanning og bære -
kraftige byer og samfunn.



«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring, og fremme

bærekraftig landbruk»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for økt verdiskaping og nye grønne nærin -
ger innenfor jord- og skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikti -
ge jordbruksområder og kulturlandskap i land -
bruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere ned -
bygging av dyrka mark vurderes i samsvar med
det nasjonale jordvernmålet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Ringerike ligger over landsgjennomsnittet

når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer
og overvekt blant voksne og barn.

• I Ringerike har lite jordbruksareal vært om -
disponert de siste årene. Ny E16 og Ringe -
riksbane vil medføre omdisponering av dyr -
ka og dyrkbar jord, og vil også øke presset
på landbruksarealer.

• Årlig går ca. 40-90 dekar dyrka mark ut av
drift, eller brukes til annet enn matproduk -
sjon. Med begrensede arealer for matpro -
duksjon er det viktig at alle tilgjengelige are -
aler nyttes til å produsere mat på.

• Antallet dyr på utmarksbeite har vært sta -
bilt, og innen storfe har utviklingen vært
positiv fra 2003 til 2018 med 17,5% økning
(tilsvarer 238 dyr). Ringerike tåler større
beitetrykk.

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde sult i verden handler om
å tenke nytt om måten man dyker, fordeler og
bruker mat. Antall mennesker som lever i kro -
nisk sult globalt er fortsatt svært høy.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rek -
ke plager og sykdommer som overvekt og fed -
me. Kommunen kan gjennom ulike institusjoner
(barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i bar -
ne- og ungdomsårene som er viktig for normal
vekst og utvikling.

Fokusområde for Ringerike?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordrin -
gene for kommunen. Dette målet knyttet til fei -
lernæring og overvekt dekkes under målet om
god helse.

Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og
ressurser som kan brukes til å produsere mat.
Ha klare føringer når det gjelder utbygging slik
at det ikke legges unødig press på landbruks -
arealer. Få ut mer av arealene gjennom økte
avlinger og produksjon.

Kommunen gir veiledning og kostholdsråd,
gjennom helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne gjennom et e ektivt hel -
sesystem.

Å sikre bærekraftig matproduksjon til en stadig
økende befolkning i Norge, er et felles ansvar
som kommunen må ta. Maten som produseres
på Ringerike skal være trygg, sikker og sunn.

• På Ringerike har det siden 2003 vært sta -
dig mer areal som går ut av kornproduksjon
og stadig mer jordbruksareal brukes til å
produsere grovfor (høy og gras). Store de -
ler av Ringerike er egnet til produksjon av
matkorn. Det er en utfordring at kornareale -
ne brukes til å produsere gras.



Kommunene har ansvar for å sørge for gode
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i
helsetilstand som kan forklares med sosial og
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali -
tet for alle, uansett alder»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging

Kommunen e planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).

K ommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli -
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Livstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig -

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor
Ringerike skiller seg mest ut er:

• Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første
svangeskapskontroll) overvektige, noe som
er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.

• Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter
per 1000 innbygger som har kols, mens i
landet som helhet er det 3.2.

• Andel personer med psykiske sympto -
mer og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringe -
rike mot 15,2% i landet forøvrig

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps -
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for
lav for de eldste barna. For 16-åringer er
vaksinasjondekningen 86,8%. Dette er
4,5% under landsgjennomsnittet, og under
anbefalt nivå for okkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp -
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå
bærekraf tig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem -
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen -
nom tilrettelegging for gående og syklende og
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også
tilrettelegging for friluftsliv som gir variasjon,
stillhet og ro er viktig for folkehelse. I Ringeri -
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som
har en klar sammenheng med livstilsrelaterte
sykdommer. Her er kommunens helse- og om -
sorgstiltak sentralt.

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut -
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig
at en gjennom sin arealplanlegging og annen
myndighetsutøvelse tilrettelegger for at inn -
byggerne kan leve sunne og aktive liv, samt at
helsebelastende forurensning til luft, vann og
jord forebygges. God helse er et fokusområde i
alt kommunen foretar seg, og vurderes dermed
som et fokusområde.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende
utfordringer med om og overvannshåndte -
ring som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin -
gerike, er det et tydelig fall i andelen som
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik -
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi -
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for

livslang læring for alle»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple -
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo -
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg -
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne -

hageplass, mens 74 % av barn med mino -
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer læringsmiljøet likt
med eller høyere enn landet forøvrig.

• Andelen elever som opplever mobbing er
nær landsgjennomsnittet.

• 8 % av elevene i grunnskolen i Ringerike
mottar spesialundervisning.

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har ere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte utdanning
(31 %) og færre med universitets- /høgsko -
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og
dette følger trenden til resten av landet.

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen -
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra -
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og
skole har likevel utfordringer. Flere barn med
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass,
læringsmiljøet spesielt på ungdomstrinnet må
bli bedre og andelen elever som opplever mob -
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning
kan redusere antall elever som mottar spesial -
undervisning.

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil -
bud sammen med et mangfold av frivillige or -
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms -
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette
er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor
elever utvikler kunnskap og holdninger så de
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel -
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev -
ne sosiale forskjeller legge til rette for at alle får
like muligheter og utgangspunkt for fremtiden.
Ved dette prioriteres det som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



I Norge er likestilling mellom menn og kvinner
en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter,
kvinner og menn, har like evner og skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet vårt. I Norge
er det kjønnslikestilling som er sentralt innen te -
maer som arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

En av kommunens verktøy for å sikre likestilling
er å integrere kjønnsperspektivet i overordende
styringsdokumenter. Her kan en kartlegge ut -
fordringene, og eventuelt vie et satsingområde
til likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at kommunene utvikler
gode virkemidler for å sikre at alle inkluderes i
skole, arbeids- og samfunnsliv. God inkludering
på sentrale livsarenaer bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former for fritids -
aktiviteter er viktige arenaer for hverdagsintegre -
ring og fellesskap basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.

(...) Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit,
felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kom -
munene legger til rette for dette. »

Lokale muligheter og
utfordringer
• 20% av elevene i vgs i Buskerud melder

om at de har vært utsatt for seksuell tra -
kassering. Dette er representative tall for
Ringerike kommune.

• 44.2% av kommunestyretrepresentantene i
Ringerike er kvinner.

• Andel i Ringerike med høyere utdanning er
30.2% kvinner og 22.5% menn.

• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvin -
ner og 482.000 kr. for menn.

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller
mer av foreldrepengeperioden er 71,7%.

• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber del -
tid er 11.6% menn og 40.1% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i o entlig sek -
tor er 71.4% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor
er 36.2% kvinner.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om likestilling mellom kjønnen handler
om å gi begge kjønn like rettigheter og mulig -
heter til å bestemme over eget liv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnen
av likestillings- og diskrimineringsloven. Det er
likevel avjørende at kommunen tar ansvar, og
sikrer likeverd i kommunen. Gjennom å benytte
seg av overordnede styringdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfor -
dringer på, sikre en kartlegging og gjennomføre
tiltak hvis dette er et behov. Dette kan for ek -
sempel handle om holdningsendringer.

Likestilling handler også om like muligheter
uavhengig av etnisk tilhørighet, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder og religion.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et
likeverdig samfunn. Ut fra statistikken ser en at
Ringerike fortsatt har utfordringer på dette fel -
tet, og det må arbeides med kontinuerlig. I dag
er dette ikke implementert i Ringerikes plan -
verk.

• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er
33.1%.



Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drik -
kevann reduseres.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Drikkevannkvaliteten og vannforsyningen

er veldig god i Ringerike.
• Ringerike kommune har i dag 9 kommuna -

le vannverk som totalt forsyner ca 26000
mennesker. Alle vannverk har grunnvann
som kilde og har en veldig god kvalitet.
Minst 2 hygieniske barrierer er oppfylt på
alle anlegg. Vannet tilfredsstiller alle krav
i drikkevannsforskriften og har gode hygi -
eniske og bruksmessig kvalitet.

• Det er et større antall private vannverk i
Ringerike som forsyner 2 boliger eller e -
re med varierende hygieniske barrierer og
vannkvalitet.

• På det kommunale ledningsnettet er de
største utfordringene kvaliteten på led -
ningsnettet, ringforbindelser til større områ -
der og brannvannsbehov.

Kommunen har et overordnet ansvar for at de
sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstil -
lende. Kommunen har ansvar for å sikre rent
drikkevann til sine abonnenter.

Det er også et kommunalt ansvar å forebygge
sykdom relatert til forurensning av luft, vann og
jord. Kommunen har myndighet på ere områ -
der som påvirker vannmiljøet og vannkvalite -
ten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning,
miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og
tilgang til vann og gode sanitærforhold

for alle»

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om rent vann og gode sanitærforhold
handler om å ha tilgang til rent vann.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er drikkevannskvaliteten og vann -
forsyningen veldig god, og over landsgjennom -
snittet. Utfordringene knyttet til drikkevann er
kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.

I kommuneplanens arealdel sikres vann med
sikringssoner for nedslagfelt for drikkevann og
områder for grunnvannsforsyning. Her tillates
det ikke tiltak som kan forurense.

Fokusområde for Ringerike?
På bakgrunn av den forventede befolknings -
veksten og økt utbygging i årene fremover er
det særlig viktig at Ringerike gjennom sin are -
alplanlegging og annen myndighetsutøvelse
forebygger vannforurensning. Rent vann og
gode santiærforhold anses ikke som en utfor -
dring i Ringerike i dag. Dette er dermed et mål
som ikke har behov for ekstra fokus.



I Norge er det ikke en utfordring at man ikke
har tilgang til energi, men delmål om økt ener -
gie ektivisering og økt andel fornybar energi er
høyst relevante.

Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Særlig gjennom sin are -
alplanlegging kan kommunen påvirke energi -
bruken i transportsektoren. Andre viktige virke -
midler er krav i innkjøp, energie ektivisering og
-omlegging i egne bygg og eiendom, myndig -
heten til å pålegge tilknytningsplikt til fjernvar -
me, tilsynsmyndighet med forbudet mot bruk av
fossil olje til oppvarming av bygg og samarbeid
med energiselskap og andre næringsaktører.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig

pris for alle»

Dette målet prioriteres ikke et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging

Fylkeskommunene og kommunene vektlegger ar -
beidet med å redusere utslipp av klimagasser, in -
kludert utslipp fra arealbruksendringer, mer e ektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Opp -
datert kunnskap om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan -
legging og klimatilpasning har som del av sitt for -
mål å sikre mer e ektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

Lokale muligheter og
utfordringer
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av

vår energibruk rundt 70 prosent. I Ringeri -
ke, som ellers i Norge, blir overgang til for -
nybar energibruk særlig viktig innen trans -
portsektoren i årene som kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike kommer
fra veitra kk.

• Mer e ektiv gjenbruk av overskuddsvarme
fra eksisterende og potensielle fremtidige
datasentre og annen kraftintensivindustri
er en utfordring i Ringerike.

• Enovas energie ektiviseringskalkulator an -
slår at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en verdi av 1.95 mill. kr. hvert år
innen drift av egne bygg. En kartlegging
av energie ektiviseringspotensialet i kom -

Helhetsvurdering
Bruk av fossil energi er den største bidragsyte -
ren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2
og andre klimagasser. Videre bør også fornybar
energi brukes så e ektivt som mulig, både for å
muliggjøre at fossilt energibruk erstattes og for
å redusere naturinngrep og kostnader knyttet til
kraftproduksjon og nettutbygging.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Mer e ektiv bruk av energi
og omlegging til fornybar energi er avgjørende
for at Ringerike skal klare å nå mål om reduk -
sjon av klimagassutslipp. For at det samlede
energisystemet i Ringerike skal være så bære -
kraftig som mulig er også e ektutjevning samt
fornuftig ”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet,
fjernvarmenett og lokal energiproduksjon viktig.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet henger tett sammen med mål 13
Stoppe klimaendringene. Mål 7 Ren energi for
alle prioriteres derfor ikke som eget fokusom -
råde, men vil inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres.

munale bygg i Ringerike i 2018 konkluder -
te med at lønnsomme tiltak kunne gi ca. 5
GWh i årlig reduksjon i energibruken. Det
er også potensiale for energie ektivisering
knyttet til kommunale vann- og avløpsan -
legg.



Kommunen må legge til rette for et variert næ -
ringsliv med arbeidsplasser som sysselset -
ter befolkningen og hvor enda ere kommer i
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno -
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude -
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer
som ivaretar samfunnets behov.

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk.

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag -
ring av, byggeråsto er ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er store grus- og sandressurser av na -

sjonal betydning i kommunen, samt en stor
skogkommune og med ere massedeponi -
er.

• Ringerike spisser næringsarbeidet og fo -
kuserer på etablering av verdiskapende ar -
beidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% er
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst
handler om å skape økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn -
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring
at høyt utdannede ikke nner relevant arbeid i
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen
kan gjennom arealplanlegging legge til rette
for utvikling av for eksempel næringsområder,
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids -
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar -
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette
målet er del av de overordnede målene for næ -
ringspolitikken i Ringeriksregionen, og viktig for
verdiskapningen og for å beholde og trekke til
å seg mennesker som ønsker å bo og arbei -
de i kommunen. For at disse arbeidsplassene
skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og
pådriverrolle til å stimulere til grønn næringsut -
vikling, innovasjon og samarbeid som gir e ek -
tiv ressursutnyttelse.

«Fremme varig, inkluderende og bære -
kraftig økonomisk vekst, full sysselset -

ting og anstendig arbeid for alle»

har økt det siste året i Ringerike.
• Det er mange som pendler ut av Ringerike

kommune. I 2018 var det 4795 personer.
Én av grunnene til dette kan være at man -
ge med høy utdanning ikke nner relevant
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette for
innovatove næringer og sikre infrastruktur lokalt
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av
Hønefoss og i lokalsamfunnene. En robust in -
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in -
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere
og villere klima

Det vil bli økende behov for økt tilgang og til -
rettelegging av informasjons- og kommunika -
sjonsteknologi.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in -
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets behov.

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk -
somheter vurderes i sammenheng med eksis -
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings -
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans -
portsystemet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Begrenset kollektivtransport – 4% benytter

kollektivtilbudet til daglige reiser, 76% med
bil. Ungdom ønsker hyppigere avganger.

• Ringerike yter indirekte nansielle tjenester
til innovasjon gjennom å gi tilskudd til vårt
virkemiddelapparat, utviklingsaktører og
prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede nner ikke relevant
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts -
anlegg er begrenset blant annet på grunn
av manglende tilrettelegging på gang- og
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den
underliggende strukturen som må være på
plass for at et samfunn skal fungere. Investe -
ringer i transport, vanningssystemer, energi og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn -
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til
å løse miljømessige utfordringer som følger ut -
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet
både gjennom sin arealplanlegging og som in -
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom
næringsaktører som gir mer e ektiv ressursut -
nyttelse, f.eks. mer e ektiv utnyttelse av over -
skuddsvarme fra industri til annen næringsut -
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es -
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam -
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings -
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø -
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging,
men Ringerike har fortsatt behov for bedre
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging
og samarbeid for innovative næringer. Dette
prioriteres som et fokusområde for Ringerike.

«Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industria -

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom -
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet
og på boligmarkedet. Kommunen må planleg -
ge for varierte boområder som sikrer likeverdi -
ge oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommu -
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne
bomiljøene.

Utdannings arenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto -
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel -
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø -
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev -
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør -
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig -
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag -
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer -

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun
10% av inngangspartiene kravene om til -
gjengelighet til rampe. Kun 63% av de kart -
lagte strekningene tilfredsstiller kravene til
stigningstall, og kun 55% av veiene har le -
delinje med god kontrast.

• Ungdoms deltakelse i frivillige organisasjo -
ner er lavere i Ringerike enn på landsbasis.
I Ringerike er det 61%, mens i Norge som
helhet er det 66% av ungdom som deltar i
frivillige organisasjoner.

• Ringerike kommune bruker mindre på kul -
tur og idrett enn sammenliknbare kommu -
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko -
nomiske veksten som har ført til at ere land
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av
et lands ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning enn
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor -
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko -
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til
mindre sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål
om god helse og god utdanning, og prioriteres
dermed ikke som et fokusområde.

«Redusere ulikhet i og mellom land»

i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom -
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet
er både private organisasjoner og kommu -
nens drift.

• Valgdeltakelsen på 52.8%, noe som er un -
der landsgjennomsnittet på 60%.

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom -
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning, 27%
har høyskole/universitetsutdanning. Dette
e r lavere enn landet for øvrig.

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går
i barne hagen. 74% av de med minoritets -
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen gjennom målret -
tet by-, areal og transportplanlegging må ret -
te seg mot både de miljømessige, sosiale og
økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den
miljømessige dimensjonen handler om å sikre
hensynet til miljøet, satse på innovasjon og ny
teknologi. Den økonomiske dimensjonen hand -
ler om å skape økonomisk livsgrunnlag i et
langsiktig perspektiv. Den sosiale dimensjonen
handler om å fortsette innsatsen for å skape
sosial balanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen -
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...)

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse
i byområder gjennom fortetting og transformasjon
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder,
og for transportløsninger for grupper som er min -
dre mobile.

Lokale muligheter og
utfordringer
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tom anns -

boliger og rekkehus, og 14% boligblokk er.
• Ringerike seg ikke ut fra sammenlignbare

kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger.

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu -
nen, særlig ut i distrikte ne.

• 76% av d e daglige reisene er med bil, og
4% ko llektiv.

• Løsm asseskred, om og overvann er de
største utfordringene når det gjelder natur -
fare, som følge av klimaendringer.

• Ringerike vannverk har en score på 99,8%
på god drikkevannskvalitet og leveringsta -
bilitet.

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut -
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte -
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu -
dering på sosiale arenaer, blant annet på

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære -
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik -
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport
og grøntområder på en bærekraftig måte og til
en overkommelig pris.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal by 10.000 nye innbyggere vel -
kommen fram mot 2030. Når 70% skal bo i
Hønefoss og 30% i tettstedene må det sikres
at kommunen henger sammen både sosialt og
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre -
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen -
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings -
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent -
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å
gjennom sin samfunns- og arealplanlegging å
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres
dette som et fokusområde for Ringerike.

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming,
kan føre til redusert psykisk helse og redu -
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er
det satt et mål om å planlegge for 70% av
befolkningsveksten i Hønefoss-området,
og 30% i de prioriterte lokalsamfunna.



I dag forbrukes det mer enn hva som er miljø -
messig bærekraftig. For å sikre gode levekår
for nåværende og fremtidige generasjoner må
også hver enkelt forbruker endre livsstil for å
imøtekomme fremtidens utfordringer. Bære -
kraftig forbruk og produksjon handler om å gjø -
re mer med mindre ressurser.

Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjen -
bruk og bruk av gjenbrukte materialer, repara -
sjon istedenfor nykjøp, delingingsøkonomi (bil
etc.), redusere bruk av jomfruelig materiale og
redusere forbruk.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting, transforma -
sjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmas -
se .»

« Fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle
i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs
for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal planlegging er
viktig for å redusere utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byg -
gemåte og utforming av bebyggelse, infrastruktur
og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i
lang tid framover ”.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Forurensning i form av støy og luft. Andre

typer forurensning som kan påvirke helse
inkluderer forurensning fra avløp, avfall,
forurenset grunn, nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt forurensning.

• Utslippsfrie bygggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, mas -

sivtre, jordvarme, solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre

til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende be -

byggelse istedenfor å bygge ut over dyrka
mark og lnf. Legge opp til kommundelpla -
ner som legger opp til fortetting og trans -
formasjon i eksisterende bebygde områder.

Helhetsvurdering
Målet om ansvarlig forbruk og produksjon
handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassut -
slipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre
til økonomisk vekst, begrense klimaendringer
og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort
behov for nytekning og endring av vaner. Kom -
munen har ere virkemidler for å påvirke denne
utviklingen. For å sikre gode levekår for nå -
værende og fremtidige generasjoner må også
hver enkelt forbruker endre livsstil.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kan gjennomføre små og store tiltak
som vil ha en stor gevinst globalt på dette feltet.
Det vil kunne være en utfordring å implemen -
tere nytekning i et samfunn, og en må arbeide
strategisk for å gjennomføre slike endringer.

«Sikre bærekraftig forbruks- og produk -
sjonsmønstre»

• Ressursbank - store industribedrifter - be -
tong, sement

• Oppfordre til bedre resursutnyttelse i eksis -
terende produksjon



For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet kreves handling både globalt, na -
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for
å sikre at kommunens areal og innbyggere er
best mulig rustet for å redusere klimagassut -
slipp og konsekvensene av klimaendringene.

Kommunen har mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagass -
utslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tje¬nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver,
eien-domsutvikler og holdningsskaper. Også
hver enkelt innbygger og forbruker må endre
vaner, men kommunen kan være en tilretteleg -
ger innen de områder vi har virkemidler. Kom -
munene skal gjennom planlegging også bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses kli -
maendringene (klimatilpasning), herunder unn -
gå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal -
bruksendringer, mer e ektiv energibruk og miljø -
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger
de høye alternativene fra nasjonale klimafram -
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar -
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge -
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017. De største utslippskildene er veitra -
kk (over 50 % av utslippene), fra indus -

tri (14%) og fra jordbruk (21 %). I tillegg
kommer indirekte utslipp som fysisk skjer
utenfor kommunen, men som forårsakes
av Ringerike kommune og Ringerikssam -
funnets forbruk av varer og tjenester. I følge
FNs klimapanel må verdens utslipp være
netto null innen 2050 for å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader.

• Klimaendringer gjør at det i årene frem -
over er forventet kraftigere og hyppigere

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima -
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har
kommunen mange virkemidler og roller som
kan brukes for å redusere klimagassutslipp,
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener -
gie ektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best
mulig rustet for konsekvensene av de klima -
endringene vi ikke lenger kan forhindre. Mye
må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommu -
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine vir -
kemidler for å redusere klimagassutslipp både
fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfun -
net for øvrig. Dette målet henger tett sammen
med ere mål, spesielt mål 7 Ren energi for
alle som kan inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres. Ved dette
prioriteres dette målet som et fokusområde.

«Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av

dem»

styrtregnepisoder og større og hyppigere
regn ommer. Dette øker også risikoen for
løsmasseskred. Mange områder i Ringe -
rike kommune har marin leire som stedvis
er sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boli -
ger plassert i omsone for 200-års om med
fare for oversvømte kjellere eller oversvøm -
te hus. Videre vil klimaendringer øke utfor -
dringer med overvannshåndtering.



Ringerike kommune har ikke hav eller marine
ressurser, og kan ved dette ikke påvirke målet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i strandsonen langs sjøen
og i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Lokale muligheter og
utfordringer
Ingen utfordringer på dette målet, da Ringerike
ikke grenser til hav og marine ressurser.

Helhetsvurdering
Målet om liv under vann handler om verdens -
havene – deres temperatur, kjemi, strømninger
og liv – som driver de globale systemene som
gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Ringerike kan påvirke, da
komunnen ikke grenser til hav eller marine res -
surser.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområ -
de.

«Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer

bærekraftig utvikling alle»



Kommunen har et ansvar som planmyndighet
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig
forvaltning av arealer, arter og økosystemer.
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold. Kommunen
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur -
landskapet, bedre jordstrukturen, minske av -
renning til vassdrag og redusere bruk av plan -
tevernmidler.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin -
gen og drift av arealer.

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut -
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam -
svar med det nasjonale jordvernmålet.

Fylkeskommunene og kommunene identi serer og
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ -
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver -
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor -

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli -
maendringer gjøre mange av disse artene
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper
og høyt biologisk mangfold i ere områder.
Ringerike har mange forekomster av rødlis -
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging
og registrering av arter og naturtyper er
mangelfull eller utdatert i deler av kommu -
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar -
ter i kommunen, og ere av disse er klassi -
sert som arter med svært høy og høy øko -

logisk risiko.
• Antallet pollinerende insekter har gått dras -

tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor -
ge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina -
torer bli en utfordring både for det biologiske
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap
av naturlige habitater og biologisk mangfold
som er en del av vår felles arv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære -
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn
til både naturmangfold, klima og næring. Vide -
re har kommunen viktige økosystemer både i
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by -
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye
områder, kan redusere press for å bygge ut na -
turområder og bidra til å bevare livet på land.

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro -
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst,
må forventes å gi økt press på omdisponering
av habitater som er viktige for naturmangfold.
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer,
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke -
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal -
planlegging blir viktig.

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære -
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf -
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred -
ning, stanse og reversere landforringelse

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan
komme fra grave- eller byggearbeider i for -
urenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus -
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag
kan ha konsekvens både for planter og dyr
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel
ved bading, konsum av sk fra ferskvann,
spredning til drikkevann mm.



Kommunen har et ansvar for bygge et velfun -
gerende, ansvarlig og en inkluderende organi -
sasjon i alle sektorene. Virkemidler kan være
samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap. Innbyggerne har for eksempel
god mulighet til å påvikre beslutninger om ut -
viklingen av Ringerike gjennom utarbeidelse av
planer og politikk. Kommunen har også ansvar
for at innbyggerne føler seg trygge, ved å fore -
bygge blant annet kriminalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til
grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeids -
plasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av
tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets be -
hov.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Traumatiske opplevelser, som alvorlige

ulykker eller vold mot en selv eller ens
nærmeste, kan gi varige psykiske skader.
Daglige og vedvarende belastninger er vel
så viktige som traumatiske hendelser. Fle -
re belastningsfaktorer som virker sammen
over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til
hver enkelt faktor.

• Det var totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert 50 sa -
ker totalt i 2016.

Helhetsvurdering
Målet om fred og rettferdighet handler om å
skape fredelige og inkluderende samfunn. Å
sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid
vært FNs hovedoppgave.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkulderende in -
stitusjoner er avgjørende for å drive god sam -
funnsutvikling. Gjennom blant annet arealplan -
legging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt
for innbyggere med ulike behov, og ved dette
skape et mangfoldig samfunn. Ved dette er
deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling.
Kommunen har i samarbeid med ere, mulig -
het for å skape samarbeidsareaner.

Fokusområde for Ringerike?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke
utviklingen av samfunnet er avgjørende for å få
en mangfoldig utvikling, og dermed et samfunn
tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

«Fremme fredelige og inkluderende sam -
funn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og inklu -

derende institusjoner på alle nivåer»



For å skape et godt og inkluderende samfunn
er det viktig i kommunen å ha et godt samar -
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak -
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg -
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem
som skal betale for de investeringer som skal
til for å betale for at vi kan gjennomføre de bæ -
rekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik -
tende samarbeid med private aktører og innbyg -
gere.

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes -
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans -
port på tvers av administrative grenser der dette
bidrar til e ektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo -
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skole -

helsetjenesten og NAV.
• Kommunen har også samarbeid med over -

ordnede myndigheter og nabokommuner
på prioriterte områder som bør ses i en
større sammenheng.

• Å fremme Ringerikes utvikling gjennom
partnerskap, og andre former for privat of -
fentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Lav valgdeltakelse i kommunen. 58% ved
valget i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så
er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik -
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn -
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører,
mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig. Dette kan gjøres på ere områder, og
på ere måter som for eksempel medvirkning i
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger -
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin -
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og
får også sett utfordringene i en større sammen -
heng. Ved dette prioriteres dette målet som et
fokuesområde.

«Styrke gjennomføringsmidlene og for -
nye globale partnerskap for bærekraftig

utvikling»



R I N G E R I K E
K O M M U N E

FOLKEH ELSEOVERSI KT 2019

Kortversjon



Forord
Ringerike kommune startet opp arbeidet med å lage en oversikt over
helsetilstanden (folkehelseoversikt) i desember 201 8. Alle kommuner
i Norge er lovpålagt å ha en slik oversikt.

Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden til
befolkninge n. Oversikten gir en detaljert beskrivelse av
folkehelseutfordringene i Ringerike kommune, og sammenlikner
dette med Buskerud, landet som helhet og sammenliknbare
kommuner. På denne måten utarbeides et oppdatert
grunnlagsdokument for videre planarbeid i ko mmunen.

Figur 1 : Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

Oversikten omhandler temaene befolkningssammensetning,
oppvekst, levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk og sosialt miljø,
helsetilstand og helserelatert atferd. Ved dette identifiseres
utfordringene og ressursene i kommunen.

Under følger helsetilstanden i Ringerike kommune.

Positiv utvikling Negative funnPositive funn Andre funn



Sam m en d rag av h ovedfu n n

Befolkningssammensetning
Befolkningsvekst
Levealder
Utdanning

Levekår
Eier egen bolig
Privat sysselsetting
Arbeidsledighet
Leier bolig
Sykefravær
Næringsvirksomhet
Inntektsulikhet
Bor alene
Uføretrygd
Pendling
Lavinntekt

Miljøfaktorer
Vannkvalitet
Ungdomskriminalitet
Universell utforming
Kollektivtilbud
Ensomhet (ungdom)
Deltakelse i frivillige
organisasjoner
Valgdeltakelse

Helserelatert atferd
Bruk av rusmidler
Røyker
Vaksinasjonsdekning
Forbruk av antibiotika
Seksuell trakassering
(vgs . )

Oppvekst
Barnehagedek ning
Trivsel (barneskole)
Læringsmiljø
(grunnskole)
Minoritetsbakgrunn
i barnehage

Skader og ulykker
Dødsfall (brann)
Sykehusbehandling

Helsetilstand
Tannhelse
Kols
Psykiske lidelser
Livsstilsrelaterte
sykdommer



I Ringerike er det 30 442
innbyggere (per 01 .01 .201 9).
Det har vært en befolknings -
vekst på 0,5% årlig de siste
1 0 årene.

Med en levealder på 82,5 år
for kvinner og 78,8 år for
menn er f orventet levealder i
Ringerike litt lavere enn både
landet og fylket som helhet .
Levealderen i Ringerike har
en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.Flere i Ringerike tar høyere

utdanning, og dette følger
trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere
innbyggere med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning (31 %), og
færre med universitets -
/høgskoleutdanning (27%)
enn landet for øvrig .

I 201 8 var det 4 577
innvandrere i Ringerike. Det
har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre de
siste 1 0 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet
med trenden i Norge for
øvrig.

.

B efol kn i n g ssam m en setn i n g



64,3% av innbyggerne i
Ringerike kommune eier
egen bolig.

Arbeidsledigheten har hatt en

jevn nedgang de siste årene i
alle aldersgrupper, og i 201 8 lå

arbeidsledigheten på 2,3%,
men for aldersgruppen under

30 har det i det siste året vært
en liten økning

Det har vært en økende
tilvekst i privat sysselsetting.

Den største gruppen i
befolk ningen som leier bolig
er eneforeldre med små
barn.

I Ringerike er det flere som bor
alen e enn i landet for øvrig.

Ringerike har en høyere andel
mottakere av uføretrygd enn
Buskerud for øvrig.Sykefravær ligger noe

høyere enn landsgjennom -
snittet. Høyest er det i helse -
og sosialtjenester. Dette i
likhet med resten av landet.

Det er flere som pendler ut enn
inn av kommunen.

Ringerike kommune ligger
over landsgjennomsnittet på
andel med lavinntekt, og det er
en økende andel barn som
vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandre -
rbakgrunn som har foreldre
med lav utdanning og svak
yrkestilknytning har også økt.

Bortfallet av et stort antall
industriarbeidsplasser har
ikke i tilstrekkelig grad blitt
erstattet av nærings -
vi r ksomhet med tilsvarende
høy ve rdiskapning.

Inntektsulikheten i Ringerike
er lav, men dette må sees i
sammenheng med at
kommunen ligger noe lavere
enn landsgjennom snittet på
inntekt generelt.

Levekår



I Ringerike kommune er det

full barnehagedekning.

Andelen av barn med minoritets bakgrunn
som går i barnehage er lav i Ringerike.

Ringerike kommune scorer

over land s gjennomsnittet

på trivsel i barneskolen.

Ringerike har flere barn i barnevernstiltak

enn sammenliknbare kommuner.

Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike
ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere
enn landsgjennomsnittet.

Oppvekst



Vannkvaliteten og vann -

forsyningen er veldig god

i Ringerike kommune.

Ungdomskri minaliteten i

Ringerike komm une er

historisk lav, i likhet med

landet for øvrig.
Ringerike kommune er

ikke godt nok universelt

utformet, og

tilgjengeligheten til

sosiale møteplasser i

Hønefoss sentrum er noe

begrenset.

I Ringerike er det lavere

deltakelse i frivillige

organisasjoner. I tillegg får

organisa sjonene mindre

tilskudd enn sammen liknbare

kommuner.

I Ringerike kommune er

valgdeltakelsen lavere enn

landet for øvrig.

Ungdom er spesielt

opptatt av at

kollektivtilbudet ikke er

godt nok i kommunen,

særlig ut i distriktene.

M i l jøfaktorer

I Ringerike kommune

opplever ca. 20% av

ungdommene ensomhet.



Det er få dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune.

Ringerike brann og redning har gode forebyggende tiltak

for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på

personer behandlet i sykehus.

Skader og ulykker



I Ringerike bruker færre ungdom

rusmidler enn landet for øvrig.

Andelen voksne i

Ringerike som røyker har i

likhet med landet for øvrig

gått ned, m en kommunen

ligger fortsatt høyere enn

landsgjennomsnittet.

20% av elevene i

videregående skole i

Buskerud melder om at de

har vært utsatt for seksuell

trakassering.

Tall fra 201 6 viser at

vaksinasjonsdekningen i

barnevaksinasjonsprogram

met har god deknings grad

for 2 - åringer mens det er

lavere vaksinasjons dekning

for 1 6 - åringer.

Forbruket av antibiotika i

Ringerike har gått

nedover de siste årene,

og følger nasjonal trend.

Forbruket i Ringerike

ligger allikevel noe høyere

enn landet for øvrig.

H el serel atert atferd



Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at

tannhelsen jevnt over er god hos barna.

Ringerike skiller seg

vesentlig ut fra landet, i

negativ retning, når det

gjelder andel tilfeller av

kols.

Ringerike ligger litt over
landsgjennomsnittet i
forbindelse med omfang
av psykiske lidelser i alle
aldersgrupper.

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger

Ringerike noe over landsgjennomsnittet. Det samme

gjelder overvekt blant voksne og barn.

H el setil stan d
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Regnbuen - status og videre drift  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i dagens lokaliteters beskaffenhet avvikles aktivitetstilbudet 

«Regnbuen». 

2. Dagens brukere av Regnbuen skal sikres et fortsatt tilrettelagt aktivitetstilbud med 

individuell oppfølging. 

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan eller avhending av eiendommen innen 1. halvår 2021. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Saken «Regnbuen, - status og videre drift» ble behandlet i formannskapet 22.9.2020 med 

følgende enstemmige vedtak: 

1. HOV ber om et bedre saksfremlegg til neste møte 13/10-20. I forkant av dette møtet 

ber vi om et temamøte hvor både Regnbuen, Fontenehuset, Kirkens bymisjon og 

Villaen kommer og informerer. 

Regnbuen er stengt for brukerne pga inneklima, brann- og redningsproblemer, 

manglende universell utforming og smittevern.  

2. Alle brukerne av Regnbuen skal ha et selvstendig tilbud fremover, og en individuell 

oppfølging.  

3. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som omhandler en eventuell 

rehabiliteringsplan innen 1. halvår 2021. 

4. Rådmannen orienterer i HOV 13/10 hvordan oppfølgingen av brukerne er.  

 

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 vært brukt av en gruppe på om lag 8 personer- 

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 pr. bruker 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 gjennomført en styrking av bemanning, både kvantitativt og kvalitativt. Deler 

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

Kommunen etablerte 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. 

 Frivilligsentralen og Stjerne Gruppen 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, i tillegg benyttes 

også andre omsorgsboliger med døgnbemanning til denne brukergruppen.  

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

sitt område.  

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

gruppen ikke lenger er det samme.  

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannens forslag handler ikke om innsparinger eller kutt i budsjettet for Helse og omsorg. 

Det handler om å finne alternative måter å drifte et dagtilbud som etter hvert ikke inneholder 

noe annet enn et kaffe/samtaletilbud ute i hagen ved Regnbuen.  



Da pandemien kom, og kommunen måtte tenke smittevern, ble det konkludert med at 

smittevern var svært vanskelig å ivareta i dette huset. Rommene er små, og det er derfor 

utfordrende å ivareta nødvendig avstand. Det er også slik at bare 1. etg. kan benyttes til 

formålet, i og med at huset ikke er universelt utformet. Verandaen som fungerer som 

rømningsvei for 2. etg. er ødelagt av råteskader. Verandaen i 1. etg. er heller ikke uten 

råteskader. Bygget ble derfor stengt fra mars 2020 for brukere og ansatte. Tilbudet ble derfor 

gitt utendørs, 2 ganger i uken.  Dette har fungert i sommer, men nå er det høst (og snart 

vinter). Det er i dag en fast kjerne på om lag 5 brukere, og gjennomsnittlig 8 brukere som 

møter hver gang. 

Ringerike kommunestyre har tidligere behandlet et forslag om en fullstendig oppgradering og 

alternativ bruk av Regnbuens lokaler i samarbeid med «Energikanalen», som skulle dekke deler 

av kostnadene. Prosjektet hadde et kostnadsestimat på ca 10 mill. kroner. Dette ble forkastet 

av kommunestyret. 

Eiendomstjenesten foretok i 2018 en tilstandsanalyse for Regnbuens lokaliteter (se vedlegg). 

Kostnadene for å sette bygningen i forsvarlig stand ble beregnet til 4 210 000,-, og fremmet i 

budsjettprosessen. Dette ble heller ikke vedtatt under budsjettbehandlingen. Eiendommens 

tilstand ble bekreftet ved en ny vurdering fra eiendomstjenesten side i april 2020, som 

konkludere som følger: 

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.  

Ut fra tidligere behandlinger har rådmannen oppfattet at det ikke er politisk vilje til å bruke 

penger på å oppgradere denne eiendommen. Samtidig som alternative tilbud har vært etablert, 

har bruken av Regnbuen gradvis blitt redusert til dagens relativt lave frekvens de siste to år. 

Tidligere drift har vært annerledes, med større faglig innslag. Dette bekreftes av psykolog ved 

Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen (som gikk av med pensjon i 2018) i brev 

til rådmannen av 14.9.2020 (vedlagt). Brukerne har i brevs form også gitt uttrykk for at de 

ønsker å beholde tilbudet, men ønsker seg større endringer i form av kapitaltilførsel til 

servering, aktiviteter og mer bemanning (vedlagt). 

Dersom tilbudet skulle opprettholdes, ville kommunen måtte skaffe tilveie nye lokaler. Tiltak 

mot Covid-19 synes å bli langvarig, og en totalvurdering av bygningens beskaffenhet gjør at 

rådmannen anbefaler å ikke legge for mye arbeid eller kapital i å sikre tilbudets fremtidige drift. 

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

likeverdige eller bedre tilbud, med individuell tilrettelegging og oppfølging. Det er flere som 

kan etablere tilbud, men pr.d.d. er det to tilbud som skiller seg ut.  

1. Kommunens eget dag/aktivitetssenter «Gleden» på Austjord har allerede i denne 

prosessen fått en ny bruker fra Regnbuen, og sier seg fornøyd med tilbudet.  

2. Likeens har Fontenehuset fått besøk av to nye medlemskandidater fra Regnbuen. 

Gruppen som danner basis for dagens bruk av Regnbuen er få, men sammensatt av mennesker 

med sammenfallende men også forskjellige behov. Fontenehuset som lavterskeltilbud mottar 

vesentlig kommunal støtte, og rådmannen har bedt Fontenehuset, med sin beliggenhet, 



kompetanse og dokumentert måloppnåelse, å skissere hvilke konkrete tilbud dagens brukere 

ved Regnbuen kan få ved Fontenehuset og som er tilpasset deres funksjonsnivå og ønsker. 

Fontenehuset svarer i et notat til rådmannen med en beskrivelse at tilbudene, der det 

vektlegges beskrivelse av de lave terskler, valgfrihet for deltagelse, oppfølging og muligheter 

for å «vokse» (vedlagt). Slik dette er beskrevet, vil alle med psykiske problemer kunne finne 

eller etablere et forhold ut i fra egne forutsetninger, enten de greier seg selv med et tilrettelagt 

aktivitetstilbud, er hjemmeboende under behandling av spesialisthelsetjenesten eller mottar 

tjenester fra kommunen psykiatritjenester. 

Rådmannen anbefaler derfor at Helse og omsorg ved enhet psykisk helse og rus, sammen med 

brukerne kartlegger og setter sammen et individuelt tilbud med de tilgjengelige aktivitetene 

som er beskrevet ovenfor. I tillegg foreslår Rådmannen at Helse og omsorg gir mulighet for at 

gruppen med brukere får tilbud om en eller to fellesaktiviteter gjennom uken, for å kunne 

opprettholde nettverk og etablert fellesskap. 

Dersom det politisk gies tilslutning til at Regnbuen avvikles, vil rådmannen komme tilbake med 

sak om selve eiendommen, og eventuell forvaltning og/eller avvikling av denne. 

Det er i dag en ansatt ved Regnbuen i 50% stilling. Denne vil få tilbud om å arbeide ved en 

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

 

Vedlegg 

 Brev fra brukergruppen ved Regnbuen av  

 Brev fra pensjonert psykolog ved Ringerike Psykistriske Senter, - Tor-Arne Svendsen 

 Tilstandsanalyse 2018 

 Notat fra Fontenehuset 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 







Fra: Tor-Arne Svendsen [tor-arne.svendsen@hadeland-energi.net] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.09.2020 11:10:31 

Emne: Aktivitetstilbudet Regnbuen 

Vedlegg:  

Til Ringerike kommune v/ rådmann. 
 

Jeg har gjennom media registrert at Aktivitetstilbudet Regnbuen er truet med nedleggelse. 

 

Her er noen tanker rundt dette. I 2018 gikk jeg av med pensjon som psykolog. Inntil da hadde jeg arbeidet på 

Ringerike Psykiatriske Senter siden 1988. I mange av disse årene har jeg - og mange kolleger med meg - erfart 

hvilken stor og kanskje avgjørende betydning dette tilbudet har hatt for mange av våre pasienter. 

 

Jeg får snakke for meg selv - men jeg tror oppriktig at det at mange av mine pasienter visste at de hadde 

muligheten for å oppsøke dette tilbudet - hadde større betydning enn at jeg snakket med dem en time i uka over 

en periode. Noe jeg også la merke til - var at for mange av pasientene ble Regnbuen brukt i forkant av inntak på 

Fontenehuset. De fikk altså et møtepunkt med vekt på sosialt samvær, varierte aktiviteter tilpasset de enkelte - og 
de ble ikke møtt med krav om spesifikke ferdigheter. Over tid i dette trygge miljøet kunne de utvikle en selvtillit 

/ trygghet på egne evner som gjorde det mulig for dem å tenke seg videre. 

 

Regnbuen utgjorde for noen det nødvendige mellomleddet som sikret videre god tilpasning - kanskje med 

utsikter til en jobb. Uansett - Regnbuen gav bedre generell trivsel og bidro til økt livsmestring for sine brukere - 

og det er faktisk ikke noe lite bidrag. 

 

Så - et stort ansvar hviler på de som nå eventuelt bidrar at et slikt verdifullt tilbud kuttes. 

Om det er slik at kommunen mener ressurser ikke blir utnyttet godt nok - synes det rimeligere eventuelt å se på 

endringer som kan gjøres i dette tilbudet, heller enn å kutte det ut. 

Regnbuen er et innarbeidet og kjent tilbud. Nede i huset ved elva opplever brukerne trygghet i en vanskelig og 

sårbar livssituasjon. La det forbli slik! 
 

Vennlig hilsen 

Tor-Arne Svendsen 

 

 

 

Sendt fra min iPad 
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Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering

Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven
s

Anbefalte tiltak

UTVENDIG
Grunn,
fundamente
r og
bæresystem

Grunnforhold av
antatt løsmasser,
noe setningsforhold
ved enkelte
fundamenter. Antatt
fundamentert på
såle. Søyle på deler
av bygg. Grunnmur
oppført i forskjellig
materiale - pusset
tegl og betong.

Grunnmur er generelt preget
av slitasje, pussavskalling,
sprekker over bakkenivå.
(Grunnmursplast/drensyste
m under bakkenivå virker
bra).

3 Pussavskalling og
sprekker fører til
forringelse, med
mulighet for
vanninntrengi ng i
konstruksjonen.

Helhetlig
rehabilitere
pussede flater,
tette sprekker,
armere. Rette
opp søyler under
terrasse.

Vinduer,
ytterdører

Vinduer i
trerammer. 1 lags
glass/2 fag.
Kjellervinduer med
isolerglass (alder
ca.20 år) .
Ytterdører,
terrassedører massiv
tre.

Vinduer med glass skader,
manglende kitt på 1 lags
glass, gliper ved
karmer/omramming. Elde og
slitasje visuelt sett.
Ytterdører/terrassedører har
større gliper(trekk),
skjevheter o.l.

3 Mye trekk ved
kuldepåkjenning.
Punkterte
isolerglass kjeller,
mister evne.
Dørblader knipe i
karmer/terskel.

Sette inn nye
vinduer og
dørblader ut ifra
riktig estetisk
opprinnelig
form.
Etterisolere
rundt vinduer,
nye utforinger.

Utven dig
kledning og
overflate.
Utv. trapper,
balkong er

Liggende panel i tre.
Fasad er av mur på
del av bygg.
Utv. t rapp i stål fra
overbygd terrasse.
Balkong i tre.

Utvendig panel er særdeles
preget av man glende
vedlikehold. Sprekker og
gammel råte i nedre deler.
Murfasader har mye
avskalling samt løs puss .
Terrasse er svært
skjev/setning søylepunkt.
Balkong har mye råte i
treverk.

3 Forringelse,
verditap og
fuktinntrenging i
konstruksjon.
Estetisk virker
bygget i dårlig
forfatning.

Bytte
tilstrekkelig
råtebefengt
materiale.
Helhetlig pusse
murte flater i
overbygg. Male
bolig.

Yttertak,
takrenner,
nedløp

Tegl takstein, piper
murt i teglstein.
Renner og nedløp i
farget stål.
Pipebeslag og
gradrenner i
blikk/stål.

Tegl takstein er noe
misfarget, med alger og
mose. Noe små avvik ved
gradrenner. Renner og
nedløp bærer preg av elde
og slitasje, virker ikke å være
fullstendig tett.

2 tegl
2
renner
og
nedlø
p

Vanninntrenging i
konstruksjon kan
oppstå.

Tegl takstein må
inspiseres,
spesielt ved
gradrenner,
møne. Sikre tak,
bytte undertak -
tetthet. Videre
bør det renses
på takflater.
Samme gjelder
renner og
nedløp i forhold
til tetthet.
Vurdere bytting
av dårlige deler.



Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering
Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven Anbefalte tiltak

INNVENDIG
Innvendig
kledning,
overflater
(gulv og
himling),
innvendige
vinduer og
dører,
innvendige
trapper

Kjeller har malte
murvegger - pusset,
støpt dekke på gulv
med flis, himling er
malt tre. 1 og 2 et.
har forskjellige
overflater, som
belegg på gulv,
furugulv, vegger har
tapeter/strie og
panel. Himlinger er
malt, div utførelse.
Isolering i bygg er
tidligere
kommentert, og er
ikke optimalt.

Kjeller har noe fuktutslag, løs
puss o.l. Det er tydelig
bruksslitasje, men stedvis fin
standard generelt i bygg.
Gulvbelegg og eldre tapeter,
strier er i dårlig forfatning.
Malingsavskalling i vinduer.

3 Vanskeligjør
renhold.
Fuktinnslag kjeller
bør sane res for å
unngå videre
utvikling.
Manglende
isolering -
energitap, støy,
støv osv.

Rehabilitere
flater med
behov, mur,
strie, belegg,
himling.
Malearbeider.
Justering av
innvendige
dører, ev. bytte
for
isolerende/lyd.
Isolering av
vegger er noe
komplekst ut en
å gjøre fysiske
inngrep som
krever endring
ved bygnings -
konstruksjon .
Må vurderes
løsning om dett e
ønskes (ikke
kostnadsvurdert
)

Fast inventar Kjøkkeninnredning -
tre/laminert spon.
Innebygde skap.

Mangler ved kjøkken,
knotter og defekte hyller i
høys kap.

3 Ubrukelig skap. Bytte til nytt
skap da
skruefeste i
sider er ødelagt.
Supplere med
nye
knotter/håndtak

VVS
Sanitær Pors elensvasker/WC

, VVB 200L fra 2005.
Kobber rør.
Armatur/kraner
forskjellige
leverandører, noe
eldre opprinnelse.

Generelt eldre standard,
men ser ut til å fungere
tilstrekkelig.

1 Videre
bruksslitasje kan
utløse forhold.

Byttes ved
behov/feil.
Vurdere total
utbytting
(rør/føringer,
vasker, WC, VVB
m.m.) innen 10
år.

Varme Bolig varmes opp av
panelovner. Peis i
stue, støpejern
innsats, oppført i
mur.

Panelovner er av eldre dato.
Peisovn ser bra ut, piper på
tak virker å være i bra stand.
Samme gjelder pipeløp via
loft.

2 Panelovner kan
kortslutte da de
benyttes hele
vinterhalvår.

Bør vurdere
bytting til nyere
pa nelovner.
Vurdere
varmepumpe?

Brann -
slokking

Varslingsanlegg,
tilkoblet
brannvesen.
Pulverappa rat.

Anlegg følges opp vi a
service/kontroller.
Pulverappa rat byttes ved
behov.

1 Ingen vurdering. Overholde
service/ -
kontroller.

Luft -
behandling /
ventilasjon

Ingen ventilasjon
utover kjøkkenvifte.
Naturlig lufting via
vinduer og dør.

Grei stand. 1 Ingen vurdering. Ingen vurdering.



Bygn.deler Konstruksjon,
materiale, overflate

Tilstand Vurdering
Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekven

s
Anbefalte tiltak

ELKRAFT
Generelle
anlegg /
fordeling

Nyere el - tavle med
automatsikringer i
kjeller. En del
ledninger i bygget av
eldre karakter.

God stand på skap.
Ledninger er gamle.

3 Gamle ledninger
kan skape farlige
situasjoner.

Bytte eldre
strekk fra elskap.

Lys/
elvarme/
driftsteknisk

Forskjellig type
lysarmaturer,
plafond og
vegghengte lamper.

Generelt grei standard, noe
eldre armaturer enkelte
steder.

1 Vurderes ved
behov. Bytte
el d ste lyskilder
innen 10 år, eller
etter behov.

TELE OG AUTOMATISERING
Generelle
anlegg og
svakstrøms -
anlegg (data,
telefon,
alarm og
signal, lyd og
bilde)

Boligalarm,
internett, Telenor,
tlf . linje bolig.

Fungerer bra. 1

ANDRE INSTALLASJONER
Heiser Ingen.

UTENDØRS
Terreng -
behand ling.
Drenasje

Grunnmursplast på
grunnmur.
Opparbeidet hage,
beplantet, trær o.l.

Ikke inspisert under
bakkenivå. Antatt at
drenssystem fungerer godt.
Ingen vanninnsig i kjeller
(kun antatt kapilærsug fra
grunn). Ferdsel over tomt
uten avgrensning til
eiendom/hage.

1 Drensrø r kan på
sikt gå tett.
Brukere føler seg
utsatt ved at
fremmed e går
over tomt.
In n kjøring til
eiendom - Ulykker
kan oppstå ved
avkjøring
rundkjøring.

Vurderes ved
behov.
Avgren sning
mellom
sti/passasje i
yt re del av hage.
Mulig
gjerde/hekk?
Innkjøring til
eiendom kan
skape ulykker.
Bør vurderes
hvis fjerning av
jordhau g.

Utendørs
VAR - og EL -
tekniske
anlegg

Ingen



Tilbudet ved Fontenehuset Hønefoss
Fontenehuset Hønefoss er et lavterskeltilbud for mennesker som har eller har hatt en psykisk
utfordring. Fontenehuset ligger sentralt i byen i St Olavs gate 1 - 3 og 5. Det er enkelt å komme til
huset med offentlig kommunikasjon.

Tilbudet er åpent for alle. Det trengs ingen henvisning fra noen instans. Tilbudet er basert på
frivillighet dvs at brukeren eller medlemmet som d et kalles på fontenehus bestemmer selv når og
hvor lenge de vil være på huset og hva de skal delta i ut ifra sine forutsetninger . Her skjer det ingen
form for behandling. Målet er å rehabilitere medlemmene , tilbake til et sosialt liv, og et liv i
utdanning eller arbeid . Det er frivillig å bli medlem. Medlemskapet er gratis og uten tidsbegrensning.

Fontenehuset har 250 medlemmer pr september 2020, cirka 20 aktive medlemmer innom hver dag
siste 90 dager i 2019 . 25% av medlemsmassen er under 30 år.

Fem fast a nsatte i 100% stilling og en prosjektstilling 100% i prosjekt «Ung voksne».

Fontenehuset er åpent hverdager fra kl. 8 - 15.30 , tilsvarende en normal arbeidsdag. Det serveres
lunsj hver dag til kostpris og huset har en kafe for medlemmene hvor det er mulig å kjøpe
kaffe/te/mineralvann og noe enkelt å spise.

Fontenehuset er e t arbeidsstrukturert fellesskap, hvor du blir møtt med respekt, håp og mulighet til å
bruke dine evner og ressurser. Fontenehuset i Hønefoss har to enheter. En kontorenhet hvor det er
admin istrative oppgaver som resepsjon, sentralbord, administrasjon og media/informasjon. En
service - enhet hvor det er mer praktiske oppgaver som matlaging, kafe, renhold, HMS og
vaktmesteroppgaver.

Hvordan bli medlem?
Ta kontakt med fontenehuset enten ved å kom me innom, ringe eller sende epost. Dett e kan du
gjøre selv eller få noen til å gjøre for deg.
Det avtales en tid for omvisning . Her kan du også ha med deg noen f.eks. pårørende eller
behandler. Omvisning gjøres som regel av et medlem. Etter omvisning er de t samtale med en
medarbeider hvor neste kontakt avtales samt velge hvilken enhet som er mest aktuell å være på .
Det er o pptil den enkelte hvor mye den vil være på huset, men i starten er det da som såkalt
mulig - medlem.
Etter en stund ta r du en avgjørelse o m du ønsker å bli medlem og det gjennomføres en
innmeldingssamtale .
Medlem er du til du aktivt melder deg ut. S om medlem får du tilgang på all den støtten og
veiledningen huset kan tilby deg og kan delta i husets arbeids - og fritidsaktiviteter.

Frivillighet er grunnleggende forutsetning for god rehabilitering
Frivilligheten legger grunnlaget for at medlemmer tar ansvar for eget liv. I fontenehus er frivilligheten
en helt grunnleggende forutsetning for god rehabilitering. D en frivillige arbeidsinn satsen medlemmer
utfører i fontenehuset overgår det antall årsverk medarbeidere gjør. Det helsebringende
arbeidsfellesskapet bygger positive relasjoner som gjør at d e kan finne gode støttespillere, kolleger
og venner. Likeverdet styrker medlemmenes tro på egne krefter og muligheter.

Arbeid som mål og metode
Medlemmer og medarbeidere arbeider sammen side om side på fontenehuset, med store og små
oppgaver. De drifter huset i sammen. Arbeidsoppgaver løses i fellesskap der dette er naturlig. Det



k reves ingen forkunnskaper for å delta i oppgavene. Opplæring i arbeidsoppgaver de ikke kjenner fra
før blir gitt . Du blir oppfordret til å bidra i arbeidsfellesskapet. For noen er det en start å bare komme
til huset , men gjennom å oppleve mestring av små oppgaver kan lysten og tryggheten til å prøve seg
på flere og evt . større oppgaver vekkes.

Hver dag er det arbeidsmøte kl . 9 og 13 hvor arbeidsoppgaver fordeles . Her kan du sette deg opp på
den eller de oppgavene du føler du kan mestre den dagen. Det er delt opp i små og store oppgaver
slik at alle kan finne noe de mestrer, alt fra f.eks. tørke over bord , hente ved til å føre statistikk og
sitte i resepsjonen. Det er også en mulighet «å bare være her» , noen dager er det nok . De som
kommer etter arbeidsmøtene blir ta tt imot av en enhetsfadder som spør hva d e ønsker å gjøre eller
om det er noe d e trenger hjelp/bistand til såkalt medlemsstøtte. Medlemsstøtte gis både av
medlemmer og medarbeidere . Fontenehuset har som mål at alle skal bli sett og bli gitt muligheten til
å delta ut i fra egne forutsetninger.

Overgangsarbeid
Overgangsarbeid er f ontenehusets eget arbeidsprogram. Dette er lønnede deltidsstillinger i det
ordinære arbeidslivet som huset disponerer for sine medlemmer. Hver stilling har en varighet på
opptil ni måneder og lønnes etter tariff. Stillingene r ullerer blant medlemmene . Fon tenehuset velger
ut hvem som får jobben etter en intern søknadsrunde. Fontenehuset gir opplæring til hver stilling,
holder kontakt med medlemmer og arbeidsgivere i hele arbeidsperioden, og stiller som vikar ved
sykdom.

A rbeid med støtte
Arbeid med støtte b etyr at medlemmet har en ordinær jobb, og hvor medlemmet og arbeidsgiver har
mulighet til å få støtte fra f ontenehuset hvis det skulle oppstå utfordringer som de (medlemmet og
arbeidsgiver) ikke finner svar på. Dette er en ekstra trygghet f.eks. ved oppsta rt i ordinært arbeid
etter lang tid utenfor arbeidslivet . Mange av våre medlemmer har ordinære jobber.

Jobbklubb
Tilbud annen hver uke hvor det er fokus på ulike temaer som f.eks. hvordan skrive CV, søke jobber,
øve på intervju osv.

Arbeidsmiddag
Arbeidsgivere/lokalt næringsliv inviteres to ganger i året til middag og informasjon om fontenehuset.
Her blir medlemmer presentert for mulige arbeidsgivere og kontakter knyttes.

Studier
Ønsker du å begynne på en høyere utdanning, ta et kurs eller fullføre skolegang, vil huset støtte deg i
å nå dine mål. Fontenehuset har leseplasser på kontorenheten . Fontenehuset Hønefoss sitt mål er å
gi strukturert studiestøtte til de medlemmene som ønsker dette. Huset arrangerer også en
studiemiddag hvert halvår hvor det inviteres gjester inn fra f.eks. USN og Voksenopplæringen eller
andre aktuelle instanser

Unge voksne
Antall medlemmer mellom 16 og 30 år har økt den siste tiden og fontenehuset har derfor startet et
eget prosjekt rettet mot denne gruppen. De møtes fast tirsdager og det jobbes med et eget møtested
på huset utformet av gruppen selv. Målet er at u nge voksne med psykiske helseutfordringer skal
komme ut av sosial isolasjon og starte/komme tilbake til studier og arbeid. De skal være i stand til å
gjøre gode v alg når det gjelder blant annet skole, studier, arbeid, bolig, økonomi, kosthold og fysisk
aktivitet.



Fritidsprogram
Fontenehuset er opptatt av hele mennesket og at det er viktig med sosialt fellesskap og fysisk
aktivitet. Huset har derfor et eget fritids program som planlegges av medlemmer og medarbeidere i
fellesskap. Dette foregår utenfor den vanlige arbeidstiden.

K lubbkveld hver onsdag fra kl . 15.30 – 20.00
Helgearrangement en gang i måneden
Åpent på de store høytidsdagene (påskeaften, 17.mai, St.Hans, juleaften og nyttårsaften)
Aktivitetsdag på vinteren.
Sommertur en gang i uken i 8 uker fra St Hans .

Tett oppfølging av medlemmer
«Reach out» er et eget system fontenehuset har for å følge opp medlemmene. Det avtales på
forhånd hvor lang tid det skal gå uten kontakt med fontenehuset før vi aktivt tar kontakt med
medlemmet. Dette kan variere mellom en uke til halvt år, og i perioder kan det være daglig hvis det
er en spesiell situasjon for et medlem. Et godt eksempel er nedstengingen i forbindelse med kor ona.
Fontenehuset s teng t e helt fra 16.mars til 7.mai og med forsiktig åpning igjen fram til normale
åpningstider fra 22.juni. Da ble alle 248 medlemmer og 54 mulige medlemmer som var registrert hos
fontenehuset, kontaktet . Det v ariert e fra to prater i hele perioden til daglig kontakt (også i helg og
helligdager). Kontakten foregikk ved hjelp av s ms, telefon, zoom, noen medlemmer ble møtt for
gåtur og samtale en til en. Det ble regis trert 2500 « reach outs » den perioden.

Fontenehusmodell en
Fontenehuset i Hønefoss drives etter de internasjonale standardene for fontenehus . Standardene er
vedtatt ved konsensus av det verdensomspennende fontenehus fellesskapet. Prinsippene som
kommer til uttrykk i disse retningslinjene utgjør grunnlaget for de n suksess fontenehusene har
oppnådd, når det gjelder å støtte mennesker med psykiske utfordringer for å unngå
sykehusinnleggelser og samtidig oppnå sosiale, økonomiske, utdanningsmessige og yrkesrettede
mål.

Standardene tjener også som en « rettighetserklæ ring » for medlemmene og en etisk veiledning for
medarbeidere, styret og ledelse. Standardene danner grunnlaget for kvalitetsvurderingen av
fontenehus , gjennom akkrediterings prosessen som utføres av Clubhouse International. Det finnes nå
over 300 fontenehu s i hele verden og snart 20 i Norge.

www.fontenehuset.com



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4432-1   Arkiv:   

 

Matchbox - evaluering og videre plan  
 

Forslag til vedtak: 

1. Tiltaket Matchbox overføres fra utprøving til å bli et fast tilbud i ordinær drift. 

2. Ansvaret legges til NAV, med Menova AS som tiltakshaver. Kostnader knyttet til 

videre drift av tiltaket dekkes innenfor NAVs økonomiske ramme. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler for å sikre videre drift. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige problemer. Utfordringene for 

den enkelte øker dersom det går lang tid uten deltakelse i arbeidsliv eller utdanning. 

Kommunene plikter å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år, kravet om 

aktivitetsplikt er regulert i sosialtjenesteloven § 20a. Aktivitetsplikt er oftest aktuelt for unge 

som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. Formålet med aktivitetsplikten er å styrke 

sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller å bli selvforsørget 

på annen måte enn ved økonomisk stønad. Aktivitetsplikten kan derfor også betraktes som rett 

til aktivitet. 

For å gi aktivitetsplikten et formålstjenlig innhold, har Ringerike kommune siden 1. november 

2018 drevet tiltaket «Matchbox», med Menova AS som tiltakshaver. Ringerike kommunes 

politiske organer har ved flere anledninger behandlet status- og evalueringsrapporter, og har 

vedtatt drift av tiltaket Matchbox ut 2020. Ringerike kommune har bedt Matchbox/Menova 

AS utarbeide et dokument hvor status og muligheter presenteres. Kommunen mottok 

evalueringsrapporten 05.10.2020. Dokumentet danner grunnlag for beslutning om avvikling 

eller videre drift av tiltaket. 

 

Beskrivelse av saken 

Tiltaket Matchbox hadde i utgangspunktet en ramme på 15 deltakere. Menova AS tilbød tidlig 

å gjennomføre prøveperioden med 20 personer, og gjennomsnittlig antall deltakere har fra 

oppstart i november 2018 til september 2020 vært 23. Totalt har 75 personer hatt 

aktivitetsplikt og -tilbud gjennom Matchbox. 



- 

Det er stor variasjon i målgruppen, fra de som har fagutdannelse, men mangler jobb, via de 

som sliter med spillavhengighet og døgnrytme, til de som har betydelige og sammensatte 

utfordringer, som ikke fullført skolegang, psykiske lidelser, rusproblematikk og ustabile 

boforhold. 

Metodisk arbeider Matchbox med å identifisere den enkeltes talent, og planlegge veien for å 

omsette talentet til jobb eller utdanning. Matchbox følger ungdommene hele veien, med mange 

ulike, individuelt tilpassede tiltak. For noen kan veien være lang, det er defor avgjørende viktig 

å kunne gi nok tid til å lykkes. 

I den foreliggende evalueringen av Matchbox måles resultatene på fem ulike måter: 

 Utvikling av antall personer i målgruppen 

 Effekt av færre unge på sosialhjelp 

 Antall kommet i jobb eller utdanning 

 Verdi på individnivå – fire historier 

 Samfunnsregnskapet 

De første fire kulepunktene viser både kvantitativt og kvalitativt at tiltaket gir svært gode 

resultater for den aktuelle målgruppa. «Samfunnsregnskapet» argumenterer for den langsiktige 

betydningen av vellykkede tiltak tidlig i uføres liv, samfunnsøkonomisk og sosialt for den 

enkelte. 

Matchbox samarbeider tett med ungdomsteamet på NAV og er bemannet med 2,75 årsverk. 

Den økonomiske ramma for tiltaket er i 2020 på 3,5 mill. kr. 

 

Økonomiske effekter for kommunen 

En ung sosialhjelpsmottaker koster kommunen gjennomsnittlig kr 10 000,- per måned, eller kr 

120 000,- per år. NAV Ringerike hadde 1. november 2018 170 sosialhjelpsmottakere under 30 

år. Ved utgangen av juni 2020 var tallet redusert til 93. Reduksjonen kan skyldes mange ulike 

forhold, og det er vanskelig å knytte en årsakssammenheng direkte til tiltaket Matchbox. Det er 

likevel påfallende at perioden for tiltaket sammenfaller med den beskrevne reduksjonen, og det 

synes rimelig å sannsynliggjøre en sammenheng. Av de 53 personene som har avsluttet 

deltakelse i Matchbox har 25 gått over til jobb, 14 til skole eller annen utdanning, 5 til annen 

attføring, 1 til militæret, 2 har flyttet til andre kommuner og 10 har avsluttet av andre grunner, 

23 deltar fortsatt i tiltaket. 

Datagrunnlaget tillater ikke en nøyaktig tallfesting av den økonomiske gevinsten for 

kommunen, denne antas likevel å være betydelig, og høyere enn kostnadene knyttet til tiltaket. 

Gevinsten gir utslag i form av reduserte sosialhjelpsutbetalinger og får dermed direkte effekt på 

NAVs budsjett. Midler til videre drift kan derfor finansieres gjennom en reduksjon av 

sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende kostnadene for tiltaket. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Videreføring av tiltaket Matchbox gjennom overgang til drift vil ha betydning for god helse 

(mål 3), god utdanning (mål 4) og samarbeid for å nå målene (mål 17). 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Matchbox har utviklet en metodikk som ser ut til å fungere svært godt for målgruppa. Tiltaket 

har i prøveperioden lykkes i å hjelpe mange fra å være sosialhjelpsmottakere til aktiv deltakelse 

i utdanning og arbeidsliv. For hver enkelt deltaker vil en positiv endring åpne for nye 

muligheter som potensielt kan virke retningsgivende for resten av livet. 

Matchbox er utviklet i tett samarbeid mellom Menova AS og NAV, som også administrerer 

tiltaket. Kommunens økonomiske innsparinger som følge av tiltaket kommer først og fremst til 

uttrykk gjennom reduserte soialhjelpsutbetalinger. Videre drift av tiltaket bør derfor finansieres 

ved omfordeling innefor NAVs ramme. 

Det er Rådmannens oppfatning at Matchbox bør videreføres som et fast tilbud i NAV 

Ringerikes tiltaksportefølje. Overgang fra prosjekt til drift vil sikre nødvendig fortsigbarhet for 

deltakerne, Matchbox framhever dette som en viktig suksessfaktor. 

Dersom kommunestyret vedtar å avvikle tilbudet i 2021 bør det bevilges midler til drift for 

perioden 1. januar til 31. mars fra Formannskapets disposisjonsfond. Dette vil sikre 

forutsigbarheten og muligheten for vellykket overgang til andre aktiviteter for brukerne som 

allerede deltar i Matchbox. 

 

Vedlegg 

Evalueringsrapport fra Matchbox/Menova AS 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Tom Morten Bomstad Nilsen, plan- og prosessrådgiver, tlf.: 948 42 444 
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Hvordan aktivt møte utfordringen med utenforskap blant unge
i Ringeriksregionen?

Sammendrag
Utenforskap blant ungdom er en av våre største samfunnsmessige utfordringer .
U nge uten utdannelse, helse utfordringer og manglende jobberfaring vil ha størst
utfordringer med å komme ut i jobb .
Koronakrisen føre r til at stadig flere unge ikke kommer ut i jobb. De havner lenger
bak i køen . For denne målgruppen er sosialhjelp per dato eneste alternat iv, så sant
de ikke omfattes av statlige tiltak .
Erfaring viser at denne målgruppen ofte trenger bistand som bestå r av en
kombinasjon av Arbeid – Utdanning – Helse .
Dagens tiltak møter ikke disse behovene. Selv om NAV dedikerer betydelige ressurser
til målgruppen , er det ikke tilstrekkelig for å løse utfordringen e .
D ette vil gi kommune n e betyd e lig økte kostander til sosi alhjelp i mange, mange år
frem over .
I 2 3 måneder har Ringerike kommune finansiert prosjekt et Matchbox.
P rosjektet har go de resultater og «er på sporet» av et konsept som svarer på
målgruppens utfordringer.
Det er fire områder vi anb efaler at Matchbox skal utvikle for å bli enda mer verdifull
for deltagerne og oppnå gode - samfunnsmessige resultater:

o Styrke fokus og tilbud i nnen utdanning
o Skape en r ekrutteringsform som bidrar til økt forpliktelse og samarbeid

mellom arbeidsgiver og den enkelte ungdom – innstegsjobb.
o Styrke samarbeidet, koordinert med NAV, for å få et bedre og mer helhetlig

tilbud/bistand til de som har behovet for dette
o Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter avsluttet tiltak .
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Utgangspunkt
Ringerike kommune har siden 1. november 2018 drevet tiltaket Matchbox, med Menova AS
som tiltakshaver.

Målgruppen for tiltaket er definert ved at de omfattes av § 20 A i Lov om sosiale tjenester:
18 – 30 år.
Mottakere av økonomisk sosialhjelp, og har dette som sin hovedinntekt.

Formålet med Matchbox er at målgruppen skal delta i en arbeidsrettet aktivitet som styrker
deres muligheter for overgang til arbeid , utdanning og selvforsørgelse. Forslaget om tiltaket
kom fra et politisk utvalg (Holten utvalget), som anbefalte en styrking av Ringerike
kommune s innsats for den angitte målgruppen.

Basert på politisk beslutning ble Matchbox videreført i 2020. Arbeid og vurderi nger skal nå
gjennomføres for eventuelt å beslutte en ytterliger e videreføring. I den n e prosessen ønsker
Ringerike kommune å invitere Hole Kommune og Jevnaker kommune til å bli med på et
samarbeid/deltagelse i Matchbox.

Tanken bak invitasjonen , er at en samlet satsing i regionen mot ungdom med fellestrekk, vil
gi grunnlaget for et best mulig tilbud, med hø yest sannsynlighet fo r gode resultater , til
fornuftige kostnader.

Ringerike kommune har bedt M atchbox /Menova utarbeide et dokument hvor status og
muligheter presenteres . NAV Ringerike har bidratt med tallmateriale og gitt verdifulle
innspill.

Bakteppe – målgruppen og deres situasjon

Hvor mange og hvem har hatt aktivitetsplikt i Matchbox siden november 2018 ? :
Ringerike k ommun e ønsket et tilbud for 15 deltakere ved oppstart av prosjektet .
Ca . 80 har hatt et tilbud i Matchbox fra oppstart til d.d.
I gjennomsnitt har antallet deltagere i perioden ligget mellom 20 og 27, med et snitt
på ca . 23 deltagere .
Antall jenter/gutter er fordelt 30/70.
Ca . 1 av 6 har fullfø rt videregående skole.

o I starten hadde 25 % av deltager n e fu l lført videregående skole. Blant de so m
er søkt inn den siste tiden har andel en variert mellom 10 og 15 % .

o De aller fleste har negative opplevelser med skolen og mange forteller at de
har følt seg som skoletapere gjennom hele - eller deler av skoleløpet.

Mange av deltagerne har hatt utfor drende oppvekstsvilkår og flere har hatt kontakt
med barnevernet .
Svært få har arbeidserfaring av betydning .
Mange fyller dagene med dataspill og / eller TV - serier alene .
Mange har en ustrukturert døgnrytme som er lite forenlig med jobb/skole.
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Flere av ungdommene har en bosituasjon som oppleves krevende. Dette gjelder
både:

o Lokalisering og standard
o Bo - evne

20 - 40 % av de 25 som vi til enhver tid har hat t i Matchbox har - eller har hatt
utfordringer knyttet til rus.
Mange har psykiske helseplager/utford ringer som en del av sin «profil».
En økende grad av deltakerne har behov for ytterligere helsemessige utredinger.
Mange over 22 år har tidligere vært på e t t - eller flere tiltak i regi av NAV.
Barn av foreldre på sosial stønad er over representert – nasjonale tall angir 3 ganger .
Det er ikke bekreftet korrelasjon til Ringerike, men i følge levekårsundersøkelser antas
det ikke å være signifikante forskjeller mellom Ringerike og landsgjennomsnittet.
Korona har gjort det enda vanskeligere for våre ungdomm er. Konsekvenser av kriser
er større og mer varige, ofte livslange, for de menneskene som har færre r essurser,
økonomiske og sosiale i utgangspunktet - når krisen oppstår. Dette er også personer
som har færre som taler deres sak med kraft i det offentlige r om. De har blant annet
ikke sterke interesseorganisasjoner i ryggen. De negative effektene slår til på alle
livets områder og blir mer varige : mulighet for arbeid, privat økonomi, boligstandard,
helse – fysisk og psykisk, sosiale nettverk og i den neste generasjon (vanskeligheter
går i arv) .

S tor variasjon i målgruppen :
Fra: Ferd ig med en fagutdannelse men mangler jobb .
Via: De som sliter med s pill og /eller døgnrytme . Dette gjør at man må gjennomføre
en holdning - og atferdsendring før man er aktuell som jobbsøker/arbeidstager.
Til: De som k ommer fra dysfunksjonell e oppvekstsvilkår , er mobbet, ikke fullført
grunn - eller videregående skole, ikke ferdigbehandlet/trenger behandling på DPS,
ikke stabile boforhold og /eller ru sproblemer .

o En rekke elementer må på plass før den enkelte er klar for jobb eller
utdanning . Dette er en endringsreise som ofte tar tid, som må planlegges,
aksepteres og gjennom føres.

Summen av m ålgruppen trenger et tilbud som :
E r tilgjengelig, også utenfor ordinær arbeidstid .
Ser hele mennesket og som samarbeider godt med NAV, andre hjelpeinstanser og
næringslivet .
Kan realitetsorientere - og gi forståelse for verdien av arbeid .
Avdekker - og utvikler talentet til den enkelte .
Etablerer struktur, rutiner og holdninger arbeidsgivere etterspør .
Motiverer for skole - og gir studiestøtte .
Følger opp og sørger for konkret handling .
Skaper oppmerksomhet, interesse og muligheter for ungdommene .
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Er tydelig og profilerer sitt oppdrag og målgruppen ovenfor bedrifter .
Kan matche de med en jobb de kan utføre!
En «hub» , et nettverksknutepunkt , som støtter opp og står opp for ungdommene
med fokus på alle livets faser .

Skal man lykkes med denne målgrupp en trenger man en samstemning av kompetanser og
tiltak fra Arbeid, Utdanning og H else.

Hvilket ansvar har kommunen i forhold til målgruppen og
aktivitetsplikt?

§ 20 A i Lov om sosial tjenester (Sosialtjenesteloven)

L oven regulerer plikten til å stille vilkår om aktivitet for t ildeling av økonomisk stønad til
sosialtjenestemottakere un der 30 år. Loven trådte i kraft den 01.01.2017.

I praksis er det ofte unge som ikke kan nyttiggjøre seg av statlige tiltak. A ktivitetsplikt er
aktuelt for unge som ikke er i stand til å delta på statlige tiltak i regi av NAV.

Aktivitetsplikt kan også brukes dersom NAV ikke har statlige tiltaksplasser ledig og der det er
viktig at aktiviteten kommer raskt i gang.

Formålet med aktivitetsplikten er å styrke sosi alhjelpsmottakerens muligheter for overgang
til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. Hvis
det ikke foreligger tungtveiende grunner mot, så skal NAV stille vilkår om aktivitet.

Unntak fra deltakelse i aktivitet kan ikke begrunnes med at NAV/kommunen ikke har egnet
aktivitetstilbud med mindre den enkelte har særlige behov for tilrettelegging som det ikke
med rimelighet kan forventes at kommunen skal kunne dekke.

Det fremgår av forarbeidene til loven at kommunen må tilby et lavterskeltiltak for personer
som har arbeid som et langsiktig , men usikkert mål, og arbeidsrettede tiltak for personer
som har arbeidsevne, men har behov for å vedlikeholde kompetansen i påvente av egnet
arbeidstilbud.

Å gi pålegg om aktivitetsp likt vil også kunne betraktes som en rett til aktivitet. Det må derfor
være et mål at venteliste på tilbud i praksis er ikke - eksisterende. NAV Ringerike har i den
senere tid hatt en praksis hvor unge førstegangssøkere om økonomisk sosialhjelp må møte i
Mat chbox som et vilkår for vedtak dersom det ikke er grunner som taler imot et slikt krav .

Når kommunene har en plikt ti l å tilby aktivitet til sosialhjelpsmottagere blir spørsmålet:

Hvilken type aktivitet ønsker kommunene å tilby?
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Om Matchbox – drift, fremgangsfaktorer og resultater

Drift – tilbud og bemanning
Kjernen i M atchbox er oppmøte i Hønefoss bru 1 B , Hønefoss sentrum kl . 09.00 for de som
ikke er ute i arbeid i en bedrift. I tidsrommet 09.00 til 15.00 – arbeides det , både individuelt
og i gruppe, med ulike temaer knyttet til jobb eller utdanning .
Det handler om både hvem jeg er og hva jeg kan passe til, om bærekraften i
velferdsordningene og hvorfor det er viktig at de som kan må jobbe.
Det handler om drømmer om frem tiden , motivasjon, om valg, hva er det en arbeidsgiver ser
etter når den rekrutterer, jobbsøkerkoden etc.
Temaene er samlet med på å styrke den enkelte til å kunne finne en farbar vei til jobb eller
utdanning. Og de er varierte fordi det handler om «å mes tre livet for å mestre jobb/skole».

Matchbox har vært bemannet med 2,75 stilling er :
Prosjektleder, som har vært aktiv veileder og i tillegg hatt spesielt ansvar for
samarbeidet med bedrifter .
Veileder, som har hatt spesielt ansvar for «in - house» oppgaver, innkalling av nye
deltakere og registrering av data for den enkelte . Denne veilederen har ansvaret for
utvikling av vårt digitale tilbud.

Veileder, 50 %, på lønnstilskudd fra NAV
Karrier eveileder og fagressurs, 25 %.
Prosjektleder og de to veilederne har hatt ansvar for hver sin del av den totale porteføljen for
å sikre en individuell oppfølging.

Matchbox samarbeid er tett med ungdom steamet i NAV Ringerike om :
I nnsøking , hvem skal prioriteres. NAV har vektlagt rakest mulig oppstart
S i kr ing av ungdomme ns rett til ytelser som sikrer livsopphold
Gjennomføring av r egelmessige statusmøte r .

Samarbeidet skal sikre at ungdommene får raske og forståelige svar, riktig bistand og troen
på å finne en vei videre.

Samarbeidet mellom NAV Ringerike og Matchbox oppfattes å ha vært meget godt.

Suksessfaktorer
I møte med alle som har startet i Matchbox , har utgangspunktet vært å identifisere den
enkelte s talent . Veilederne i Matchbox tror grunnleggende på at alle har noe som kan
omsettes i lønnet arbei d på et eller annet tidspunkt , og at veien har gått om å finne ut hva -
og hvordan. Det har blitt arbeidet etter to hoved linjer:

1. Raskest mulig ut i jobb for helt - eller delvis å erstatte økonomisk sosialhjelp .
2. Motivere for fullføring av videregående skole f or å legge til rette for fagbrev eller

høyere utdanning. Dette representerer en «omvei» men vil være den veien som på
sikt er den som i større grad sikrer en langvarig og trygg deltakelse i arbeidslivet.
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Når den enkelte ungdom har fått beskrevet sitt talent og skal omsette det til en jobb eller
skoleplass, så trenger de aktiv støtte/ hjelp. Vi hjelper til gjennom våre kontakter/nettverk til
å finne frem til den arbeidsgiver som har behov som «matcher» den enkelte ungdom.

Behovet i denne sammenheng hand ler om noe mer enn en praksisplass. Vi jakter først og
fremst muligheter hvor vi snakker om en kvalifiseringsperiode og at gode nok prestasjoner
vil gi lønn. Erfaringer underbygger at dette er en bærekraftig strategi:

1. Ungdommen legger mer i det når han/hun vet at det faktisk vil kunne lede til jobb.
2. Vi oppfatter at også arbeidsgiver e legger mer i on - boarding, opplæring og oppfølging

når de har uttalt at « fungerer det, - så er det jobb » .

D et meste av forberedelser frem til den enkeltes møte med bedrift har f oregått i grupper.

Vi har erfart at dette likemannsarbeidet er både en effektiv og inspirerende måte å jobbe på
for de fleste. Det er kun i et mindre antall enkelttilfeller vi har valgt individuelle samtaler
som den prioriterte samarbeidsformen.

Alle tre nger tid for å endre seg. Mange har hatt dårl ige skoleopplevelser. Få har noe særlig
arbeidserfaring å vise til og må derfor «lære seg å jobbe». Mange har en døgnrytme som er
lite forenlig med å forplikte seg til en jobb. Å få en jobb eller starte på skole innebærer
derfor ofte en stor omlegging av hvordan de ser på - og lever livet.

Resultater og effekter av arbeidet

Resultatene av ar beidet kan måles på ulike måter:
Utvikling av antall personer i målgruppen
E ffekt av færre unge på sosialhjelp
Antall komme t i jobb eller utdanning
Verdi på individ nivå – fire historier
Samfunnsregnskapet

Utvikling av antall personer i målgruppen
Her presenteres uttalelse fra NAV, Ringerike:
«De unge på sosialhjelp er redusert suksessivt siden vi startet opp Matchbox. Dette kan ha flere
årsakssammenhenger, men vi tillegger mye av æren til oppfølging en dere har gjort i Matchbox. En
annet medvirkende årsak er at de unge har hatt god tilgang på andre virksomme tiltak. Samtidig ser
vi at det å sette vilkår om oppmøte i seg selv gjør at noen finner andre løsninger for å slippe.»
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Figur viser som viser at antall sosialhjelpsmottagere har gått ned fra 170 deltagere ved oppstart av Matchbox 1.
november 2018 til 93 ved utgangen av juni 2020 . Kilde : NAV , Ringerike .

E ffekt av færre unge på sosialhjelp
Fra NAV: « En ung på sosialhjelp koster kommunen gjennomsnittlig 10.000, - i måneden. Noen får mye
mindre og noen mye mer, avhengig av om de har barn og/eller spesielle behov. I Ringerike er
utbetalingene redusert noe de siste m ånedene, her er det sesongvariasjoner. »

Regner man i snitt kr. 10 000, - spart per måned per redusert antall sosialhjelpsmottager og legger til
grunn en 12 måneder effekt (ikke utbetaling av sosialhjelp) på forskjellen mellom 1. november 2018
(170) og utg ang juni 2019 (93) gir dette en besp arelse på kr. 11 160 000, - i perioden.

Dette tallet viser ikke effekten av Matchbox, men viser at det er betydelig e midler involvert.
Ringerike kommune har i 2020 bevilget kr 292 000, - per måned til Matchbox .

Antall ko mmet i jobb eller utdanning (formidling)
• Formidlings prosent er NAV sitt hovedmål for resultatoppnåelse innen

arbeidsinkluderingstiltak .

• 72 % av de som har sluttet har fått seg jobb i en eller annen grad, begynt på skole eller er
overført annen attføring.

M atchbox sine formidling er fordeler seg på følgende måte i henhold til NAV standard:

Til jobb (både deltid og heltid ) totalt 2 7 deltakere fordelt slik:

Antall Bransje
10 Varehandel
2 Transport/logistikk
3 HORECA
6 Industri
2 Helse omsorg
2 Barnehage
1 Bygg & Anlegg
1 Eget foretak
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Til skole /utdanning: 1 6 (hvorav en i kombinasjon med jobb)

Nivå Type utdanning

VGS Privatist, Programfag, apotektekniker
VGS Lærling, Salg og service, tar opp programfag privatist
VGS Privatist, forbedre karakterer for innsøk ing til høyere utdanning
VGS Studiespesialisering
VGS VGS, minoritet. Forberedende VGS Yrkesfag
VGS VGS, minoritet. Forberedende VGS Yrkesfag
VGS Privatist/Opus, fellesfag VGS
VGS VG1, rørleggerfag
VGS VG1, rørleggerfag
Folkehøyskole Webdesign
Folkehøyskole Musikk
Fagskole Deltidsstudent, IKT og ledelse
Høyskole M arkedsføring
Introkurs Introkurs

Andre årsaker

Annen attføring/jobbspesialist: 6

Militæret: 1

Flyttet til annen kommune: 2

Annen avslutning (inkl rusbehandling) : 12

Fir e historier om verdi på individ nivå

«Talent for noe, men hva?»
En av de unge som har vært i Matchbox hadde knapt fullført grunnskolen, og utsiktene til
jobb var små. Tidligere arbeidstrening hadde ikke ført frem og hun hadde hatt mye fravær.
Hun hadde ikke nødvendig skolegang til å realisere drømmeyrket fordi en læreplass ikke var
mulig og andre muligheter måtte identifiseres.

Hun fremstår i dag som et godt eksempel på «en match » . Hun møtte en arbeidsgiver som så
talentet og h ja lp henne med å utvi kle det og er i dag en betrodd medarbeider. Hennes
historie er noe vi er stolte av. Hun benyttet tiden i Matchbox til å finne ut av sitt talent og
tok det i bruk. På sikt er drømmeyrket fortsatt mulig. Det skapes en ny vei gjennom å skaffe
seg en sammenhen gende arbeidserfaring.

Suksessfaktorer: Nysgjerrig, match med arbeidsgiver som Matchbox kjente fra tidligere
samarbeid, økt motivasjon med økte inntektsmuligheter.
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«Personlige egenskaper og talent trumfer CV’ en »
En annen historie er en ung mann som hadde noe spesielt i seg allerede ved oppstart. Han
fremsto på mange måter som mer voksen enn alderen skulle tilsi og fikk raskt mulighet da en
arbeidsgiver tok kontakt og spurte om vi hadde kandidater til en rolle han skul l e besette.
Gjennom en kvalifiseringsperiode fikk han lære rollen og bygde selvtillit. Etter ca. 6 måneder
fikk han 100 % stilling med lederansvar i dagligvarebutikken han fikk mulighet i. Vi har
benyttet oss av erfaringene denne unge mannen har skaffe t seg ved at han har vært på
besøk og fortalt andre unge hos oss hva muligheten han fikk har gjort med han , både fysisk,
psykisk, sosialt og ikke minst økonomisk.

Suksessfaktorer: Profil som matchet med rolle. God nok tid til opplæring. God t samarbeid
med NAV. Oppfølging fra Matchbox og psykolog.

« Rekruttering med hjertet»
Den 3. historien handler om en ung mann som gjennom oppveksten har hatt sine
utfordringer. Han trengte hjelp til flytting og slet psykisk. Han hadde et spesifikt ønske om en
type arbeid som vi mente var realistisk å hjelpe han til. Vi fant frem til en arbeidsgiver som
ville gi han sjansen og NAV hjalp til. Han var motivert til å «lære å jobbe» og i dag jobber han
100 % og er en betrodd medarbeider.

Suksessfaktorer : En helhetlig tilnærming «Mestre livet for å mestre jobb». Matchbox kjente
arbeidsgiver med hjerte som var villig til å være med på et prosjekt «Lære å jobbe».
Lønnstilskudd fra NAV. Oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver også etter
ansettelse.

«Samarbeid og timing på tv ers av fagfelt»
En lignende historie handler om en annen gutt som hadde fullført VG2 og drømte om et
fagbrev. Også her handlet det om en vanskelig oppvekst og han har hatt oppfølging fra
spesialisthelsetjenesten for d ette. Han fikk muligheter hos e n bedrif t hvor drømmen om
fagbrev lever. I et godt samarbeid med arbeidsgiver og spes ialisthelsetjenesten er det
utarbeidet en plan. Han jobber allerede med læremål knyttet til et fremtidig fagbrev, og får
nytte av dette selv om han ikke har tegnet lærekontrakt en nå. Eksempelet er god t for
hvordan «støtten» rundt han samarbeider med både han og arbeidsgiver med en plan som
skal gi han en langvarig tilknytning til arbeidslivet.

Suksessfaktor: En arbeidsgiver med hjerte for å hjelpe ungdom inn i arbeidslivet. Lære å
jobbe. Tett oppfølging fra arbeidsgiver i det daglige. Godt samarbeid med
spesialisthelset jenesten for å ta skrittene i riktig rekkefølge og bestemme tidspunkt for
formalisering av overgang fra praksis til lærekontrakt.

Felles for disse historiene: « Tilpa sset s tøtte på endringsreisen»
For disse eksemplene og for de f leste andre vi har jobbet med, handler det om å gi nok tid til
å lykkes. Veien frem er for dem uoversiktlig og humpete. Snubler du så må du få støtte og tid
til å reise deg igjen. Derfor er vi ikke så opptatt av tidsfrister i det arbeid et de unge må
igjennom. Det handler om «å bygge st ein på stein» og skaffe seg verdifulle erfaringer på
veien. Det er mye som skal struktureres og ryddes i for å få plass til jobb eller skole. Vi er
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derfor ikke bekymret for at dette tar tid (må ta tid), da en god historie hvor en ungdom
enten får seg en jo bb eller skoleplass, og blir værende/gjennomfører øker sannsynligheten
for en «livslang deltakelse» i arbeidslivet og tilsvarende redusert økonomisk støtte til
livsopphold. Det er etter vår mening verdt å vente på.

Visshet om at den enkelte har god nok tid på sitt prosjekt mot jobb/utdanning er en
avgjørende suksessfaktor. E n ungdom som utsettes for tidspress i form av å bli gitt en tilmålt
eller begrenset makstid i Matchbox ser vi ofte virker stressende og troen på en løsning
forvitrer. Dette ser vi også n år det gjelder usikkerheten knyttet til videre drift av Matchbox.
Vi ser at de t i økende grad preger ungdommene utover høsten og tiltar jo nærmere utgang
av året vi nærmer oss.

I likhet med oss alle, så er forutsigbarhet på tid en viktig verdi i livet. En da viktigere blir dette
for en som skal forsøke å få et ansvar og gjøre radikale endringer i livet, - et liv som til nå har
handlet om perspektivet frem til neste utbetaling fra NAV.

Vår rolle er å være der - hele tiden og uansett tid - og ikke være enda en til som gir opp på
vegne av den enkelte.

Samfunnsregnskapet

Yngvar Åsholt i NAV laget følgende regnestykke og vurdering på dette:
«En ung, enslig ufør på 25 år vil ved minstesats få utbetalt 11.3 millioner før skatt frem til
alderspensjon. Hvis skatt en er på 20 % vil kostnaden være om lag 9 millioner. Dette er rene
penger, i tillegg kommer det samfunnsøkonomiske tapet: tapt verdiskapning ved at uføre
ikke er i jobb, samt finansieringskostnaden ved at skattene må økes når flere mottar
uføretrygd. For den enkelte kan kostnaden være at man har lav deltagelse i samfunnet, og
mangler tilhørigheten og opplevelsen av verdi som jobb gir. I tillegg vil man som enslig
sannsynligvis ha en marginal inntekt hele livet, og barn av trygdede står i fare for å vokse
opp i fattigdom»

Framtidsutsikter for målgruppen
Det er bred enighet om at for mange står utenfor arbeidslivet og at dette er en av våre
største samfunnsutfordringer. U tenforskapet1 blant unge er de n største utfordringen . Dette
kan skyldes enten høy arbeid sledighet blant unge, mange på sosialhjelp/andre ytelser eller
mange unge på uførepensjon.

Situasjonen med Korona har gjort - og gjør situasjonen mer bekymringsfull. Det kommer til å
bli enda flere som står utenfor arbeidslivet i årene som kommer , om ikke betydelige tiltak
iverksettes. NAV har foreløpig ikke en kon kret prognose på dette. Flere av de ledige og
permitterte har rettigheter på dagpenger i lang tid enda, så det store hoppet i sosialhjelp vil
e ventuelt komme senere. Per juni 2020 var det i Ringerike 135 permitterte under 30, og i
tillegg 485 arbeidssøkere i samme aldersgruppe. Oppdaterte tall per. September er ikke

1 Utenforskap er et uttrykk som i dagligtale brukes om manglende sosial tilknytning til samfunnet rundt.
https://snl.no/utenforskap
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klare enda, men som figur under viser, ser vi en sterk økning av unge som søker sosialhjelp i
perioden august – september.
Di fferansen (fra ca. 80 til ca. 120) antas å ha sammenheng med unge, som etter
skoleinntaket i august, står uten et tilbud om videregående opplæring og som heller ikke har
annet lønnet arbeid, og derfor ser seg nødt til å søke bistand fra NAV.

Kilde: NAV Ringerike, september 2020.

NAV er nå mest bekymret for at de som allerede var ledige før Korona kommer bak i køen og
får en lengre vei mot arbeid og selvforsørgelse. Dette kan innebære at antallet
langtidsmottakere av sosial hjelp vil øke i årene fremover.

Den målgruppen vi her snakker om er nettopp den ne gruppen, med unntak av psykisk
utviklingshemmede og utforende fysiske handicap, som står svakest i forhold til
arbeidsmarked et . Det snakkes om «hull i CV». Mange av disse har «ikke CV». I tillegg har de
« lyter på nåværende tidspunkt» som gjør at mange arbeidsgivere aldri ville vurdere de som
aktuelle arbeidstagere.

Arbeidsledigheten er på vei ned etter korona pandemien. LO/NHO spår at perioden med
relativt høy arbeidsledighet vil hold e seg lenge. Derfor vi l nåløyet for målgruppen være
tilsvarende trangt. Det er rimelig å anta at denne målgruppen kommer til å ha en betydelig
vekst i årene som kommer. Dette ved at flere som allerede er i målgruppen ikke vil komme
ut i jobb, og flere enn normalt - som følge av arbeidsledighet - vil komme inn i målgruppen.

Unge med manglede eller liten utdannelse vil få stadig større problemer med å komme inn i
arbeid. Når det blir oppsigelser og endringer vil disse som hovedregel bli de første som må
slutte. Om overhode mulig må første steg på veien være å få avsluttet videregående skole,
da d ette er en god plattform som kan bygges videre på . Hele 10 % (ca. 90 personer) av unge
arbeidssøkere på Ringerike har bare grunnskole.
Videre har mange avbrutt videregående skole.
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U tdanningsnivå – arbeidssøkere u/30 ved NAV Ringerike pr. 30.04.20

Kommunene kommer til å få en betydelig ekstra regning over tid, om ikke denne
målgruppen komm er seg i utdanning eller jobb.
Et viktig poeng er at d isse unge også blir foreldre, og problemene går i arv. Statistikk Ulf
Andersen ( 2017 ) viser at det er tre ganger så høy sannsynlighet for at ungdom hvor begge
foreldre mottok sosialhjelp når de vi var barn, også vil motta sosialhjelp.



Rapport 2.10.2020, Ringerike

13

Hvordan utvikle Mat chbox – fremtidige leveranser ?

Det er fire omr åder vi anbefaler at Matchbox skal utvikle s for å bli enda mer verdifullt for
deltagerne og samtidig kunne oppnå gode samfunnsmessige resultater:

o Styrke fokus og tilbud innen utdanning
o Skape en rekruttering sform som bidrar til en økt forpliktelse og samarbeid

mellom arbeidsgiver og den enkelte ungdom – innstegsjobb.
o Styrke samarbeidet, koordinert med NAV, med andre relevante kommunale

og statlige tjenester, for å få et bedre koordinert tilbud til de som har behovet
for dette

o Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter de avsluttet tiltaket

Styrke fokus og tilbud innen utdanning
Status per september 2020 i Matchbox er kun ca. 10% av deltakerne som har fullført
videregående opplæring. Dette er et lavt og s terkt urovekkende tall. Det er bre d enighet om
å ha fullført videregåend e utdanning er en plattform alle bør ha. Om ov erhode mulig burde
alle under 30 år på aktivitetsplikt ha som hovedmål å få fullført videregående utdanning.

Samtidig har alle i samme gr uppe tidligere søkt seg til - og startet et videregående løp.
Årsakene til at det ikke er fullført, er sammensatt. Feilvalg, tidligere erfaringer fra
skolesituasjon og manglende motivasjon er begrunnelser som går igjen. De refererer da til et
ordinært skole løp, hvor fysisk tilstedeværelse i klasserommet er en forutsetning for å
fullføre.

Det er med andre ord ikke «bare» å sette de tilbake på skolebenken og forvente at «denne
gangen går det bra».

Ringerike kommune har forpliktet seg til FNs bærekrafts mål so m også omfa tter utdanning –
bærekrafts mål 4 : God utdanning.

For målgruppen 18 - 30 år anbefaler vi derfor at Matchbox fokusere r på at alle deltakere
jobber med en plan som også inneholder utdanning.

Matchbox vil særlig ta for seg delmål 4.1 og 4.4.

FNs
bærekraftsmål

FNs definisjon Matchbox tiltak for målene

Sikre inkluderende,
rettferdig og god
utdanning og fremme
muligheter for livslang
læring for alle .

4.1
Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og
likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy
kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

4.4
Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og
voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og
yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid
og entreprenørskap .
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Hvordan kan dette skje i praksis?
Vi har allerede et godt samarbeid med OPU S Ringerike hvor deltakerne får en «status» på
tidligere utdanning og anbefalinger om hvilken retning som er mest realistisk å gå videre
med . Stadig flere i målgruppen er allerede i gang med et videre utdanningsløp og vi opplever
økende interesse og motivasjon rundt mulighetene for å fullføre en utdanning.

Deltakere vil følge klasser (voksenopplæring) eller hospitere i enkeltfag gjennom vårt
samarbeid med OPU S Ringerike, forutsatt at det finnes «restplasser» her. Dette gjelder både
programfag og fellesfag.

Vi har per i dag to deltakere som kombinerer deltakelse i Matchbox ved å hospitere i
fellesfagene: Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunns fag og Historie.

I praksis møter de fysisk på skolen 2 – 6 timer per dag /4 dager i uken. Før og etter
undervisningen møter de hos Matchbox hvor det legges til rette for gjennomføring av lekser
og annet skolearbeid.
Hver fredag har deltakerne en «oppsumme ringsdag» hvor de sammen med veileder i
Matchbox (pedagog) går igjennom innholdet fra ukens undervisning, oppsummerer og
forbereder neste ukes undervisning.

For at vi skal kunne svare på et fremtidig kompetansebehov (utdanning), den enkeltes
ønsker om å f ullføre - eller starte en utdanning, må vi å finne flere muligheter for å oppnå
dette.

Gi studiestøtte
Koronasituasjonen har i stor grad rettet oppmerksomheten mot digitale løsninger, også når
det gjelder utdanning og kompetansehevende tiltak. Matchbox ønsker å utnytte dette
potensiale og vil legge til rette for studiestøtte i form av:
Fysiske arbeidsplass er, fri tilgang til internett, digitale hjelpemidler og tilgang til dette
gjennom hele døgnet.
Dette vil også legge til rette for å etablere en kultur for «livslang læring for alle».

Kombinere undervisningsmetoder – eksternt samarbeid
Digitale muligheter er i økende grad konkretisert gjennom ulike digitale læringsplattformer.
Matchbox vil derfor formalisere et samarbeid med Akademiet VGS2 hvor deltakere kan
kombinere klasseromundervisning og undervisning på nett.

Skjermdump: www.akademiet.no

2 https://www.akademiet.no/
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Hvorfor skal vi kombinere klasserom og nettstudier?
For de som skal ta flere fag som privatist kan det være at de har forskjellig behov i
forbindelse med undervisning i de ulike fagene, eller at de ønsker å studere når de selv
ønsker - og har mulighet. Kanskje har de behov for å følge klasseromundervisningen i enkelte
fag, andre fag kan være bedre å gjennomføre som nettundervisning, med pedagogisk støtte
hos Matchbox.

Mange som tar fag som privatister, velger en kombinasjon . Ofte er det slik at de som skal
opp til privatisteksamen velger klasseromsundervisning i fagene de opplever at de trenger å
arbeide litt ekstra med. I tillegg til dette vil Matchbox bruke lokal fagkompetanse i form av
pensjonerte lærere, studenter og and re ressurser i vårt nettverk for å øke sannsynligheten
for å gjennomføre et utdanningsløp. Akademiet VGS har karaktergaranti: Bedre karakter
eller kurset på nytt!

NDLA - Nettressurs
Matchbox vil ta i bruk allerede eksisterende nettressurser og vil som hove dprinsipp basere
oss på NDLA3 (Nasjonal Digital Læringsarena). Her dekkes fellesfag, yrkesfag og
studieforberedende. N DLA dekker også de nye læreplanene (tverrfaglige temaer) som tar for
seg Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekra ftig utvikling.

Ved å koble oss opp mot disse
ressursene vil vi hele tiden ha
oppdatert kunnskap og
informasjon som er relevant for
målgruppen og deres videre planer
når det gjelder utdanning.

For Matchbox vil utdanning i
fremtiden «trumfe» en jobb, men
vi søker å finne løsningen som gjør
at dette kan kombineres slik at
deltaker «frigjør» seg i større grad

fra dagens situasjon (mottaker av sosial stønad) og i større grad erstatter dette med en
kombinasjon av jobb og utdanning.

For å få til dette praktise rer vi tett og individuell støtte sammen med individuell
tilrettelegging for gjennomføring av skole og utdanning, og aller helst i kombinasjon med en
deltidsjobb.

3 NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp
om elever og lærere i aktivt og delta kende læringsarbeid. https://ndla.no/nb/
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Innstegsjobb
Vi ønsker å s kape en formidlingsform som bidrar til økt forpliktelse og samarb eid mellom
arbei dsgiver og den enkelte ungdom.

Ikke alle evner og/ eller får mulighet til å skaffe seg en utdannelse som gir jobb . Denne
gruppen er den som har størst risiko for å bli varig utenfor , og dermed øker presset på våre
velferdsordninger.

Innstegsjobb har mange paralleller til NHO sin rekrutteringsstrategi «Ringer i Vannet»4.
I begge tilfeller handler det om jobbmatch og lønnet jobb. I Innstegsjobb er fokuset på
opplæringen underveis gitt stor vekt. Matchbox ønsker å «utfordre» både privat e og
offentlige bedrifter til å være med å tenke nytt basert på følgende:

A lle unge vi jobber med har talent for noe som kan omsettes i lønnet arbeid.
Utvikle en ny rekrutteringsform som gir muligheter til unge som ikke har formell
kompetanse .
Sa mmen med arbeidsgivere ønsker Match box å skape etterspørsel for ungdom som
har ferdigheter og holdninger - og som vil jobbe - selv om de mangle r utdanning og
arbeidserfaring .

Løsning
Utvikle og implementere en ny form for rekruttering – innstegsjobb. Denne er inspirert av
tankegang rundt erfaringer med trainee og vitenskapelig assistent. Innstegsjobb ble omtalt
på NHO sin årskonferanse i 2020 av Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret.
I t abellen under er den beskrevet som den «blå» løsningen.

Innstegsjobb sikrer at bedriften får en medarbeider som kan lære jobben som skal utføres.
Typiske roller som egner seg for dette konseptet er jobber som ikke krever formell
kompetanse i form av fagbr ev eller annen fullført utdanning. Gjennom denne type
rekruttering forhandles lønn basert på rolle alene og uten tillegg for et generelt og
unødvendig utdanningsnivå.

For ungdom som står uten jobb så er dette en svært god vei til å bli en verdifull medarb eider
som blir der lojalt over tid. NAV og Matchbox støtter aktivt opp i en innstegsjobb.

Arbeidet med innstegsjobb forutsetter et grundig arbeid i forkant:
- Avdekke personens talent og hva hvilke jobbmuligheter som har best «match» med

talent
- Lære og behe rske grunnleggende jobbferdigheter. Tilfredsstille kriterier for å være

klar til jobb.

4 https://www.nho.no/samarbeid/ringer - i - vannet/
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Fa ser i arbeidet med innstegsjobb

Fase Tidsrom Innhold Mål «Finansiering»
Talentfase Fra

oppstart
Kartlegging av talent :
Din personlighet, egenskaper
og holdninger.
Dine kunnskaper, ferdigheter
og erfaringer.
Dine ønsker og drømmer.

Lage en realistisk
p lan mot jobb
eller utdanning .
Hvilke type jobb
kan du passe til?

Økonomisk
sosialhjelp

Lære å
jobbe

Etter
kartlegging
og
utforming
av plan.

Skape «rom» for å jobbe
( døgnrytme, sove, rus etc. -
kan skje i kombinasjon med
annen behandling)
Lære/erfare hv a
arbeidsgivere ser etter når
de skal ansette .
Lære/erfare basis
jobbferdigheter for å stå i
jobb og å være en god
kollega .

«Å lære å jobbe» skjer i en
bedrift alt. i fl ere bedrifter,
slik at det også kan gi
erfaring fra ulike bransjer.

Lære og
beherske
grunnleggende
jobbferdigheter.
Tilfredsstille
kriterier for å
være klar for
jobb

Økonomisk
sosialhjelp med
overgang til KVP.
KVP anbefales fordi
det gir
læring/erfaring som i
et tilnærmet
ordinært
arbeidsforhold:

Betalt for oppmøte,
har ferie/ferie
rettigheter og kan ta
i bruk egenmelding.
Gir person
økonomisk
insitament til
innsats.

Innstegsjobb Kvalifisere
til stilling

Det skal være et behov i
bedriften, både på kort og
permanent sikt
Bedriften velger hvem som
kan få mulighet for å
kvalifisere seg.
Opplæringsplan lages.
Arbeid, eventuelt kombinert
med teori.
Ved «bestått» gir det fast
ansettelse.

Kvalifisering til
stilling

Lønnstilskudd

«Lønner det seg
for samfunnet, -
så bør det også
lønne seg for
bedrift»

Simen Markussen ,
Frischsenteret

Supplerer dagens løsninger
Lærling og lærekandidat er to andre måter å kombinere utdannelse og praktisk arbeid .
Ordningen med lærekandidat og lærling er kjente veier inn i arbeidslivet fra tidligere.
Innstegsjobb supplerer de andre og kan også benyttes til stillinger med lavere brøk enn
100 %. Innstegsjobb har som mål å sikre bedriften riktig og nødvendig arbeidskr aft .
Under følger en tabell hvor vi viser forskjell og likheter mellom disse to ordningene og
innstegsjobb.
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Lærekandidater Lærlinger Innstegsjobb
Kompetanse Får opplæring i et begrenset

antall læreplanmål –
grunnkompetanse/
(kompetanse på lavere nivå)

Skal nå alle målene i
læreplanen - full
kompetanse

Opplæring til
fremtidig rolle i
bedrift.

Kontrakt Opplæringskontrakt Lærekontrakt Opplæringskontrakt
Eksamen/Vurdering Kompetanseprøve

Prøvenemnd/Fagperson(er)
Fag - /svenneprøve
Prøvenemnd

Vurdering av
opplæ ringsansvarlig
i bedrift, i
samarbeid med
NAV/Matchbox

Karakterskala Ikke bestått, bestått, bestått
meget godt

Ikke bestått, bestått,
bestått meget godt

Ikke bestått/bestått

Dokumentasjon Kompetansebevis Fag - /svennebrev Realkompetanse
Opplæringssted Godkjent lærebedrift eller

bedrift med begrenset
godkjenning

Godkjent lærebedrift I bedrift med
rekrutteringsbehov

Læretid 2+2 år eller inntil 4 år med
fullopplæring i bedrift

2+2 år eller inntil 4 år
med fullopplæring i
bedrift

Til oppnåd de
kompetanse for
rolle.

Planverk Deler av læreplanen,
tilpasset læreplan (I LKP)

Lære hele
læreplanen for VG3
opplæring i bedrift

Jobbanalyse med
tilhørende
kompetansekrav og
opplæringsplan

Søknadsfrist Søknad om
læreplass/skoleplass 1.
februar. Opplæringskontrakt
kan tegnes hele året. Gjelder
fa dato den tegnes.

Søknad om
læreplass/skoleplass
1. mars på
www.vigo.no.
Lærekontrakt kan
tegnes hele året.
Gjelder fa dato den
tegnes.

Gjelder fra den dato
den tegnes .

Overgangsmuligheter Fra opplæringskontrakt til
lærekontrakt

Fra lærekontrakt til
opplæringskontrakt

Fra
opplæringskontrakt
til lærekontrakt

Tilskudd Basistilskudd.
Spesialundervisnings - midler.
Tilskudd til bedrifter som tar
inn lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov. -
B asistilskudd.
Spesialundervisnings midler.
Tilskudd til bedrifter som tar
inn lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov

Basistilskudd.
Spesialundervisnings -
midler. Tilskudd til
bedrifter som tar inn
lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov. -
B asistilskudd.
Spesialundervisnings
midler. Tilskudd til
bedrifter som tar inn
lærlinger og
lærekandidater med
spesielle behov

Kandidat som står
utenfor arbeidsliv vil
som oftest motta en
ytelse fra Nav frem
til lønn avtales. Lønn
kan gradvis
innføres. Det kan
forhandles om
lønnstilskudd og
tilskudd til mentor/
opplæringsansvarlig.

Etter avsluttet
opplæring

Søke relevante stillinger. Søke relevante
stillinger.

Kandidat får tilbud
om ansettelse.
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Slik håper vi bedriftene vil tenke

Er du mer opptatt av hvem den du skal rekruttere er, - enn hva den har av utdanning? At
holdninger er viktigst og at rett person kan dere lære det han trenger for å utføre jobben?

Innstegsjobb fungerer slik:

1. Du og din bedrift har tanker om fremtidig rekrutteringsbehov.
2. Dere kan gi opplæring til rett kandidat, kanskje i kombinasjon med nødvendige

eksterne kurs/fag.
3. Kontakt Matchbox for å høre mer om ordningen med innstegsjobb.
4. Sammen kan vi avklare om Innstegsjobb vil være en god måte for dere å rekruttere

på.
5. Matchbox er med på å beskrive en plan for rekruttering og avklarer for dere den

økonomiske støtte til gjennomføring som vil kunne utløses.
6. Matchbox er med på å finne rett person og er med dere på å lage en plan og bistå

dere under gjennomføringen.
7. Etter bestått opplæring ansetter du en person som kan rollen og

arbeidsoppgavene

Fordi ordningen lønnsom for samfunnet – så skal den også kunne være lønnsom
for deg og din bedrift. Matchbox ser frem til å samarbeide med deg

Oppsummering

Innstegsjobb er en god løsning ford i:
Bedriften får gode rammer til å lære opp en person til en rolle/funksjon i bedriften.
Ungdom, som vil jobbe , men som mangler formell kompetanse eller erfaring får en
mulighet til å lære noe som leder til lønnet jobb.
Bedrift og kandidat får god oppfølging underveis på veien mot et ordinært
ansettelsesforhold.
Løsningen har som formål at den lønner seg for samfunn, for bedrift og for den
ungdom som får seg jobb.
Når arbeidsgivere gjennom å utvikle innstegsjobb er de med og tar et betydelig
samfunnsansvar. De styrker omdømmet av sin bedrift gjennom å dokumentere
ansvar for bærekraft og kan dermed også slå positivt ut på bunnlinjen.
Innstegsjobb bør være en del av bedriftenes verdigrunnlag og rekrutteringsstrategi.
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S tyrke samarbeidet

For mange av ungdommene handler det om å «mestre livet for å mestre jobb/skole». Det er
mange årsaker til at det kan være krevende å tilpasse seg til et liv med slike forpliktelser.
Vi erfa rer at det er mange forhold som har betydning fo r å finne en ve i ut av økonomisk
sosialhjelp. Det er mange ulike instanser en ung , med sammensatte utfordringer , må
forholde seg til. Koordinert med N AV - og andre instanser søker vi å styrke samarbeidet
ytterligere for å få et bedre koordinert tilbud til d e som har behovet for dette.

Matchbox opparbeidet relasjon er - og tillitsforhold til mange av deltakerne , slik at vi er den
mest naturlige «hub ’en », nettverksknutepunkt et , i deres liv .
E nten det handler om ulike områder i livet eller som en bistand til å etablere hjelp fra ulike
instanser og bidra i koordineringen av dette.

Det kan handle om oppvekstsvilkår og manglende støtte til et liv i jobb eller skole.
Det kan handle om utfordringer som kan knyttes til diagnose/uhelse.
Det handler om tidligere skole opplevelser og mangelfull jobberfaring.
Det handler mye om strukturen på livet og hva den enkelte unge fyller det med.
Det handler om boforhold, - både hva standard og lokalisering angår.
Det handler om økonomi, og særlig planlegging og prioritering.
Det h andler om kosthold og ernæring.
Det kan handle om fysisk styrke og kondisjon.
Det handler i flere tilfeller om et forhold til rus.

© Matchbox 2020

En illustrasjon av «hub ’en » som viser områder som betyr noe i sammenhengen « Mestre livet for å mestre jobb/s kole».
Graden av behovet for hjelp variere både på områder og omfang. For noen må ekstern hjelp hentes inn.
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Vi hjelper til med å sortere i det livet de har levd ved oppstart i Matchbox. Dernest handler
det om å legge en god plan for å jobbe med de riktige tingene i riktig rekkefølge. Dette
handler også bistå den enkelte, om nødvendig, med å søke hjelp der hvor den beste hjelpen
finnes. Vi vet at denne tilnærming kan bety at det kan ta tid før status «mottager av
økono misk sosialhjelp» endres, men å bruke go d nok tid vet vi er det som best sikrer en god
overgang til et liv med størst mulig grad av selvforsørgelse. Tiden det tar er likevel kort
sammenliknet med en varigtilknytning som skal vare i opptil 50 år.

Følge opp Matchboxere i 12 måneder etter de avsluttet tiltaket
En dialog og oppfølging med de som er avsluttet i Matchbox vil være en god investering.
Dette for å :

- Fange opp om problemer oppstår underveis
- Bidra med motivasjon og råd om personen møter mye motgang
- Bidra ti l kobling mot andre instanser der dette er nødvendig
- Få bedre kunnskap om hva som skjer med tidligere Matchboxere.

I tillegg ser vi at tidligere Matchboxere som lykkes vil kunne være en troverdig og effektiv
inspirasjonskilde for de som er i Matchbox .

Vi ønsker derfor å ha en kvartals vis kontakt for å høre om status. Om nødvendig foretas
oppfølging. Et par gang er i året inviterer vi til alum ni med sosialt samvær og faglige
diskusjoner , lik nettverksbyggingen i universitetsmiljøer og næringslivet for øvrig.
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Sammendrag - videreutviklin g

Hvilke effektive løp kan et videreutviklet Matchbox tilby?

1. Komme i gang/re - starte/fullføre videregående skole, ta fag (ikke hele utdannelsen,
men deler av) som gir studiekompetanse (norsk, matematikk engelsk, naturfag,
samfunnsfa g og historie eller programfag). Dette basert på digital læring, men som
suppleres med studiestøtte og mulig hospitering i klasser , gjerne kombinert med en
deltidsjobb.

2. Gi studiestøtte for å fullføre videregående skole. Matchbox skal ikke drive selve
und ervisning. Gjerne kom binert med en deltidsjobb.

3. Komme inn på høyere utdanning. Tid i Matchbox kan som eksempelgodskrives23 - 5
løpet ( alder over 23 år og 5 års arbeidspraksis) .

4. Fylle en rolle, ta ansvar og utføre oppgaver, slik at personen blir ordinært ansatt –
eksempelvis: V eien via en innstegsjobb .
Løsningen passer for jobber/bedri fter hvor det holder med en del kompetanse.

5. Fylle en rolle, ta ansvar og utføre oppgaver, slik at personen blir ordinært ansatt,
s amtidig som det gjennomføres et løp som ska l ende i et fagbrev/lærling – veien via
en innstegsjobb.
Løsningen passer for jobber/bedrifter hvor fagbrev er nødvendig.

6. Ordinær jobbmatch - få en jobb. I tillegg bidra til å følge opp i on - boarding og i
etterkant – dette slik at person stå r i jobben ogs å over lengre tid.
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Vedlegg

Fremtidsbilde

Vi er på besøk hos Matchbox i august 2022 .

Korona pandemien som rystet verden i 2020 ledet til et vanskeligere arbeidsmarked hvor
noen næringer ble hardere rammet enn andre. For ungdommene i Ma tchbox ble det tøffere.
F lere konkurrerte om jobbene og utdanning ble viktigere. Dette så partene i arbeidslivet tidlig
og vi i Matchbox måtte tilpasse oss.

Satsing på utdanning har gitt resultater

Siden høsten 2020 har vi jobbet hardt og utviklet et samarbeid med videre gående skole og
Opus. Sammen har vi utviklet konsepter både for de som er i ferd med å dette ut av
videregående og et godt tilbud til de som sluttet men ikke fullførte. Det er opprettet en
styringsgruppe hvor vi alle er representert med en ansvarlig kontak t.

2/3 av de som nå er i Matchbox jobber etter en plan hvor fullføring av videregående skole er
en viktig del. Vi ser også at de som kombinerer dette med en deltidsjobb også lettere får en
slik jobb. En av hovedårsakene til dette er at arbeidsgivere tydelig verdsetter ungdom som på
flere måter dokumenterer at de vil lære , - og at de har tatt et eget grep om dette.

En annen effekt vi ser er at noen av ungdommene opplever en helt annen motivasjon for å ta
utdanning nå enn de rapporterte ved oppstart i Matchbox. Ungdommene inspirerer
hverandre og det er flere som nå har en drøm og en plan om høyere utda nning.

Det viktigste Matchbox har gjort for utdanning er:

Legge til rette for studiestøtte gjennom at vi har 5 «leseplasser» som er i bruk både på
dagtid, kvelder og i helgene.
T ilbud et om å ta fag via digitale løsninger har vært en suksess. M ange har ko m met i gang
med utdanning igjen og noen har fått avsluttet videregående skole .
Vi har rekruttert mentorer ( pensjonister og studenter fra USN ) med kompetanse i aktuelle
fag. Mentorene bistår ungdommer både individuelt og i gruppe med gjennomføring og
forberedelse til eksamen.
2 av 3 som er i Matchbox har utdanning som en viktig del av sin plan.
For ungdom som fortsatt «har en fot i videregående skole» når de kontakter oss, - ser vi
at samtaler rundt ulike sider av å mestre livet for mange har bidratt t il at de finner
motivasjonen for å fullføre. Det er flere som rapporterer at det er fint å ha et sted som
Matchbox. En av de unge som har fulgt oss denne våren sier:

«Jeg har fått venner i Matchbox som er i tilsvarende situasjon og vi har sammen klart å
finne ut av saker og ting. Sammen med en annen har vi bestemt oss for å fullføre. Vi skal
hjelpe hverandre og om vi skulle merke at det butter, så vet vi at vi kan snakke med
Matchbox eller deres kontaktlærer på skolen»
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Ungdom vil lære seg å jobbe

Mer enn halvparten av de som har gått ut i lønnet arbeid så langt i 2022 har fått mulighet
som følge av at Matchbox har blitt kontaktet av bedrifter med behov. Vi opplever dette som
et stort steg i riktig retning. Økningen av denne type henvendels er har vært markant de siste
12 måneder. Det er veldig inspirerende for ungdommene i Matchbox at de merker at
arbeidsgivere er interessert i dem, selv for de som ikke er aktuelle til den enkelte
henvendelse.

Matchboxlauget hvor ungdom lærer å jobbe begynner å bli slik vi ønsker. Ringerike
kommune er den virksomhet som gir tilbud til flest. Både helse, barnehage og teknisk har
tatt imot ungdommer. Ungdommene har lært å komme når de skal og generelt om
arbeidslivets krav og forventninger til det å vær e en arbeidstaker. Mange har tatt dette
fort, mens andre har hatt behov for lenger tid. Flere har gjennom et slikt opplegg fått
bekreftet sitt talent og har av sin kontakt i bedrift blitt oppmuntret til å forfølge dette.
Andre har benyttet praksisen til å bli mer kjent med seg selv før de bestemmer seg for et
veloverveid karrierevalg. Matchbox er kjent for aktiv oppfølging av de som er ute i jobb.
Dette verdsettes av arbeidsgiverne.
I 2020 undersøkte vi dette med Innstegsjobb. I samarbeid med noen utvalgte bedrifter
(både ledelse og fagforening) , NAV og forsker Simen Markussen på Frischsenteret ved
UiO har vi testet ut dette. Målet med innstegsjobb er fast stilling, og de 2 første antas å
få fast jobb som en førjulsgave. Tilbakemeldingene så langt er positiv e. De bedriftene
som så langt er involvert, liker måten å rekruttere på. Den viktigste årsaken til dette er å
bli gitt tid og rammer til å utvikle en person til en fremtidig rolle. De økonomiske
intensiver som følger av konseptet er avgjørende viktig for a t bedrifter vil satse på
ordningen . De opplever ordningen som gunstig for både sin virksomhet og samfunnet
ellers, og er tydelig på at de kandidatene som nå har fått en mul ighet ikke hadde nådd
opp ved at stillingen på et tidspunkt ble utlyst på en tradisj onell måte. Bedriftene vil
framsnakke ordningen ovenfor andre virksomheter og vi håper å få en artikkel i Dagens
Næringsliv på trykk med det aller første.

Samarbeid gir bedre resultater og effektivitet

Fremdeles er utfordringer knyttet til rus, angst og Ga ming - /streamingavhengighet de største
hindre for å lykkes med et liv med skole/jobb og selvforsørgelse. Døgnrytmeforstyrrelser er
en del av dette bildet. Vi har siden 2020 stadig utviklet samarbeidet med
spesialisthelsetjenesten (DPS) og i flere saker så har ungdommer valgt å inkludere både
Matchbox og arbeidsgiver i sin behandling. Det betyr mye for den enkelte at ulike arenaer
samarbeider godt og er enige om - og har en felles forståelse for til enhver tid gjeldene mål og
tiltak.

Mange de unge som ønsker og trenger en individuell plan, har en av de ansatte i Matchbox
som sin primærkontakt. Mange flere ungdommer ser at en individuell plan er et godt verktøy
for å håndtere utfordringer i livet og komme videre.
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Behovet er fortsatt stort – Matchbox fortsett er

Behovet for Matchbox er fortsatt stort og det dokumenters av antall henvendelser vi får.

Fortsatt rekrutteres flest ungdommer gjennom NAV fordi de har henvendt seg dit for å
søke om økonomisk sosialhjelp.
Vi har også ungdommer i Matchbox som ikke har be dt om hjelp fra NAV, men som har et
behov for de tjenester Matchbox tilbyr. Typiske eksempler er ungdom som fortsatt bor
hjemme hos foreldre og forsørges av disse.
Vi fyller greit opp 25 plasser til enhver tid. Det totale antall vi gir et tilbud ligger lik evel
godt over 30. Dette forklares slik:

o Vi følger opp de som har fått seg arbeid også etter ansettelse for å sikre at de blir
værende i jobb .

o Vi yter service til de som tidligere har fått seg jobb, men som av en grunn vil søke
annen jobb. (enten fordi de må - men også fordi de har lyst til å søke andre/større
utfordringer).

o Vi har ungdommer som i hovedsak benytter seg av leseplass og studiestøtte.
o Vi har 2 for 1 i de tilfeller hvor det foreligger et planlagt forsiktig - eller lavt

oppmøte. Typisk for disse er at de også omfattes av et annet behandlingstilbud
(f . eks oppfølging fra rus/psykiatri).

o Matchbox har befestet sitt omdømme som et sted ungdom kan komme for å få
hjelp til å finne en vei til et liv i selvforsørgelse. Matchbox står opp for
ungdommen og har bidratt til at de både blir hørt og sett. Å være en
«Matchboxer» betyr for den enkelte ungdom at du vil ta ditt talent i bruk og gjøre
noe slik at du etter beste evne kan forsørge deg selv og bidra til et bærekraftig
samfunn.

o Vi har i løpet av siste året vært invitert til både Ringerikskonferansen og en
nasjonal konferanse om ungdom for å fortelle om Matchbox. Det opplever vi som
en stor anerkjennelse. I etterkant har det medført en større oppmerksomhet både
fra bedrifter og virksomheter som jobber me d det tilsvarende som Matchbox.

Erfaringene er så gode at det er allerede er avklar t at Matchbox skal drives en ny tre års
periode .
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Innledning / bakgrunn 

Helse og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen 

av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunale helse- og omsorgstjenester etter helse- 

og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal få fritt brukervalg. 

Derfor vil regjeringen gjøre det enklere for kommuner som politisk bestemmer å innføre fritt 

brukervalg i helse- og omsorgstjenestene. 

 

Beskrivelse av saken 

Helse og omsorgstjenestene står foran store utfordringer i fortsettelsen. Det synes å være 

konsensus om følgende hovedutfordringer: 

1. Det vil bli mange flere som er avhengige av helse og omsorgstjenester, også i de 

yngrealdersgrupper. 

2. Det vil bli stadig mindre tilgang på kvalifisert arbeidskraft. 

3. Det vil bli stadig færre som må dele på kostnadene til offentlige tjenester. 

Det vil være uforsvarlig å ikke ta inn over seg at dagens helse og omsorgstjenester ikke vil 

være «bærekraftige», dersom man ikke foretar organisatoriske og strukturelle grep som 

nødvendigvis vil måtte stå i kontrast til dagens virksomhet. Det må tenkes nytt og annerledes. 

Det vil ikke være tilstrekkelig å tro at morgendagens tanker om velferdsteknologi, 

trygghetsteknologi og robotteknologi skal kunne løse disse utfordringene.  

For å løse disse utfordringene vil det antagelig være helt nødvendig å ta i bruk alle tigjengelige 

ressurser som måtte finnes for å løse oppgavene, noe som også innebærer aktiv bruk av 

ressurser og kompetanse både fra frivillig sektor, pårørende, private virksomheter og ideelle 

organisasjoner. 

I korte trekk kan intensjonene ved lovforslaget om innføring av en godkjenningsmodell 

beskrives slik: 



- 

 Grunnprinsippet i en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge 

mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Forholdet 

mellom kommunen og leverandøren reguleres av både lov og kontrakt, mens forholdet 

mellom brukeren og kommunen følger av helse - og omsorgslovgivningen.  

 Kommunen annonserer en utlysning med oversikt over søknadsprosess, krav, 

kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Kommunen har stor frihet 

til å utforme kravene. Kommunen har ansvaret for å etablere kontakt mellom 

tjenestemottaker og leverandør, og å sørge for at leverandør mottar nødvendig 

informasjon om tjenestemottaker og tjenestetilbudet som skal ytes.  

 Leverandører som oppfyller vilkårene for godkjenning har rett til å levere tjenester på 

vegne av kommunen. Kommunen inngår en kontrakt med leverandører som oppfyller 

vilkårene. Kommunen kan likevel nekte å gi eller tilbakekalle en gitt godkjenning av 

leverandører som på grunn av særskilte årsaker ikke anses egnet, for eksempel på 

grunn av konkursrisiko, uriktige opplysninger under søknadsprosessen, brudd på 

lovgivning eller alvorlige feil i tjenesteytingen. De skjønnsmessige vurderingene 

overlates til kommunen. Pasient, bruker og pårørende kan velge og bytte mellom 

godkjente leverandører. Kommunen skal sørge for at den enkelte får nødvendig 

informasjon og beslutningsstøtte til å ta et valg. Kommunen skal også ha et tilbud i 

kommunal egenregi for mennesker som ikke vil eller evner å velge. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Ingen. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen presiserer at denne saken kun gjelder et forslag til endring av Helse og 

omsorgstjenesteloven, slik at det åpnes for kommunene til på frivillig basis å vedta hvorvidt 

man vil innføre et reellt fritt brukervalg, der brukerne med et kommunalt vedtak om tjenester 

kan velge forhåndsgodkjente private aktører som tilbyder av disse tjenestene. 

Kommunen vil ved en slik lovendring kunne redusere volumet på egenproduserte helse og 

omsorgstjenester, og ivareta en mer rendyrket «bestillerfunksjon». Men rådmannen finner det 

betimelig å bemerke at foreslåtte modell ikke genererer mer omsorgspersonell eller større 

økonomiske ressurser. I realiteten åpner forslaget for bruk av private selskapet som 

tjenesteytere, der kommunen betaler for de tjenestene som bestilles. Hvorvidt en kommune 

velger en slik organisering innenfor de føringer gjeldende lovverk til enhver tid tillater, er og 

blir et politisk valg. 

Rådmannen har ingen motforestillinger mot at lovgiver vedtar en lovendring som gir den 

enkelte kommune muligheter til å velge slike løsninger dersom det er et politisk flertall for 

dette. Ringerike kommune har nedsatt et «Strukturutvalg» som skal foreslå hvordan disse 

tjenestene skal se ut, dimensjoneres og organiseres i fremtiden. Lovendringsforslaget et et 

viktig innspill til utvalgets arbeid. 

Rådmannen har utarbeidet er forslag til høringsuttalelse, som anbefales vedtatt og oversendt 

departementet.  

 

Vedlegg 



- 

 Høringsnotat 

 Forslag til høringsuttalelse 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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1 Høringsnotatets hovedinnhold
I høringsnotatet foreslås det å lovfeste noen grunnleggende prinsipper for anvendelsen av
en godkjenningsmodell for fritt brukervalg for kommunal e helse - og omsorgstjenester
etter helse - og omsorgstjenesteloven. Hensikten med forslaget er at flere innbyggere skal
få fritt brukervalg. Derfor vil regjeringen gjøre det enklere for kommuner som politisk
bestemmer å innføre fritt br u k er valg i helse - og omsorgstjenestene.
Godkjenningsmodellen vil da kunne være en juridisk ramme for kommunen som enklere
kan innføres , enn hvis hver enkel t kommune skulle ha utredet og laget disse rammene
selv. Det gjør det også enklere og mer forutsigbart for leverandørene.

Pasient, bruker og pårørende kan velge mellom godkjente leverandører. Regjeringen
mener valg av leverandør ofte vil være en nøkkelfaktor for at man i større grad åpner for
medvirkning til innholdet i tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte tjenesten ytes (hvordan)
og på hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis (hvor og når). Dette fordi de private
leverandørene ofte velger ulike innretninger og satsingsområder som brukerne kan velge
mellom. Denne medvirkningen endrer maktforholdet i møte med kommu n en, for både
pasient, bruker og pårørende. Dette er en grunnleg g ende verdi i regjeringens visjon om å
skape pasientens og brukerens helse - og omsorgstjeneste.

Grunnprinsippene i forslaget om å lovfeste en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er
at brukeren får velge mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med
kommunen. Kommunen annonserer en utlysning med ov ersikt over søknadsprosess, krav,
kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Leverandører som oppfyller
kravene har rett til å levere tjenester på vegne av kommunen. Kommunen har stor frihet til
å utforme kravene innenfor lovens øvrige ram mer. Kommunen skal inngå en kontrakt med
leverandører som oppfyller kravene.

Formålet med forslaget er å oppnå økt legitimitet for bruk av godkjenningsmodellen på lik
linje med ordinære offentlige anskaffelser, økt oppmerksomhet rundt alternative måter å
organisere kommunale helse - og omsorgstjenester på, samtidig som forslaget sender et
tydelig signal fra lovgiver om at valgfrihet for pasienter, brukere og pårørende er et
prioritert område. Ved i større grad å ta i bruk private leverandører av offentlig f inansierte
helse - og omsorgstjenester motvirk es også en tode lt helsetjeneste, og man sikrer
befolkningen i større grad lik tilgang til de ulike aktørene i markedet.

2 Bakgrunn
Regjeringens ambisjon for helse - og omsorgsfeltet er å skape pasientens helsetje neste.
Helse - og omsorgstjenesten må organiseres med utgangspunkt i pasientenes behov, og
pasientene skal sikres et likeverdig tilbud av helse - og omsorgs tjenester over hele landet.
Valgfrihet står også sentralt i regjeringens politiske plattform. Det er e t mål at alle skal få
bestemme mest mulig over sin egen hverdag. Valgfrihet gir mangfold og muligheter for
pasienter, brukere og pårørende.

Pasienter og brukere er ikke eksperter på medisin, men vi er alle eksperter på våre egne
liv. Tjenestene som pasien ter, brukere og pårørende mottar fra det offentlige blir ofte en
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integrert del av den enkeltes hverdag. Vi lever ulike liv, har ulike behov og ulike ønsker.
Det offentlige bør så langt det er mulig legge til rette for at de offentlige helse - og
omsorgstjen este ne kan ivareta disse behovene, og at den enkelte gis mulighet til å påvirke
sitt tjenestetilbud i størst mulig grad. I regjeringens politiske plattform fremgår det derfor
at regjeringen vil:

• Bidra til at kommuner i større grad legger til rette for fri tt brukervalg innen
hjemmetjenesten

• Utrede en fritt brukervalgsordning i kommunene, etter modell av Sverige

• Utrede en ordning med fritt brukervalg i kommunene, som tilrettelegger for at
rusavhengige også kan søke seg til omsorgstilbud utenfor spesialisth elsetjenesten .

F ritt brukervalg vil bidra til å skape gode kommunale helse - og omsorgstjenester som
bedre kan tilpasses den enkeltes liv og hverdag. Fritt brukervalg innebærer at den enkelte
får flere leverandører å velge mellom når man mottar tjenester fra det offentlige . Flere
leverandører gir økt variasjon i tj enesteutformingen og dermed økt tilpasningsmulighet for
den enkelte . Fritt brukervalg betyr s tørre mulighet til å velge tjenesteyter (hvem),
medvirke til innholdet i tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte den ytes (hvordan) og på
hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis (hvor og når). Gjennom fritt brukervalg gis den
enkelte økt innflytelse over eget tjenestetilbud og kan i større grad tilpasse dette ut fra
egne ønsker og behov. Det er dette som er kjernen i pasientens helsetjeneste.

Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse - og omsorgstjenester til alle . Utfordringene i
den kommunale helse - og omsorgstjenesten er mange og av ulik karakter. Blant annet ser
vi utfordringer knyttet til endringer i demografi med flere eldre og at vi får flere brukere
med mer komplekse behov. Vår felles velferd nå og i fremtide n avhenger av en
velfungerende og ef fektiv offentlig helse - og omsorgstjeneste .

Kommunene er en helt sentral leverandør av velferdstjenester i vårt velferdssamfunn. D e
gode løsningene finnes i samspillet mellom innbyggerne og god ressursforvaltning blant
de som kjenner innbyggerne best. Derfor vil departementet lovregulere en valgfri ordning
for fritt brukervalg der man på bakgrunn av lokale vurderinger beslutter hva som er den
mest hensiktsmessige forvaltningen av ressurser og hva som er til det beste for
innbygger n e.

For å dekke behovet for omsorgstjenester fremover er det helt nødvendig å ta i bruk alle
tilgjengelige ressurser for å løse oppgavene. Dette betyr også å ta i bruk den kompetanse
og de ressurser som private virksomheter besitter . Flere og ul ike leverandører i markedet
gir mangfold og mulighet for innovasjon og utvikling av nye løsninger både i kommunene
og sektoren generelt . Ved i større grad å ta i bruk private leverandører av offentlig
finansierte helse - og omsorgstjenester motvirkes også e n todelt helsetjeneste. Alle bør,
uavhengig av ressurser, ha tilgang til de ulike leverandørene i markedet. E n fritt
brukervalgsmodell kan bidra til å sikre likeverdig tilgang til helse - og omsorgstjenester,
og støtte opp under den offentlige helse - og oms orgstjenesten som en av de viktigste
bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet.
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Forslaget som legges frem er en del av regjerin g ens målsetting om å videreutvikle
offentlig forvaltning for å sikre at den er brukerorientert, effektiv, resultatorientert og
moderne. Samtidig bør innretningen av en fritt brukervalgsordning i stor grad utformes av
kommunene. Det er kommunene som utfra kjennskap til egne forhold, ressurser og
innbyggere kan innrette det frie brukervalget på en måte som gagner flest mulig.
Departementet søker gjennom dette forslaget å bidra til gode rammer for kommuner som
ønsker å tilby sine innbyggere økt valgfrihet.

3 Den svenske modellen 1

Formålet med innføringen av Lag om valfrihetssystem i Sverige var å styrke individets
rett til selv å treffe beslutninger om helse - og omsorgstjenester innenfor lovens rammer.
Gjennom en egen lov med tydelige rammer for gjennomføringen av et valgfrihetssystem
innenfor helse - og omsorgstjenestene, ville den svenske regjeringen legge til rette for økt
bru k av fritt brukervalg . Det ble også lagt til grunn at valgfrihetssystemet ville bidra til
innovasjon og mangfold i tjenestene , gi bedre forretningsgrunnlag for foretak eid av
kvinner og å gi små bedrifter muligheter til å levere innenfor offentlig finansi e rte
tjenester. Samlet mente den svenske regjeringen at innføringen av valgfrihetssystemet
også ville bidra til å gjøre det mer attraktivt å arbeide innenfor kommunale helse - og
omsorgstjenester til eldre og til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innfør ingen av valgfrihetssy stemet er valgfritt for kommunene , men kommunene må
forholde seg til loven når den først velger å innføre valgfrihetssystemet. Den svenske
loven er en prosesslov som trekker opp overordnede nasjonale rammer for
valgfrihetssystemet. Ut gangspunktet er at konkurransen om offentlig finansiert kommunal
helse - og omsorgstjeneste skal skje på like vil kår. Modellen overlater likevel i stor grad til
kommunen hvordan man vil utforme sitt valgfrihetssystem og hvilke krav som stilles til
leverandørene.

Den sv enske modellen innebærer at grunnleggende vilkår for godkjenning og
vurderingstema fastsettes på nasjonalt nivå. Utover disse grunnleggende standardene kan
kommunene tilpasse oppdraget etter lokale forhold, ressurser og behov. Alle lev erandører
som oppfyller vilkårene for godkjenning får rett til å yte tjenester finansiert av kommunen.

Det er kommunen selv som bestemmer hvilke tjenester som skal omfattes av kommunens
valgfrihetssystem. Valgfrihetssystemet kan innføres for bestemte tjen ester eller for et
større tjenesteområde, som for eks e mpel praktisk bistand. I Sverige omfatter
valfrihetssystemet blant annet servicetjenester (rydding, rengjøring, innkjøp, matlagning,
m. m.), omsorgstjenester (hjelp med personlig stell og pleie, dusj, p å - og avkledning, hjelp
ved måltider tilsyn, m.m.) og støttekontakt, avlastning og trygghetsalarm.

Valgmulighetene består av mer enn kun valget mellom offentlig og privat leverandør . De
gir også brukeren mulig het til å velge mellom tjenesteleverandører so m har satset på ulik

1 Basert på Prop. 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem, Sveriges regjering.
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utforming og ulik innretning . Eksempler på dette kan være personell som behersker ulike
språk , arbeider etter ulike verdigrunnlag ell er ideologiske tilnærminger .

Leverandører som oppfyller kravene fra kommunen får en rett til å levere tjenester på
vegne av kommunen. I kvalifikasjonsgrunnlaget må kommunen angi samtlige krav som
leverandørene skal oppfylle for å bli godkjent av kommunen, samt øvrige avtalevilkår.
Det skal også finnes kontaktinformasjon, åpningstider og avtaletider, regle r for
kontraktsinngåelse, regler for oppfølgning og tilsyn, vilkår og informasjon om hvordan
oppdraget skal utføres under kontraktstiden. A vvikling og reforhandling av avtalen bør
også reguleres i kontrakten.

Den svenske modellen har løpende annonsering i sitt valgfrihetssystem. Dette innebærer
at leverandørene uten hensyn til frister kan søke om å levere tjenester for kommunen. De t
er etablert en nasjonal digital plattform der leverandørene har en samlet oversikt over alle
oppdragene landets kommuner har lagt ut. D en digitale plattformen på nasjonalt nivå
sikrer at annonseringsprosedyren etableres raskt og gjør det enkelt og oversiktlig for
leverandørene . Etter loven anses kommunen for å ha innført fritt brukervalg etter
godkjenningsmodellen når systemet er besluttet innført og annonsert på den nasjonale
webløsningen .

Gjennom denne nasjonale digitale plattformen kan hvem som helst, etter eget ønske, søke
om å få delta i systemet. Leverandørene kan inngå avtale med flere k ommuner, og flere
kommuner kan samarbeide om en godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Dette kan for
eksempel være aktuelt der leverandørgrunnlaget er lite slik at samarbeid mellom
kommunene skaper et tilstrekkelig marked for leverandørene. Det kan også være aktuelt
ved store geografiske avstander der innbyggerne enklest kan bistås fra en nærliggende
kommune. Leverandører som har satset på særegne tilbud , for eksempel i forhold til språk
eller andre innretninger , vil kanskje ikke finne tilstrekkelig aktør grunnlag i en kommune
alene.

Kompensasjonen for tjenesteytingen er fastsatt av kommunen i kvalifikasjonsgrunnlaget .
Ettersom prisen er fastsatt av kommunen, konkurrerer leverandørene kun på kvalitet og
utforming av tjenestene. Leverandørene er ikke garant ert et bestemt antall brukere eller et
bestemt produksjonsvolum, hvilket gir et sterkt incitament til å utforme tjenestetilbud av
god kvalitet som møter brukernes ønsker og behov.

Grunnprinsippet i den svenske modellen for fritt brukervalg er at brukeren f år velge
mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. For å kunne
velge må brukerne ha tilgang til god informasjon , og noen vil ha behov for støtte til å
gjøre valg i tråd med egne preferanser og behov. Den nasjonale digitale plattf ormen er
ikke utformet for å ivareta behovet for informasjon til brukerne. Det er kommunens ansvar
å sørge for at brukeren får nødvendig informasjon tilpasset mottakerens individuelle
forutsetninger.

Helt sentralt i det svenske valgfrihetssystemet er bruk erens ubetingede rett til å velge og
bytte leverandør. Bytte av leverandør behøver ikke begrunnes , og det er ingen
begrensninger i antall bytter. Dette innebærer at brukerne hele tiden kan benytte seg av
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nye tilbud som blir tatt op p i kommunens valgfrihets system . Kommunen skal også ha et
ikke - valgalternativ . Dette er valg av leverandør for personer som ikke ønsker eller evner å
gjøre et selv s tendig valg. Ikke - valgalternativet kan for eksempel avgjøres ved
loddtrekning, ut fra et nærhetsprinsipp (til tidligere bosted), kommunens egenregi, eller
lignende. Kommunen har ansvaret for å sørge for at det etableres kontakt mellom brukeren
og leverandøren. Dette for å sikre at brukeren får den nødvendige hjelp og støtte til å ta et
valg og at leverandør får nødvendige opplysninger om brukeren .

Det skal føres tilsyn med prosessen, tjenesteytingen og de private leverandørene. I Sverige
utføres tilsynet av ulike kommunale nemde r (komiteer) avhengig av hvilke tjenester som
er gjenstand for tilsynet. Et eget myndighetsorgan f ører tilsyn med prosesslovgivni n g en.
Leverandørene har blant annet rett til å klage på feil i kvalifikasjonsgrunnlaget og på
avslag på søknad om å levere tjenester.

Innfø ringen av loven om fritt brukervalg i Sverige medførte i utgangspunktet ingen økte
kostnader for kommunene, men ga kommunene lovregulerte rammer for innføringen av en
godkjenningsmodell for fritt brukervalg. Den svenske staten øremerket imidlertid 280
mill . kroner i 2009 som stimuleringsmidler til kommunene for å forberede
gjennomføringen i kommunene, blant annet gjennom informasjon til innbyggere og
brukere.

Leverandørene kan tilby tilleggs tjenester som går utover det kommunalt utformede
tjenestetilbudet . Dette avtales direkte mellom brukeren og leverandøren , og stiller økte
krav til leverandøren om adskilte regnskap og finansiering for de ulike tjenestene.

4 Erfaringer fra de nordiske landene
Både Sverige og Danmark har lenger erfaring og større utbredelse av brukervalg enn
Norge. Danmark er det eneste nordiske landet som har pålagt kommunene å innføre fritt
brukervalg gjennom lov, mens Sverige har lovregulert et system som binder kommuner
som frivillig velger å innføre fritt brukervalg. Det er store likhet strekk mellom den danske
godkjenningsmodellen og den svenske loven om fritt brukervalg . E rfaringene danskene
har gjort med denne modellen kan derfor også i praksis ha gyldighet i forhold til den
svenske loven .

Både Sverige og Danmark har lagt større føri nger for fritt brukervalg i sin nasjonale
lovgivning enn Norge. Begge land anerkjenner gjennom sine reguleringer kommunenes
behov for fleksibilitet for at det frie brukervalget skal være levedyktig på tvers av
kommuner med ulike innbyggertall, demografisk sammensetning og geografisk utforming.
Fra å anerkjenne at en detaljert særlovgivning på nasjonalt nivå ikke fungerte tilstrekkelig
godt i Danmark, er hovedregelen i dag at brukeren skal kunne velge mellom minimum to
leverandører , der en kan være kommunen. I Sverige har man vurdert ulike former for
organisering og regulering, men landet på at utgangspunktet må være valgfrihet for
kommunen når det gjelder tilslutning til et felles overordnet regelverk.

Prosessene som følger med inn føringen av fritt brukervalg fører til større bevissthet rundt
de kommunale prioriteringene, både når det gjelder økonomi og tjenestetildeling. Både i
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Danmark og Sverige er inntrykket at kommunene får bedre oversikt over de kommunale
tjenestene, og dermed blir flinkere til å fordele og prioritere ressursene sine. Det har vært
vanskelig å dokumentere endring i kvalitet for brukerne og hva endringen evt. skyldes,
men erfaringene synes likevel å være at de brukerne som evner å treffe beslutninger er
fornøyd me d å ha valgmuligheter. I Sverige trekkes språk frem som en viktig faktor for
borgernes valg av leverandør, mens det i Danmark ofte er nærhet til eget hjem og nettverk
som oppleves som viktig.

Det store antallet leverandører medfører en endring av det administrative omfanget i
kommunene, ettersom både forsvarlighet i tjenesten og avtaleforpliktelsene skal følges
opp. Erfaringer fra Sverige og Danmark viser at en økt andel leverandører innenfor s amme
tjenestetilbud også kan skape utfordringer når det gjelder koordinering av tjenestene.
S amspillet mellom kommunens rolle i bestillermodellen og kommunens rolle som
ansvarlig forvaltnin gsmyndighet fremstår også som en sentr al utfordring i begge land .

Flere tjeneste leverandører gir økt valgfrihet for brukerne, men man ser samtidig at
ordningene i begge land har ført til økt andel konkurser blant de private leverandørene
innenfor helse - og omsorgstjen e stene. Dette kan skape usikkerhet for brukerne . Samti dig
bidrar dette til at kommunene må ha tjenestetilbud og personell i beredskap. Flere
kommuner har derfor valgt å avgrense valgfrihetssystemet til mindre sårbare tjenester.
Danmark har innført en form for konkursgaranti der kommunen trer inn og yter tjene ster
ved konkurs.

5 Gjelden d e rett i Norge

5.1 Generelt om fritt brukervalg ved kommunale helse - og
omsorgstjen e ster

Tidligere var fritt brukervalg hovedsakelig ansett for å være fritt valg av leverandør. I dag
anser man ikke fritt brukervalg for å være et ent ydig begrep, men har utvidet det til å
omfatte blant annet fritt valg av tjenesteyter (hvem), medvirkning til innholdet i
tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte tjenesten ytes (hvordan) og på hvilket sted og
tidspunkt tjenesten gis (hvor og når).

Etter h else - og omsorgstjenesteloven § 3 - 1, er det kommunen som skal sørge for at
personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse - og omsorgstjenester.
Det fremgår av samme bestemmelse at disse tjenestene kan ytes av kommunen selv eller
ved at kommu nen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Dette
betyr at kommunene kan velge å la private virksomheter yte tjenestene på sine vegne.
Kommunene står etter denne loven fritt til selv å avgjøre på hvilken måte den ønsker å ta i
bruk private leverandører.

Fritt brukervalg er derfor etter dage n s regelverk en valgfri ordning for landets kommuner.
Kommunen avgjør selv hvilke tjenester som skal være gjenstand for fritt brukervalg, og
om ordningen skal omfatte mer enn bare valg av leverandø r. Det er likevel kommunen
som har det overordnede ansvaret for at innbyggerne får de nødvendige tjenestene og at
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disse er av forsvarlig karakter. Prosessen med å iverksette og gjennomføre fritt brukervalg
krever også at kommunene setter seg inn i relevant tilstøtende regelverk som for eksempel
anskaffelsesregelverket.

5.2 Særlig om fastlegeordningen

Kommunen har etter helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 2 en plikt til å ha en
fastlegeordning. I henhold til helse - og omsor gstjenesteloven § 3 - 1 femte ledd kan
kommunen yte tjenestene selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige
eller private tjenesteytere. Nærmere bestemmelser om fastlegeordningen er gitt i forskrift
om fastleg e ordning i kommunene.

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har etter pasient - og brukerrettighetsloven § 2 -
1c rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt regnes den som i folkeregisteret er
registrert som bosatt i en norsk kommune. Rett til å stå på liste hos fastlege har også
a sylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden, jf. forskrift 14.
mai 2008 nr. 460 om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer.

Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan fremsette legeønske. Legeønsket skal
etterkommes så langt det er ledig plass på fastlegens liste, unntatt i de tilfeller som følger
av reglene i forskrift om pasient - og brukerrettigheter i fastlegeordningen. Det er adgang
til å velge fastlege utenfor bostedskommunen. Person som står på fastl eges liste har rett til
å skifte fastlege inntil to ganger per år, såfremt det er ledig plass på annen fastleges liste.

I tillegg til regulering av fastlegeordningen i lov og forskrift, er kommunenes og legenes
rettigheter og plikter, samarbeid mellom par tene og økonomiske forhold regulert i sent ralt
avtaleverk mellom staten, Den norske legeforening og KS/Oslo kommune, samt i sentral
forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeforening. Fastlegeavtalen eller den
lokale, individuelle avtalen mellom ko mmunen og den enkelte fastlege er kommunens
viktigste styringsverktøy i oppfyllelsen av lovpålagte plikter. I denne avtalen kan det
settes rammer for fastlegens ansvar og oppgaver.

I fastlegeordningen er det således langt på vei fritt brukervalg. Kommunene står imidlertid
ikke fullt ut fritt til å la alle leger som ønsker det, få være fastlege i kommunen. Dette
blant annet som følge av avtaleverket nevnt over.

Hovedmodellen i fastlegeordningen er at fast legen er selvstendig næringsdrivende med
avtale med k ommunen. Kommunens oppfølging av organiseringen av og innholdet i
allmennlegetjenesten vil i hovedsak skje gjennom utfor ming av de individuelle
fastlegeavtalene. På denne bakgrunn vil ikke fastlegeordningen bli berør t av denne
lovendringen.

5.3 Om fritt beha ndlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Ordningen fritt behandlingsvalg ble innført 1. november 2015, jf. Stortingets behandling
av Prop. 56 L (2014 – 2015) Endringer i pasient - og brukerrettighetsloven og
spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg). Alle pasienter med rett til nødvendig
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten har rett til fritt behandlingsvalg, jf. pasient - og
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brukerrettighetsloven § 2 - 4 annet ledd. Ordningen som ble innført i 2015 utvidet denne
rettigheten til å også gjelde private ak tører som godkjennes av Helfo.

Målet med reformen var et ønske om å redusere ventetider, øke valgfrihet og stimulere de
offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Det ble videre vist til at private
helseforsikringer og privatfinansierte helsetjenester økte i omfang og at regjeringen
gjennom denne reformen ønsket å motvirke utvikling en mot en todelt helsetjeneste.
Reformen innebar også at de regionale helseforetakene ble bedt om å kjøpe flere tjenester
fra de private gjennom anbud. Regjeringen har vist t il at anskaffelser gjennom
anbudskonkurranse legger til rette for kostnadseffektive kjøp fra private, samtidig som det
kan legges vekt på kvalitet i tillegg til pris. Anbud skal fortsatt være hovedkanalen for
kjøp fra private. Som et tredje element i refor men ble aktivitetsstyringen av de offentlige
sykehusene avviklet. Inntil 2015 fastsatte staten et tak for hvor mange pasienter de
offentlige sykehusene kunne behandle. Ved en videreføring av aktivitetsstyringen ville
imidlertid økt aktivitet hos fritt beha ndlingsvalgleverandører i prinsippet måtte motsvares
av redusert aktivitet hos de offentlige sykehusene. Helse - og omsorgsdepartementet viste i
Prop . 1 S (2014 – 2015) til at styringen på aktivitet i tillegg har bidratt til at helseforetak
med effektiviserin gsmuligheter ikke har kunnet øke behandlingen og redusere ventetider.
Ved å gå bort fra systemet med streng aktivitetsstyring ble det lagt til rette for at
sykehusene kunne møte økt konkurranse gjennom å øke aktiviteten der det var kapasitet
og økonomi til dette.

Fritt behandlingsvalg - ordningen er hjemlet i pasient - og brukerrettighetsloven, samt i
spesialisthelsetjenesteloven, og er presisert nærmere i forskrift om private virksomheters
adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Fo rskriften gjelder ikke de
private ideelle sykehusene med driftsavtale, eller avtalespesialister som har driftsavtale
med regionale helseforetak.

Med bakgrunn i forskriften er det etablert en godkjenningsordning, der private
virksomheter som oppfyller visse krav kan levere definerte spesialisthelsetjenester til en
pris fastsatt av staten. En virksomhet som ønsker å levere spesialisthelsetjenester under
ordningen fritt behandlingsvalg, må søke godkjenning fra Helfo. Utgiftene til
helsetjenester i fritt behand lingsvalg skal dekkes over bevilgningene til de regionale
helseforetakene, i tråd med deres sørge for - ansvar.

Når en virksomhet søker godkjenning, skal den være i stand til å påta seg forpliktelsene
som fremgår av § 3 i forskrift om private virksomheters adgang til å yte
spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten. Helfo skal gi godkjenning til virksomheter
som oppfyller vilkårene i § 3. Helfo har ansvaret for å følge opp leverandørene for å sikre
at vilkårene for godkjenning er tilstede.

Leverandøre r som godkjennes i godkjenningsordningen blir en del av
spesialisthelsetjenesten og underlegges samme lovkrav som offentlig
spesialisthelsetjeneste og leverandører som har avtale med de regionale helseforetakene,
herunder krav til forsvarlighet.
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6 Departemen tets forslag

6.1 En valgfri modell for fritt brukervalg

Etter dagens lovgivning er beslutningen om å benytte seg av private leverandører overlatt
til kommunene. Dette innebærer at valgfriheten for landets innbyggere vil variere fra
kommune til kommune, avhengig av om og i hvilket omfang kommunen har valgt å ta i
bruk ordninger for fritt brukervalg. Majoriteten av landets kommuner har verken innført
eller har planer om å innføre fritt brukervalg.

Som nevnt innledningsvis er fritt brukervalg mer enn bare valg av leverandør. I praksis vil
ofte valg av leverandør v ære en nøkkelfaktor for at man i større grad åpner for
medvirkning til innholdet i tjenestetilbudet (hva), på hvilken måte tjenesten ytes (hvordan)
og på hvilket sted og tidspunkt tjenesten gis (hvor og når). Dette fordi de private
leverandørene ofte velge r ulike innretninger og satsingsområder som brukerne kan velge
mellom. Fritt brukervalg avgrenses i dette forslaget til å omhandle fritt valg av leverandør.
Det er imidlertid en kjensgjerning at leverandør også har betydning for innholdet i
tjenesten, hvor dan den ytes, og hvor og når tjenesten gis.

I valget mellom en obligatorisk og en valgfri modell for fritt brukervalg, valgte Sverige å
innføre en modell med valgfri tilslutning til en obligatorisk lov. Sverige har både ved
innføringen og senere drøftet en obligatorisk ordning, men kommet til at en valgfri
ordning er mest hensiktsmessig. Et av spørsmålene Sverige stilte seg var om det var
rimelig å forvente at alle landets kommuner skulle innføre en slik modell, og om
kommunene hadde de nødvendige forutsetn ingene for en obligatorisk modell. Som i
Sverige, kan forholdene i Norge være markant forskjellige for kommuner i ulike deler av
landet og for kommuner av ulik størrelse. Dette kan blant annet påvirke tilgangen til
potensielle leverandører, brukergrunnlage t og administrativt arbeid knyttet til å drifte og
følge opp en godkjenningsmodell . Departementet mener en frivillig ordning der
kommunen selv velger om den vil innføre en godkjenningsmodell er den mes t
hensiktsmessige innretningen også etter norske demo gr afiske og geografiske forhold .
Dette er også et sentralt lokalpolitisk spørsmål som regjeringen mener egner seg godt for
lokalpolitisk prosess og beslutning . Forslaget innebærer at sentrale deler av prosessen for
bruk av en godkjenningsmodell reguleres gje nnom lovgivning på nasjonalt hold, i
motsetning til dagens løsning der kommunene i stor grad står fritt til å organisere sine
tjenester .

Kommunal avtale med private leverandører medfører ikke uten videre fritt brukervalg.
Ordningen med å sette bestemte kom munale tjenester ut på anbud berøres følgelig ikke av
dette forslaget. Forslaget er heller ikke til hinder for at kommunene kombinerer
godkjenningsmodellen for fritt brukervalg og andre avtaleformer med private leverandører
for andre tjenester.

Når departementet velger å foreslå en fritt brukervalgsordning er det fordi en tydeligere
lovregulering og lovfestede rammer er nødvendig for å op pnå målsetting en om økt
valgfrihet for pasienter, brukere og pårørende som mottar kommunale helse - og
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omsorgst jenester. Lovregulering skal bidra til økt legitimitet for bruk av
godkjenningsmodellen på lik linje med ordinære offentlige anskaffelser, økt
oppmerksomhet rundt alternative måter å organisere kommunale helse - og
omsorgstjenester på, og er et tydelig sign al fra lovgiver om at valgfrihet for pasienter,
brukere og pårørende er et prioritert område. L ovregulering av en valgfri
godkjenningsordning for fritt brukervalg vil bidra til å skape tydelige rammer for
kommunene som ønsker å innføre en slik modell for å gi økt valgfrihet til sine innbyggere.

Det er også erfaringen at i kommuner som gjennom politi ske vedtak bestemmer seg for å
innføre fritt brukervalg , så tar det lang tid før kommunens administrasjon har utredet og
forber e dt gjennomføring av reformen. En lovregulert nasjonal godkjenningsmodell vil
kunne forenkle dette arbeidet og gjøre veien kortere fra lokalpolitiske vedtak til endringer
for kommunenes innbyggere. Det vil være en styrke for lokaldemokratiet.

Departementet vil i det følgende redegjøre for innholdet og rekkevidden av forslaget om å
innføre en valgfri godkjenningsmodell i helse - og omsorgstjenesteloven.

6.2 Hva er godkjenningsmodellen?

Grunnprinsippet i en godkjenningsmodell for fritt brukervalg er at brukeren får velge
mellom leverandører som er godkjent av og har kontrakt med kommunen. Forholdet
mellom kommunen og leverandøren reguleres av både lov og kontrakt, mens forholdet
mellom brukeren og kommunen følger av helse - og omsorgslovgivningen.

Kommunen annonserer en utlysning med oversikt ove r søknadsprosess, krav,
kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for leverandørene. Kommunen har stor frihet til
å utforme kravene. Kommunen har ansvaret for å etablere kontakt mellom
tjenestemottaker og leverandør, og å sørge for at leverandør mottar nødv endig
informasjon om tjenestemottaker og tjenestetilbudet som skal ytes.

Leverandører som oppfyller vilkårene for godkjenni n g har rett til å levere tjenester på
vegne av kommunen. Kommunen inngår en kontrakt med leverandører som oppfyller
vilkårene . Komm unen kan likevel nekte å gi eller tilbakekalle en gitt godkjenning av
leverandører som på grunn av særskilte årsaker ikke anses egnet, for eksempel på grunn
av konkursrisiko, uriktige opplysninger under søknadsprosessen, brudd på lovgivning eller
alvorlige feil i tjenesteytingen. De skjønnsmessige vurderingene overlates til kommunen.

Pasient, bruker og pårørende kan velge og bytte mellom godkjente leverandører.
Kommunen skal sørge for at den enkelte får nødvendig informasjon og beslutningsstøtte
til å ta e t valg. Kommunen skal også ha et tilbud i kommunal egenregi for mennesker som
ikke vil eller evner å velge.

6.3 Anskaffelsesrettslige vurderinger

Anskaffelsesreglene gjelder når det inngås en kontrakt med en leverandør, jf. LOA § 2 og
FOA §§ 1 - 1 og 4 - 1 a). Me d kontrakt menes en gjensidig bebyrdende avtale som en eller
flere oppdragsgivere inngår skriftlig med en eller flere oppdragsgivere med en eller flere
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leverandører.2 Hvis det er inngått en gjensidig bebyrdende kontrakt, vil utgangspunktet
være at anskaffelsesreglene skal følges. For at en kontrakt skal være gjensidig bebyrdende
må begge parter ha forpliktelser etter avtalen. Disse forpliktelsene må være g jensidig
avhe ngige av hverandre .3

Anskaffelsesreglene gjelder når stat, kommuner eller regionale helseforetak selv velger
hvilke leverandører som kan levere helse - og omsorgstjenester mot betaling, men ikke når
disse utelukkende gir virksomheter som oppfyller bestemt e krav til tjenestene rett til
betaling for tjenester som brukerne selv har valgt å benytte seg av (frie behandlingsvalg
eller brukervalg). Bakgrunnen for dette er å finne i EU - domstolens saker C - 410/14 Falk
Pharma og C - 9/17 Tirkkonen.4 I førstnevnte sak konkluderte domstolen med at en
avtaleordning hvor oppdragsgiver kan anskaffe varer ved å inngå kontrakt med enhver
økonomisk aktør som påtar seg å levere på de forhånd fastsatt e vilkår " uden at vælge blant
de interesserede økonomiske aktører og ved at giv e disse mulighed for at tiltræde denne
ordning under hele dennes varighed, ikke udgør en offentlig kontrakt ".5 Domstolens
begrunnelse gjengis ikke her, men det er verdt å peke på at domstolen blant annet støtter
seg på anskaffelsesdirektivets ordlyd som f orutsetter at en oppdragsgiver foretar et valg.

I sistnevnte sak konkluderte domstolen med at det ikke foreligger en kontrakt i
anskaffelsesdirektivets forstand (og dermed heller ikke i anskaffelsesforskriftens forstand)
når en offentlig oppdragsgiver inkl uderer alle virksomheter som oppfyller
kvalifikasjonskravene (egnethetskravene) i en betalingsordning for utførte tjenester:

"[…] artikel 1, stk. 2, litra a), i direktiv 2004/18 skal fortolkes således, at en
rådgivningsordning for landbruget som den i hove dsagen omhandlede, hvorved en offentlig
enhed indgår kontrakter med enhver økonomisk aktør, som opfylder de på forhånd fastsatte
egnethedskrav, der fremgår af et udbudsmateriale, og som har bestået den prøve, der er
nævnt i dette udbudsmateriale, selv om i ngen ny økonomisk aktør har mulighed for at
tiltræde denne ordning under hele dennes begrænsede varighed, ikke udgør en offentlig
kontrakt i dette direktivs forstand".6

Det avgjørende for domstolen var at den offentlige oppdragsgiveren ikke hadde angitt
n oen tildelingskriterier som skulle tjene som grunnlag for å sammenligne og klassifisere
hvilke tilbud som skulle aksepteres.7

2 Jf. § 4 - 1 bokstav a.

3 Se omtale i NFDs veileder om offentlige anskaffelser punkt 2.2 og Difis veileder om helse - og
sosialtjenester 2018 punkt 12.2.2.

4 Se sak C - 410/14 Falk Pharma og C - 9/17 Tirkkonen .

5 Se sak C - 410/14 Falk Pharma avsnitt 42.

6 Se sak C - 9/17 Tirkkonen avsnitt 41.

7 Se sak C - 9/17 Tirkkonen avsnitt 35: "[…] I det foreliggende tilfælde er det afgørende forhold, at den
ordregivende myndighed ikke nævnte noget kriterium for tildelingen af kontrakten, som gav mulighed for at
sammenligne og inddele de bud, der kunne vælges. […]".
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Gjeldende rett er også omtalt i Difi - rapport 2018:6.8

6.4 Statsstøtterettslige vurderinger

EØS - avtalen artikkel 61 nedfeller utgangspunktet for reglene om offentlig støtte, og
hovedregelen er at offentlig støtte til næringsvirksomhet er forbudt: «Med de unntak som
er fastsatt i denne avtale, skal støtte gitt av EFs medlemsstater eller EFTA - statene eller
støtte gitt av statsmidler i enhver form, som vrir eller truer med å vri konkurransen ved å
begunstige enkelte foretak eller produksjon av enkelte varer, være uforenlig med denne
avtales funksjon i den utstrekning støtten påvirker samhandelen mellom avtalepartene.»

Det t illigger den enkelte kommune å gjøre en konkret vurdering av statsstøttereglenes
anvendelse på de tjenestene som kommunen finansierer. Her gir departementet en
overordnet vurdering i anledning lovreguleringen.

De lovpålagte helse - og omsorgstjenestene som kommunen selv yter til sin befolkning, vil
normalt ikke anses å være omfattet av statsstøttereglene. Det skyldes at kommunene trolig
ikke anses som foretak i statsstøttereglenes forstand når de yter rettighetsfestede tjenester
som dekker den enkeltes behov og som i all hovedsak finansieres over kommunens
budsjetter eller folketrygden. Med foretak menes enheter som driver økonomisk aktivitet i
form av å tilby tjenester på et marked.

Departementet tar forbehold om at rettspraksis ikke har tatt uttrykkelig st illing til om
kommunale helse - og omsorgstjenester omfattes av statsstøttereglene. Det kan imidlertid
utledes av rettspraksis at offentlige sykehus som er en del av det nasjonale helsetilbudet,
finansiert av det offentlige, allment tilgjengelig for befolkn ingen og tilnærmet gratis, ikke
driver økonomisk aktivitet. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har også lagt til grunn at
norske helseforetak ikke er foretak omfattet av statsstøttereglene når de yter
spesialisthelsetjenester. Tilsvarende vurdering bør langt på vei kunne legges til grunn for
kommunale helse - og omsorgstjenester, som er basert på samme prinsipper om offentlig
finansiering og rettighetsfesting i lov.

ESA har videre lagt til grunn at heller ikke private virksomheter anses å drive økonomisk
aktivite t omfattet av statsstøttereglene når de på vegne av det offentlige leverer
spesialisthelsetjenester som er finansiert gjennom statsbudsjettet, allment tilgjengelig for
befolkningen og tilnærmet gratis. Det samme vil trolig kunne legges til grunn for priva te
virksomheter som leverer solidarisk finansierte helse - og omsorgstjenester på vegne av
kommuner, etter avtale eller i en brukervalgordning.

Det har vært noe usikkerhet knyttet til om konkurranse om brukere eller kunder mellom
ulike tilbydere har som ko nsekvens at tjenester som i utgangspunktet er ikke - økonomiske,
likevel skal regnes som økonomisk aktivitet omfattet av statsstøttereglene. I en nylig
avsagt dom om statsstøttereglenes anvendelse på slovakiske selskaper som leverte
sykeforsikring i en bruke rvalgordning, uttalte EU - domstolen at "det faktum at det finnes
innslag av konkurranse i det slovakiske obligatoriske sykeforsikringssystemet er av

8 Se Difi - rapport 2018:6 " Innkjøpsordning/markedsplass for skytjenester – Forprosjektrapport " s. 58 og 59
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underordnet betydning i forhold til systemets sosiale, solidaritet s relaterte og
lovgivningsmessige innslag". Konkurransen mellom selskapene var derfor ikke i seg selv
nok til å endre systemets ikke - økonomiske status. Det ble blant annet lagt vekt på at
forsikringsselskapene ikke kunne konkurrere på pris eller endre de lovfestede ytelsene. De
kunne likevel konku rrere om kundenes gunst ved å tilby tjenester av god kvalitet. Dette
tilsier at en begrenset konkurranse er mulig uten at statsstøttereglene får anvendelse.

Departementet trekker i denne sammenheng frem at et grunnelement i den
godkjenningsmodellen som vur deres innført er at tjenestene skal refunderes etter faste
satser, uten at det legges opp til noen priskonkurranse. Alle leverandører som oppfyller
kriteriene vil således kunne yte tjenester på vegne av det offentlige til på forhånd fastsatte
satser. Fra e t pasientperspektiv er det sentralt at tjenestene er del av en solidarisk ordning
der alle yter etter evne og mottar hjelp etter behov, uavhengig av valgt organiseringsform.
Rege l verket for pasienters og brukeres rettigheter og egenandeler ligger fast, uav hengig av
kommunal organisering av tjenestene i egenregi, ved innkjøp av tjenester etter
anskaffelser eller ved bruk av en godkjenningsordning for brukervalg.

Det kan videre være slik at den enkelte kommune kan komme til at finansiering av enkelte
tjeneste r ikke vil påvirke samhandelen, og at statsstøttereglene av den grunn ikke gjelder.

Departementet kan på denne bakgrunn ikke se at innføringen av en godkjenningsordning i
seg selv skulle føre til at flere tjenester omfattes av statsstøttereglene.

6.5 Tjenesteg runnlag et

En godkjenningsmodell for fritt brukervalg bør omfatte tjenester som egner seg for et
valgfrihetssystem. Samtidig bør ikke en lovregulering være til hinder for at kommunene
innlemmer nye tjenester i takt med utvikling og innovasjon på området. Den svenske
lovgivningen oppgir et minimum av tjenester som skal inngå i valgfrihetssystemet, men
bestemmelsen er ikke uttømmende. For ikke å stramme unødig mye inn i kommunenes
organiseringsfrihet foreslår departementet at det overlates til kommunene å be stemme
hvilke tjenester den vil innlemme i sin godkjenningsmodell. Kommunen kjenner best til
lokale forhold, ressurser og demo grafiske og geografiske forhold, og er dermed nærmest
til å gjøre hensiktsmessige vurderinger og avgrensninger. Frihet i tjenesteg runnlaget
bidrar også til at godkjenningsmodellen kan være aktuell for flere kommuner fordi
fleksibiliteten blir større enn ved en nasjonal minimumsstandard. Samtidig vil frihet til å
fastsette tjenestegrunnlaget i større grad muliggjøre avtaler og samarbe id på tvers av
kommunegrenser. Kommunestørrelse, demografiske og geografiske forhold kan bidra til
at noen kommuner ønsker slike samarbeid for å legge til rette for tilstrekkelig
kundegrunnlag for leverandørene eller bedre ressursutnyttelse innenfor tjenes teytingen.
Som nevnt ovenfor kan dette bidra til at man ved store geografiske avstander kan bistås
fra leverandør med base i en nærliggende kommune eller at leverandører som har satset på
særegne tilbud kan ha arbeidsbase i flere kommuner.

Departementet vi l samtidig minne om erfaringene fra Danmark og Sverige som viser at
kommunen bør ha stor bevissthet knyttet til tjenestenes egnethet og sårbarhetsrisikoen for
brukerne.
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Kommuner kan også inngå samarbeid med andre kommuner om en godkjenningsmodell.
Dette k an være aktuelt for små eller langstrakte kommuner der leverandørgrunnlaget er
lite.

Særlig om tjenester til personer med rusmiddelproblemer
Departementet viser til at personer med rusmiddelproblemer er en av flere grupper hvor
kommunene etter helse - og o msorgstjenesteloven har ansvar for å tilby nødvendige og
forsvarlige helse - og omsorgstjenester. Bestemmelsen innbefatter tjenester som
forebygging og helsefremmende arbeid, behandling, diagnostisering og oppfølging før og
etter behandling og f or eksempel soning ved at det ytes varierte helse - og
omsorgstjenester.

Som det følger av loven kan tjenestene ytes av kommunen selv eller ved at kommunen
inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Departementets vurdering er
at tjenester til m ennesker med rusmiddelproblemer egner seg godt for fritt brukervalg. Det
er allerede mange og varierte tilbydere av behandlings - og oppfølgingstjenester for denne
gruppen som vil kunne bidra til bedre og mer varierte tjenestetilbud i kommunene og
samtidig sikre større valgfrihet for enkeltbrukeren. Departementet mener at forslage t
legger til rette for at kommunene kan innføre fritt brukervalg for tjenester til personer med
rusmiddelproblemer.

I den sammenheng viser departementet til at det er en rekke insti tusjoner som tilbyr helse -
og sosialfaglig oppfølging for personer med rusmiddelproblemer som innholdsmessig er
på kommunalt nivå og som får tilskudd for dette fra Helsedirektoratet. Disse
institusjonene oppleves ofte av brukerne som et bedre alternativ en n de kommunale
boligene og tjenestene , og tverrfaglig spesialisert behandling fra spesialisthelsetjenesten i
perioder av livet. Det kan både handle om forebyggende opphold for å hindre behov for
mer spesialiserte tjenester, men også ettervern etter opphold på ins t itusjon i
spesialisthelsetjenesten.

6.6 Na s jonal digital plattform

Sverige etablerte en nasjonal digital plattform for å sørge for rask etablering av
an nonse ringsprosedyren og for at det skal være enkelt og oversiktlig for l everandørene å
finne frem t il de ulike oppdragene. Plattformen gir leverandørene en samlet oversikt over
alle oppdragene fra landets kommuner. Etter den svenske loven anses kommunen for å ha
innført fritt brukervalg etter godkjenningsmodellen når systemet er besluttet innført og
ann onsert på den nasjonale webløsningen .

Departementet ser at en nasjonal digital plattform også kan være et nyttig verktøy ved
reguleringen av en godkjenningsmodell i Norge, men vurderer at det vil være tidkrevende
å få på plass en slik ordning. Det vil kre ve store ressurser å etablere plattformen samtidig
som det vil være behov for støttetjenester for bistå kommunene med annonseringen både i
en startfase og på sikt. Departementet vurderer imidlertid at reguleringen av en valgfri
godkjenningsmodell ikke forutsetter at en slik plattform er på plass ved lovens
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ikrafttredelse, og at kommunene inntil videre kan ivareta ansvaret for å sørge for
tilstrekkelig informasjon og løpende annonsering til leverandørene.

Departementet legger til grunn at kommunene innt il videre for eksempel kan benytte
Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.
Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar
med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i
offentlig sektor.

6.7 Krav til kvalifikasjonsgrunnlaget

D e grunnleggende EU - rettslige prinsippene , herunder diskrimineringsforbudet, krav om
likebehandling, forutberegneli ghet og etterprøvbarhet, gjelder for utlysning av tjenester
som inngår i en godkjenningsmodell som skissert ovenfor.

Kom munen skal i kvalifikasjonsgrunnlaget angi hvilke vilkår leverandørene må oppfylle
for å bli godkjent. Kommunen kan også angi særskilte kontraktsvilkår , så lenge de er i
tråd med de EU - rettslige prinsippene og lovgivningen for øvrig. Kommunene må også
oppgi søknadsprosess, forventet behandlingst id og kontaktinformasjon . Videre skal
kommunen oppgi hvordan kontrakten skal følges opp og avvi kles.
Kvalifikasjonsgrunnlaget skal undergå løpende publisering. Dette betyr at det ikke
fastsettes en søknadsfrist, men at kommunen kontinuerlig godkjenner og inngår kontrakt
med leverandører som oppfyller kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget.

Ettersom tje nestenes art og utforming kan variere kan man ikke uttømmende fastsette
hvilke krav som skal stilles til leverandørene i lovgivningen . Alle leverandører må
imidlertid oppfylle krav som følger av norsk lovgivning, som for eksempel
helsepersonelloven, arbeid smiljøloven, skattelovgivning, osv.

Det er viktig at kvalifikasjons grunnlaget tydelig angir hvilke krav som stilles til
leverandørene. Kvalifikasjonsgrunnlaget er leverandørenes grunnlag for å vurdere
hvorvidt de vil og kan levere søknad om å yte tjeneste r. De kommunale kravene bør
tilpasses den tjenesten eller den virksomhet det gjelder. Krav som kommunene kan eller
bør stille kan blant annet være:

- Kompetanse - og erfaringskrav

- Kontrollsystemer for kvalitet og klager

- Oppfølging av virksomheten

- Innsynsr eguleringer for kommunen og for det offentlige

- Plikt til å ta oppdrag eller å ta imot alle brukere som velger leverandøren, samt
brukerens rett til å velge og bytte leverandør

- Oppdragsstart

- Eventuell geografisk avgrensing av oppdraget

- Informasjon om endr inger, for eksempel at kommunen skal informeres om endringer
hos leverandøren

- Medvirkning i kommunens beredskap etter kommunens beredskapsplaner
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- Kommunikasjonssystem – hvordan kommunen og leverandøren skal kommunisere

- Økonomisk stabilitet – krav om at lev erandøren skal ha en økonomisk stabilitet av en
viss karakter, for eksempel for å kunne opprettholde tjenesteytingen over en viss tid
( Soliditet - og likviditetskrav )

- Fremleggelse av attest for merverdiavgift og attest for skatt

- Universal utforming / tilgje ngelighet for personer med nedsatt funksjonsevne

- Kvalitetskrav. Krav om systematisk kvalitetsarbeid og rapportering. For eksempel
krav til å rapportere til kvalitetsregistre, som kvalitetsindikatorer osv.

- Krav til journalføringssystemer

- Krav til mulighe t for tilsyn med tjenestene og kontraktsforpliktelsene

- Samarbeid med andre tjenesteytere og leverandører , herunder delta i samarbeid og
samhandling med helseforetak, kommuner og andre helsetjenesteytere slik at
pasientens behov for sammenhengende og koordi nerte helsetjenester ivaretas

- Åpningstider og ventetider

- Faktureringsvilkår

Den økonomiske kompensasjonen skal fremgå av kvalifikasjonsgrunnlaget, ettersom
godkjenningsmodellen bygger på kvalitetskonkurranse og ikke priskonkurranse. Den
økonomiske kompe nsasjonen skal fastsettes i kvalifikasjonsgrunnlaget og skal være lik for
alle leverandører som utfører samme tjeneste. Prisregulering bør reguleres i avtalen.
Utgangspunktet for fastsettelse av den økonomiske kompensasjonen bør være kommun ens
egenregivirksomhet. Faktureringsvilkårene i kvalifikasjonsgrunnlaget er en viktig faktor
for små og nyoppstartede virksomheter og foretak.

For å sikre at avtalevilkårene kan revideres innenfor rammen av godkjenningsmodellen,
samtidig som prinsippet om likebehandling overholdes, bør kommunen sørge for å avtale
vilkår for reforhandling av avtalen.

6.8 Krav til leverandørene

Kommunen skal godkjenne alle leverandører som søker om å levere tjenester og som
oppfyller kravene i kvalifikasjonsgrunnlaget. Alle som oppfyller kravene i
kvalifikasjonsgrunnlaget kan søke om å bli godkjent som leverandør. Dette innebærer at
b åde fysiske og juridiske personer hver for seg eller sammen med andre leverandører kan
søke om å bli godkjent av kommunen.

Lovforslaget regulerer vilkårene for å nekte å gi godkjenning eller tilbakekall av en gitt
godkjenning. Leverandøren må til enhver tid oppfylle vilkårene for godkjenning.
Manglende oppfyllelse av vilkårene for godkjenning gir kommunen rett til å nekte å gi
eller tilbakekalle en gitt godkjenning av leverandøren. Uavhengig av om det foreligger
brudd på vilkårene for godkjenning , kan kommunen også ne kte å gi godkjenning eller
tilbakekalle en gitt godkjenning dersom virksomheten ikke lenger oppfyller krav i
helselovgivningen, en tilsynsmyndighet har avgjort at den godkjente virksomheten bryter
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med krav etter helselovgivningen, eller leverandøren har gi tt uriktig informasjon eller
tilbakeholdt informasjon av betydning for vilkårene for godkjenning. Kommunen kan
nekte godkjenning ved mistanke om konkurs eller når konkurs er nært forestående.
Godkjenning kan tilbakekalles ved konkurs.

Med krav i helselovg ivningen siktes blant annet til krav som gjelder autorisasjon, krav til
politiattest, krav til internkontroll og lignende. Kommunen må sørge for tilstrekkelig
tilsyn med tjenestene. Når en tilsynsmyndighet avgjør at virksomheten bryter med krav
etter helse lovgivningen kan kommunen nekte å gi godkjenning eller tilbakekalle en gitt
godkjenning. For å sørge for forutsigbarhet og trygghet for pasienter og brukere kan
kommunen nekte å gi godkjenning når det fremstår som sannsynlig at leverandøren vil gå
konkurs, herunder at konkurs er nært forestående. I vurderingen av om konkursen er
sannsynlig må kommunen vurdere om selskapets likviditet vil påvirke forsvarligheten i
tjenestetilbudet, både når det gjelder behov for stabilitet, forutsigbarhet og planmessighet.

Leverandører som nektes godkjenning eller får godkjenningen tilbakekalt , skal få en
skriftlig tilbakemelding med begrunnelse for nekte t godkjenning eller tilbakekall , en frist
for å påklage beslutningen, samt opplysninger om hvilke leverandører som har fåt t
godkjent sin søknad.

6.9 Informasjon og beslutningstøtte for pasienter, brukere og
pårørende

For å kunne velge må brukerne ha tilgang til god informasjon og noen vil ha behov for
støtte til å gjøre valg i tråd med egne p referanser og behov. Selv om kommunen kan gi
mye informasjon skriftlig, er den mest sentrale informasjonskilden i dialogen mellom
saksbehandleren og brukeren. I denne dialogen vil saksbehandleren informere om ulike
valgalternativer og annen relevant informasjon for brukeren, både på f orespørsel fra
brukeren og ut fra kjennskap til brukerens behov og situasjon. Saksbehandleren må opptre
nøytralt. Kommunen må sørge for at informasjonen er tilpasset mottakerens individuelle
forutsetninger.

Kommunen skal også ha et tilbud i kommunal egenr egi for personer som ikke ønsker eller
evner å gjøre et valg av leverandør . Dette kan for eksempel skyldes forhold knyttet til
brukerens helseforhold, men også at brukeren når behovet oppstår befinner seg i en
overveldende og krevende livssituasjon. Erfari nger fra Sverige viser at mange brukere
synes det er vanskelig å sammenligne leverandørene og derfor ønsker hjelp og støtte til å
ta et valg.

Pasienter, brukere og pårørende bør blant annet få informasjon om:

- Hvilke tjenester leverandøren har kontrakt på , og evt. tilleggstjenester

- Kompetanse hos personalet

- Leverandørens målsettinger og spesielle utforminger/innretning
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6.10 Kontroll og tilsyn

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse - og omsorgstjenester
til personer som oppholder seg i kommunen ligger fast, jf. helse - og omsorgstjenesteloven
§§ 3 - 1 og 4 - 1. Kommunen må derfor sørge for nødvendige kontraktsrettslige reguleringer
for å sørge for at den kan føre tilsyn med tjenestene og kontraktsforpliktelsene.
Kommunene bør i forlengelsen av dette sørge for at kontrakten regulerer innsyn både for
kommunen som avtalepart, og evt. innsyn for offentligheten. Det vises her til
kommuneloven § 23 - 6 og § 24 - 10 som til en viss grad gir slikt innsyn til kontrollutvalg og
revisor. Det følger av forar beidene til kommuneloven (Prop. 46 L (2017 - 2018) pkt. 26.2)
at dette er regler som kommer til anvendelse dersom innsynsretten etter kontrakten ikke er
tilstrekkelig for å ivareta kommunens legitime be hov for kontroll med selskapet.

Kommunens plikt til int ernkontroll følger av kommuneloven § 25 - 1. Ett spørsmål er om
kommunens plikt til å ha internkontroll også omfatter plikt til å ha internkontroll overfor
private aktører, og et annet er om en privat aktør som utfører oppgaver på vegne av en
kommune, skal h a samme internkontrollkrav som kommunen selv har. Når private aktører
yter oppgaver på vegne av kommunen , vil kommunen alltid ha ansvaret for at innbyggerne
får de tjenestene de har krav på uansett om kommunen utfører oppgaven selv eller
gjennom private. K ommunen kan sette bort utføringen av oppgaven, men ikke ansvaret for
den. Kommunen må således finne en måte å sikre og følge med på at innbyggerne får det
de har krav på. Dette kan gjøres på ulike måter. Det kan for eksempel inngå i avtalen
kommunen har me d en privat aktør visse rutiner for oppfølging. Uansett vil det måtte
inngå i kommunens internkontroll, etter ordinær risikovurdering osv., å ha rutiner,
prosedyrer osv. for å sikre kommunens kontroll med at innbyggerne får det de har krav på
selv om en pr ivat aktør utfører oppgaven .

For å opprettholde en helhetlig og felles regulering av hele helse - o g omsorgstjenesten ,
uavhengi g av om tjenesten ytes av kommuner, helseforetak eller private tjenesteytere i
kommunen e og spesialisthelsetjenesten , gjelder egn e internkontrollregler for
helsesektoren. Disse følger av f orskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse - og
omsorgstjenesten, samt lovbestemmelsene som hjemler forskriften – herunder
internkontrollbestemmelsene i helse - og omsorgstjenesteloven § 3 - 1 tredje ledd og
helsetilsynsloven § 5 og bestemmelsen om krav til systematisk arbeid med
kvalitetsforbedring og pasient - og brukersikkerhet i helse - og omsorgstjenesteloven § 4 - 2.

Statens helsetilsyn har etter helsetilsynsloven § 4 det overordnede faglige t ilsyn med
helse - og omsorgstjenesten i landet og skal utøve myndighet i samsvar med det som er
bestemt i lover og forskrifter. Fylkesmannen skal føre tilsyn med helse - og
omsorgstjenesten og med alt helsepersonell og annet personell i fylket som yter helse - og
omsorgstjenester , jf. samme bestemmelse og helse - og omsorgstjenesteloven § 12 - 3.
Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal helse - og
omsorgstjeneste, herunder tjenester som ytes av private virksomheter etter avtale med
kommuner, i helse - og omsorgstjenesteloven § 12 - 3 og helsetilsynsloven § 2.

Som avtalepart er kommunen sel v ansvarlig for å følge opp eventuelle kontraktsrettsli ge
forpliktelser.
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6.11 Klageadgang

Klage fra pasient, bruker eller pårørende

Kommunens ansvar for å sørge for nødvendige og forsvarlige helse - og omsorgstjenester
til personer som oppholder seg i kommunen ligger fast, jf. helse - og omsorgstjenesteloven
§§ 3 - 1 og 4 - 1. Kommunen har ansvaret for å etablere kontakt mellom bruker og
leverandør, og i praksis v il dialog mellom bruker og leverandør bidra til å sørge for et
godt tjenestetilbud og gode arbeidsforhold for leverandøren. Det er nærliggende å tro at
tilpasninger og problemer kan løses på dette nivået.

Det er kommunen som vurderer og utformer tjenestet ilbudet til tjenestemottakeren, og
som utformer og inngår kontrakten med leverandøren. Det er derfor kommunen som er
rett adressat for evt. klager og søknade r om endring i tjenestetilbudet, i tråd med
kommunens overordnede ansvar for tjenestene. Klager fra brukeren følger derfor de
ordinære reglene for klagesaksbehandling etter pasient - og brukerrettighetsloven kapittel
7.

Klage fra leverandør

Avgjørelse om å nekte å gi godkjenning eller tilbakekall e en gitt godkjenning kan
påklages av leverandør som er part i saken etter de alminnelige reglene i forvaltningsloven
§ 28 . Kommunestyret og fylkestinget har etter kommuneloven § 22 - 1 det øverste ansvaret
for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet, og kan omgjøre vedtak
som er t ruffet av andre folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv
kunne ha omgjort vedtaket.

7 Økonomiske og administrative konsekvenser
Den foreslåtte ordningen er frivillig å innføre for kommunene.

Konsekvensene av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg vil variere med nivået på
kompensasjonen leverandørene mottar fra kommunen og hvilke krav kommunen stiller til
leverandørene.

Innenfor valgfrihetssystemet konkurrerer leverandørene kun på kvalitet. Kompensasjonen
for tjenestey tingen er p å forhånd fastsatt av kommunen i utlysningsoppdraget. Det er
derfor sentralt for kommunen å prissette tjenesten riktig. Utgangspunktet bør være at de
eksterne leverandørene skal motta samme kompensasjon s om etter kommunens egenregi
Dette for å sikre konkur ransenøytralitet.

Konsekvensene av en godkjenningsmodell for fritt brukervalg vil variere med nivået på
kompensasjonen leverandørene mottar fra kommunen og hvilke krav kommunen stiller til
leverandørene. Kommunen står selv nærmest til å vurdere hensiktsmes sigheten og
konsekvensene av å innføre en godkjenningsmodell ut fra de rammer de selv setter for
modellen. Forslaget vil derfor ikke innebære noen nye kost na der for kommunene.
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8 Forslag til lovtekst
I helse - og omsorgstjenesteloven foreslås ny § 3 - 11 som l yder som følger:

§ 3 - 11 Godkjenningsmodell for fritt brukervalg

Kommunen kan etter § 3 - 1 siste ledd innføre en godkjenningsmodell for flere
leverandører med løpende annonsering. Kommunen bestemmer hvilke tjenester som
inngår i godkjenningsmodellen.

Kommuner som velger å innføre en godkjenningsmodell skal sørge for:

a) Løpende publise ring av tjenester som inngår i godkjenningsmodellen, opplysninger om
søknadsprosess, vilkår for godkjenning, kontraktsvilkår og fastsatt kompensasjon for
leverandørene. Økonomisk kompensasjon til leverandørene for tjenesteytingen fastsettes av
kommunen .

b ) Godkjenning av og inngåelse av kontrakt med samtlige søkere som oppfyller vilkårene for
godkjenning.

c) Informasjon og beslutningsstøtte til pasienter, brukere og pårørende om valg og bytte av
leverandør.

d) Tilbud i kommunal egenregi for personer som ikke kan eller vil velge

Mottakere av tjenester som inngår i godkjenningsmodellen kan velge mellom
godkjente leverandører. Kommunen har ansvaret for å etablere kontakt mellom
tjenestemottaker og leverandør.

Kommunen kan nekte å gi godkjenning eller t ilbakekalle en gitt godkjenning
dersom leverandøren ikke oppfyller vilkårene for godkjenning. Uavhengig av om
vilkårene for godkjenning er oppfylt, kan kommunen nekte å gi godkjenning e ller
tilbakekalle en gitt godkjenning dersom leverandøren ikke oppfylle r krav i
helselovgivningen, en tilsynsmyndighet har avgjort at leverandøren bryter med krav etter
helselovgivningen, eller leverandøren har gitt uriktig e opplysninger eller tilbakeholdt
opplysninger av betydning for vilkårene for godkjenning. Kommunen kan nekte
godkjenning der det fremstår som sannsynlig at leverandøren vil gå konkurs. Kommunen
kan tilbakekalle en gitt godkjenning ved konkurs.

Tjenestemottakers klageadga ng følger av pasient - og brukerrettighetsloven kapittel
7.



Forslag om endringer i helse - og omsorgstjenesteloven
(godkjenningsmodell for fritt brukervalg)

H øringssvar fra Ringerike kommune.

Ringerike kommune deler Helse og omsorgsdepartementets syn på de utfordringer de
kommunale helse og omsorgstjenester stå r ovenfor i årene som kommer. Dersom enkelte
kommuner velger å forsøke å løse deler av disse ved å åpne for større bruk av kommersielle
aktører/private selskaper, vil det være en fordel at slike løsninger er lovregulerte og at
konkurransegrunnlag er fundam entert på kvalitet og ikke på pris.

Selv om intensjonene i forslaget er begrunnet med befolkningen skal ha like muligheter til å
selv å påvirke og velge, vil allikevel kommunenes valgfrihet gi økte forskjeller, om ikke annet
kommunene imellom.

Likeens er Ringerike kommune usikker på om det e r mulig å etterleve at den ordning
lovendringen åpner for ikke skal være mer kostnadskrevende for kommunen. Kommunen vil
fortsatt være ansvarlig for klagebehandling, nye felles IT - systemer med mange flere tilganger,
revisjon og tilsyn. Dette vil koste peng er. Likeledes det faktum at kommunen fortsatt skal
være i stand til å yte samme tjenester til de som velger kom munale tjenester og til de som ikke
er i stand til å velge. Dette antallet brukere vil variere fra uke til uke, og den fleksibiliteten
som her må legges opp til i arbeidstidsplanlegging, turnus og ansettelsesforhold vil være svært
utfordrende og kostnadskrevende.
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Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune er opptatt av å gi et godt og trygt helsetilbud. Derfor er det svært viktig 

for oss å vite hvordan våre pasienter opplever kvaliteten på våre tjenester.  Kommunen har i 

2020 engasjert Ecura for å gjennomføre en brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjem i 

kommunen. Det ble også gjennomført en brukerundersøkelse blant pårørende til beboerne ved 

sykehjem, samt brukertilfredsheten blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand. 

Kommunen har benyttet KS’ brukerundersøkelser på bedrekommune.no til gjennomføringen. 

Undersøkelsen måler tilfredsheten til brukerne, og deres subjektive opplevelse av hvor 

fornøyde eller misfornøyde de er. Deltakerne vil svare ut i fra sine personlige erfaringer, samt 

forventningene de har til tjenesten. Forventningene til tjenesten vil oppstå på forskjellige måter 

som gjennom egen erfaring, informasjon fra bekjente eller media. Forrige brukerundersøkelse 

ble gjennomført i 2017. 

 

Beskrivelse av saken 

Brukerundersøkelsen i institusjon omfatter alle kommunens langtidsplasser, der utvalget er 

selektert med bakgrunn i pasientens helsetilstand og ønske om å være med. I år ble beboerne 

presentert for et nytt spørreskjema som nyanserer svarene deres mer enn tidligere år. 

Hovedfunnene viser at beboernes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er høy. 82 % av 

respondentene sier seg helt enig eller enig i at de «alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet de bor 

i». Prosentandelen for undersøkelsen i 2017 lå på 93,1 % der man kun svarte ja eller nei på 

samme spørsmål. Høyest score får kategorien trygghet. 71.4 % av de spurte har svart helt enig 

på spørsmålet; «jeg føler meg trygg her». 64,3 % har svart helt enig på spørsmålet; «jeg er 

trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det». 

Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at 

de får stå opp når de vil.  39 % er enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får 

spise når hun/han ønsker det. En annen årsak til lav score i denne kategorien er at mange svarer 



- 

«helt uenig» og «vet ikke» på spørsmål om beboeren er med å utarbeide planer som angår 

beboeren. 

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under 

svaralternativet «vet ikke» ganske høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % 

svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger det. 68 % er helt enig i 

eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov. Et punkt under tilgjengelighet skilte 

seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er 

deres kontaktperson. 

Brukerundersøkelsen blant brukere av hjemmetjenester og praktisk bistand omfatter brukere 

med begge tjenester, der det er selektert ut et tilfeldig utvalg på 200 som ble kontaktet for 

intervju per telefon. 

Hovedfunnene viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmesykepleie og praktisk 

bistand er meget god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd 

med hjemmesykepleien jeg får». Tilfredsheten til praktisk bistand er litt lavere. 74 % sier seg 

helt enig eller enig i påstanden «alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden 

(hjemmehjelpen) jeg får». 

«Resultat for brukeren» og «informasjon» er kategoriene med størst tilfredshet. 85 % er enige i 

at de mottar den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. 82 % opplever at de ansatte vet 

hva de skal gjøre når de kommer hjem til brukeren. Minst fornøyd er beboerne med kategorien 

brukermedvirkning. 39 % mener de ikke kan være med å bestemme til hvilket tidspunkt de skal 

motta hjelp. 48 % er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal 

utføres. 

Den siste undersøkelsen er gjennomført blant pårørende til beboere på langtidsplass. Her 

inviteres pårørende til å delta i en spørreundersøkelse postalt. 

De pårørendes overordnede tilfredshet med sykehjemmene er nokså høy. 69 % svarer at de i 

ganske stor grad eller svært stor grad opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet. I 

2017 var denne andelen 66 %. Respektfull behandling og trivsel viste størst tilfredshet i 

undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener beboeren blir behandlet med 

respekt fra de ansatte og 78 % har svart at de mener beboeren trives sammen med de ansatte. 

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene brukermedvirkning og informasjon. En stor 

del av de pårørende opplever at de ikke er med når det skal utarbeides planer for beboeren. Det 

at kategorien informasjon får liten score må sees i sammenheng med at mange velger 

alternativet «vet ikke» da brukergruppen de er pårørende for har varierende evne til å motta og 

bearbeide informasjon. Når det kommer til tilbud for beboeren sier 24,6 % av de pårørende at 

de i svært liten grad er fornøyd med fysioterapitjenesten beboeren får. 23,4 % er i svært liten 

grad fornøyd med beboerens deltakelse i ulike aktiviteter. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Resultatene fra brukerundersøkelsen har betydning for videreutvikling av helse- og 

omsorgstjenestene, dette påvirker mål 3, god helse. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Ringerike kommune er opptatt av kvaliteten på de tjenestene som gis. Det er derfor svært 

viktig for oss og innhente brukerens opplevelser og erfaringer med våre tjenester. 

Brukerundersøkelsen viser at kommunen har hatt forbedringer på flere punkt de siste årene, 

selv om vi har tatt i bruk nye undersøkelsesmetoder som ikke er sammenlignbare med tidligere 

år. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har et arbeid å gjøre med brukermedvirkning og 

informasjon. Det er viktig av våre avdelinger arbeider med å involvere brukerne inn i planer 

som omhandler dem. Riktig og tydelig informasjon er viktig for brukere av våre tjenester og 

deres pårørende. Tjenestene må derfor ha fokus på informasjon, tilgjengelighet og 

brukermedvirkning for å kunne avklare brukerens forventninger til tjenesten. God informasjon 

og tilgjengelighet er viktig for brukerens opplevde kvalitet av tjenestene som gis. 

Helse og omsorg jobber kontinuerlig med å forberede sine tjenester og tar med seg resultatet 

fra brukerundersøkelsen inn i planlegging av tjenestene på overordnet og lokalt nivå. 

Rådmannen legger med dette fram resultat fra brukerundersøkelsen i helse og omsorg 2020. 

 

Vedlegg 
Brukertilfredshet blant beboere ved sykehjem i Ringerike kommune 2020 

Brukertilfredshet blant brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand i Ringerike kommune 2020 

Tilfredshet blant pårørende av beboere ved Sykehjem i Ringerike Kommune 2020 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Taran Helene Juvet, kvalitetsrådgiver, tlf.: 409 05 693 
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beboere ved sykehjem i
Ringerike kommune 2020



Denne rapporten beskriver resultatet fra en
brukerundersøkelse gjort blant beboere ved Hønefoss,
H velven, Sokna, Tyribo og Nes omsorgssenter.

Undersøkelsen bl e gjennomført i februar 2020.

Oslo. Mars 2020



3

Om undersøkelsen .............................................................................................................. ........................................... 04 - 05
Kontaktpersoner ............................................................................................................................... .............................................................................................. 04
Metode og utvalg ............................................................................................................................................................................................................................ 04

Målgruppe ............................................................................................................................... ....................................................................................... 04
Datainnsamling ............................................................................................................................... ............................................................................. 04
Utvalg ............................................................................................................................... ............................................................................................... 04

Spørreskjema .................................................................................................... ............................................................................................................................... 0 5
T olkning a v r esultater ........................................................ ...................................................... ................................................................................... ........ ......... ... 05

Result ater .......................................................................................................................... ............................................. 0 5 - 1 6
Gener ell vur dering ............................ ........................................................... .................................................................................................................................... 0 5

V ur dering a v r e s ultat for b e boeren . .. ....................... .... .. ....................... .. .. .. ................... .. .. .. ....................... .... .. ....................... .. .. .. ..................... .. .. ..... . ..... 0 6 - 08
Vu r dering a v t r ivsel . . ......................... .. .. .. ....................... .. .. .. ..................... .. .. ..................... .. .. .. ..... .................. .. .... . ...................... .. .. ....................... .. .. .. .......... 08 - 09
Vu r dering a v b r ukermedvirkning . ......................... .. .. .. ....................... .. .. .. ................... .... .. ..................... .. .. .. ..................... .. .. .. ....................... .... .. .. ......... ............ . 1 0
V ur dering a v r e s p ek t fu ll behandling .. .. ..................... .. .. .. ..................... .. .... ..................... .. .. .. ..................... .. .. .. ....................... .. .... ....................... .. .. .. ............ .. ... 1 1

Op p s ummering . ......................... . .. ......................... .. .... ....................... .. .. .. ................... .. .. .. ..................... .. .. ....................... .. .. .. ....................... .. .. .. ....................... .. ... 1 4

I n n hol d

Vu r dering av t il gjengelighet ........... . . .. .. ..................... .. .. .. ..................... .. .... ....................... .. .. ..................... .. .. .. ....................... .. .... ....................... .. .. .. ................... 1 2
Vu r dering av in formasjon ............... . . . ....................... .... .. ....................... .. .. .. ................... .. .. .. ....................... .... .. ..................... .. .. .. ....... .... .......... .. .. .. ...................... 1 3



4

Datainnsamling
Datainnsamlingen har foregått ved personlig intervju med
hver enkelt respondent. Intervjuerne var eksterne
konsulenter fra Ecura. I forkant av intervjuene mottok
respondentene et informasjonsbrev om undersøkelsen og
sykehjemmene var informert om når og hvordan intervjuene
skulle gjennomføres. Hver enkelt respondent ble intervjuet på
sitt eget rom uten forstyrrelser fra andre. Det ble gjort slik for
å sikre respondentens anonymitet og at svarene ble så
upåvirket som mulig. Intervjuerne var informert om at de
helst skulle ha selve intervjuet alene med respondentene,
unntak fra dette kunne gjøres dersom respondenten ønsket å
ha noen andre tilstede.

Utvalg
I Ringerike kommune var det 132 personer som hadde
langtidsplass da brukerundersøkelsen ble gjennomført i
februar 2020. Av disse ble 50 personer ansett som i stand til å
besvare undersøkelsen, dette utgjør 38 % av beboerne på
langtidsplass i kommunen. Av de som var i stand til å besvare
var det 28 beboere som deltok, dette gir oss svar fra 56 % av
utvalget.

Respondentene ble valgt ut etter en faglig vurdering foretatt
på hvert enkelt sykehjem. Kriteriene var at respondenten
skulle være i stand til å gjennomføre et strukturert personlig
intervju med en varighet på 15-20 minutter, og at de frivillig
ønsket å delta.

Kvinner er den største gruppen i undersøkelsen og utgjør
76 % av de som deltok i undersøkelsen, og menn utgjør 24 %.
Aldersmessig er 78 % av respondentene 80 år eller eldre.

Om u n dersøkel sen
Oppsummering og hovedfunn

P å oppdrag fra Ringerike kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant beboerne på sykehjemmene i
kommunen. Kommunen har fem sykehjem. Undersøkelsen
omfatter beboere på langtidsavdelinger.

Brukerundersøkelsen viser at beboernes overordnede
tilfredshet med sykehjemmet/omsorgsboligen er meget høy.
82 % sier at de er helt enig, eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg
er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor”.

Trivsel og vurdering av respektfull behandling var kategoriene
med størst tilfredshet i undersøkelsen. De aller fleste
beboerne i undersøkelsen føler at de blir behandlet med
respekt, de føler seg trygge og de trives sammen med de
ansatte.

Kategorien med lavest score er brukermedvirkning. 39 % er
enig eller helt enig i at det legges til rette slik at beboeren får
spise når hun/han ønsker det.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen i Ringerike kommune har
vært kvalitetsrådgiverTaran Helen Juvet , plan- og
prosessrådgiver Tom Morten Nilsen.Prosjektleder i Ecura har
vært Johan Christian Tønnesen.

Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var beboere på
sykehjemmene i Ringerike kommune i februar 2020.
Målgruppen var beboere på langtidsavdelinger som var i
stand til å delta i et strukturert personlig intervju, og som har
sagt seg villige til å delta i undersøkelsen. Utvalget er foretatt
på et faglig grunnlag av ledere i kommunen som kjenner
respondentgruppen. I denne rapporten omtaler vi de som har
deltatt i undersøkelsen for respondenter for å tydeliggjøre at
det er snakk om deltakerne i denne undersøkelsen og ikke alle
beboerne.

Kjønn Kvinne 76 %

24 %

BAKGRUNNSINFORMASJON

Mann

Under 67 år 3 ,7%Alder

67 - 79 år

80 - 90 år

Eldre enn 90 år

18,5 %

33,3 %

44,4 %
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
beboerne å være med på undersøkelsen. De fleste spørsmål
er formulert slik at beboerne blir bedt om å svare “Helt
uenig”, “Uenig”, “Litt uenig”, “Litt enig”, “Enig”, “Helt Enig”
eller “Vet ikke/ikke aktuelt” på spørsmålene.

Spørreskjemaet består av noen bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 34 påstander fordelt på 7 ulike kategorier:

Resultat for beboeren

Trivsel

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

Tolkning av resultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til beboerne.
Det vil si at vi måler beboernes subjektive opplevelse av
hvor fornøyde eller misfornøyde de er.

Det er viktig å ha i bakhodet at respondentene vil svare ut i
fra sine personlige erfaringer, samt forventningene de har til
tjenesten. Det vil si at om erfaringene er lik forventningene
eller bedre enn forventningene, vil respondenten være
tilfreds. I motsatt tilfelle vil man ha utilfredse respondenter.

Forventningene vil oppstå på ulike måter. For eksempel hva
man har hørt hos venner, bekjente, media og hvilken
kjennskap en har til tjenestene.

Siden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre beboernes
erfaringer. I mange tilfeller vil det være like aktuelt å
håndtere og påvirke beboernes forventinger. Dette kan
gjøres gjennom å ha en aktiv dialog samt å kommunisere og
informere beboerne om tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. Oslo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så
skal det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. Dette
nivået anser vi som tilfredsstillende for kvalitetsmåling.

Resultater

Generell vurdering

Respondentens vurdering av generell tilfredshet med sykehjemmet sitt i kommunen er høy; 82 % av
respondentene sier seg helt enig i eller enig i at de alt i alt, er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der de
bor.

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen
der jeg bor 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt e nig ....... ........ .....................................................................
Litt u e nig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ................ ......... ..... ................... . .
Vet ikke .....................................................................................

42,9 %

39,3 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

14,3 %

0,0 %

Utvikling over tid
Kommunen har tidligere år gje nnomført denne undersøkelsen i forenklet form hvor det kun gis mulighet til å svare ja/nei, og
dette gir ikke et så godt sammenlikningsgrunnlag for utvik ling over tid. Av den grunn har vi utelatt utvikling over tid i denne
rapporten og vi gjengir kun resultatene for 2020.
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Vurdering av resultat for beboeren

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet med de ulike medisinske, omsorgsfaglige, ernæringsmessige og kulturelle
tilbudene sykehjemmet har. Undersøkelsen viser at beboerne stort sett er godt fornøyd med maten som serveres; 79 % av
respondentene har sagt seg enig i eller helt enig i at de er fornøyd med maten de får. 64 % av respondentene svarer at de
opplever at måltidene er hyggelige. En gruppe på 14 % har svart at de er helt uenig i at de synes måltidene er hyggelige. 64 %
er helt enig i eller enig i at de opplever å få nok mat om kvelden/natten. 75 % er helt enig i eller enig i at de får den hjelpen de
trenger til personlig hygiene. Kun 43 % har svart at de er helt enig i eller enig i at de har mulighet til å komme ut i frisk luft, og
54 % har svart at de er helt enig i eller enig i at de har muligheten til privatliv.

Under påstandene som omhandler legehjelp, fysioterapi og tannlege er svarandelen under svaralternativet «vet ikke» ganske
høye, noe det kan være ulike årsaker til, men kun 15 % svarer at de er enig i eller helt enig i at de får fysioterapi når de trenger
det. 68 % er helt enig i eller enig i at de opplever å få smertelindring ved behov.

Andelen som sier at de deltar i kulturtilbudet er relativ lav. 46 % forteller at de er helt uenig i, uenig i eller litt uenig i at de
deltar i aktivitets/kulturtilbudet, og 50 % er litt enig, enig eller helt enig i at de er fornøyde med kultur/
underholdningstilbudet. 25 % er uenig eller helt uenig i dette.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Jeg synes måltidene er hyggelige

Jeg får nok mat om kvelden/natten

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene

57,1 %

21,4 %

3,6 %

3,6 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

46,4 %

17,9 %

7,1 %

3,6 %

0,0 %

14,3 %

10,7 %

60,7 %

3,6 %

3,6 %

0,0 %

3 , 6 %

21,4 %

7,1 %

57,1 %

17,9 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

0,0 %

46, 4 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

3,6 %

17,9 %

10,7 %

Jeg er fornøyd med maten jeg får

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .. .... ............................ ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig ... .... ........................... ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig ................. .... ............. ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .............................. . .... ............... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Jeg har mulighet til privatliv

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig .............................. ...... .... .......... ..............................
Vet ikke .....................................................................................
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

35,7 %

7,1 %

7,1 %

17,9 %

3,6 %

14,3 %

14,3 %

53,6 %

10,7 %

0,0 %

0,0 %

3,6 %

14,3 %

17,9 %

14,8 %

0,0 %

0,0 %

14,8 %

25,9 %

7,4 %

37,0 %

32,1 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

7,1 %

14,3 %

32,1 %

57 ,1 %

10,7 %

0,0 %

3,6 %

3 ,6 %

14,3 %

10, 7 %

25,0 %

10,7 %

1 4,3 %

10,7 %

21,4 %

14,3 %

3,6 %

Jeg får legehjelp når jeg trenger det

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ......... .... ..... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ... .... ............. ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ............ .... .... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ..... .... ........... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg får smertelindring ved behov

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ....... .... ....... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .. .... .............. ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

28,6 %

10,7 %

10,7 %

0,0 %

14,3 %

10,7 %

25,0 %

Vurdering av trivsel

Denne kategorien tar for seg beboernes opplevelse av trivsel på sykehjemmet, herunder på rommet sitt, sammen de ansatte
og sammen de andre beboerne. Sykehjemsbeboere er ofte avhengig av hjelpemidler og derfor er det også tatt med en
påstand om baderommet er godt tilrettelagt for beboerens behov eller ikke. Trivsel var en av kategoriene som lå høyest i
forhold til tilfredshet. 79 % er helt enig eller enig i at de føler seg trygge på sykehjemmet sitt. 64 % sier at de er enig i eller helt
enig i at de trives godt på rommet/i leiligheten sin. 68 % svarer at de er enig i eller helt enig i at de trives med de ansatte. 25 %
har svart at de er helt uenig, uenig eller litt uenig at de trives med de andre beboerne og 68 % forteller at de er enig i eller helt
enig i at baderommet er tilrettelagt for deres behov.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

53 ,6 %

10,7 %

10,7 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

7,1 %

71,4 %

7,1 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

0,0 %

57,1 %

10,7 %

10,7 %

3,6 %

3,6 %

10,7 %

3,6 %

Jeg trives på rommet/i leiligheten

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... ........... .... ... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg føler meg trygg her

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
Helt uenig. ............... ........ .... ...... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Jeg trives sammen med de ansatte

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

28,6 %

14,3 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

7,1 %

28,6 %

46 ,4 %

21,4 %

3,6 %

7,1 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

Jeg trives sammen med de andre beboerne

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... ............................ ........ . ..............
H e lt uenig . ............... ......... .... ..... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Baderommet er tilrettelagt for m ine behov

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .... .... ............ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av brukermedvirkning

Denne kategorien måler beboernes opplevelse av å kunne bestemme selv i sin egen hverdag på sykehjemmet. Den måler
sykehjemmets evne til å tilpasse tjenestene den enkeltes behov og ønsker. 50 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de får
stå opp når de selv vil og 61 % svarer det samme om påstanden «jeg får legge meg når jeg vil». 39 % av de spurte er helt enige eller
enige i at de får spise når de vil. Når det gjelder om beboerne får være med å utarbeide de tiltaksplaner og/eller individuell plan har
54 % svart «vet ikke».

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg får legge meg når jeg vil

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg ønsker det

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg.
(som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

39,3 %

10,7 %

10,7 %

17,9 %

7,1 %

10,7 %

3,6 %

50,0 %

10,7 %

3,6 %

14,3 %

3,6 %

17,9 %

0,0 %

25,0 %

14,3 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

17,9 %

21,4 %

14,3 %

10,7 %

3,6 %

0,0 %

0,0 %

17,9 %

53,6 %

Jeg får stå opp når jeg vil

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .......... .... .... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .... .... .......... ................ ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ................ . .... ............................ .
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ..... .... ........... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................



1 1

Vurdering av respektfull behandling

Denne kategorien måler beboernes opplevelse av å bli respektert og tatt på alvor av de ansatte. 75 % av respondentene har
svart at de er helt enig i eller enig i at de ansatte behandler de med respekt, og 75 % svarer det samme om at deres verdighet
blir ivaretatt. 39 % har svart «vet ikke» på denne påstanden da mange svarer at de ikke «har noe behov for å klage».

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

5 7,1 %

17,9 %

7,1 %

0,0 %

3,6 %

1 4,3 %

0,0 %

53,6 %

21,4 %

7,1 %

0,0 %

3,6 %

14,3 %

0,0 %

25,0 %

7,1 %

7,1 %

3,6 %

3,6 %

14,3 %

39,3 %

De ansatte behandler meg med respekt

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . . ............................ ... . . .... ........... .............. . . . . ............
Vet ikke .....................................................................................

Min verdighet blir ivaretatt

H elt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. .......... .... ...... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

H e lt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e lt uenig . ............... .............. ........... .... ..... ............................. .
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av tilgjengelighet

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet når det gjelder tilgangen på hjelp når de trenger den. 57 % sier seg helt enig eller enig i at
de fikk sykehjemsplass/leilighet når de trengte det og 18 % svarer «vet ikke» på den påstanden. 71 % sier seg helt enig eller enig i at de er
trygge på at de ansatte kommer når de trenger det. 61 % er enig i eller helt enig i at de har muligheten til å snakke med pleiepersonalet,
57 % sier det samme om muligheten for å snakke med noen på sykehjemmet om det som er vi ktig for en. Et punkt under tilgjengelighet
skilte seg sterkt ut fra de andre. 46 % har svart «vet ikke» på påstanden om de vet hvem som er deres kontaktperson.

Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

46,4 %

10,7 %

0,0 %

7,1 %

3,6 %

14,3 %

7,9 %

64,3 %

7,1 %

0,0 %

10,7 %

3, 6 %

10,7 %

3,6 %

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

17,9 %

7,1 %

0,0 %

0,0 %

7,1 %

21,4 %

46,4 %

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

46,4 %

14,3 %

7,1 %

3,6 %

7,1 %

17,9 %

3,6 %

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det
som er viktig for meg

35,7 %

21,4 %

3,6 %

0,0 %

10,7 %

17,9 %

10,7 %

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ...............................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................
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Vurdering av informasjon

Denne kategorien måler beboernes tilfredshet når det gjelder det å få informasjon fra tjenesten og de ansatte og kategorien tar også for
seg kommunikasjonen mellom beboerne og tjenesteapparatet.

50 % svarer at de er helt enig i eller enig i at de får god informasjon om tjeneste n de mottar. 18 % har svart «vet ikke» på den påstanden.
64 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de ansatte snakker klart og tydelig slik at de forstår dem. 46 % svarer «vet ikke  /ikke
aktuelt » på påstanden om de er kjent med hvordan de skal gå fram hvis de har noe å klage på. 46 % er helt enig i eller enig i at de får god
informasjon om aktivitets- og kulturtilbudet.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jeg får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har
noe å klage på

3 5,7 %

14,3 %

7,1 %

7,1 %

7,1 %

10,7 %

17,9 %

32,1 %

14,3 %

10,7 %

7,1 %

3,6 %

1 4,3 %

17,9 %

57,1 %

7,1 %

3,6 %

14,3 %

3,6 %

14,3 %

0,0 %

17,9 %

7,1 %

3,6 %

3,6 %

0,0 %

21,4 %

46,4 %

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
Helt uenig.............................. ...... .... .......... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .......................... .... .... ................ ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .............................. . .... ............... ..............................
Vet ikke .....................................................................................

Helt enig .......................................... ............ ............................
Enig.......................... ...................... ..........................................
Litt enig....... ........ .....................................................................
Litt uenig........................................................ ....... ...................
Uenig.......... ............ ......... ...... .................................... . ..............
H e l t uenig .............................. ................ .. .... ............................
Vet ikke .....................................................................................
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Oppsummering

Brukerundersøkelsen viser at respondentenes
overordnede til fredshet med sykehjemmet/
omsorgsboligen er svært høy. 82 % sier at de er helt
enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med
sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor”.

Trivsel og respektfull be handling er kategoriene med
størst tilfredshet i undersøkelsen. 79 % svarer at de er
enig/helt enig i at de føler seg trygge og 75 % svarer at
de er helt enig i eller enig i de ansatte behandl er dem
med respekt.

Lavest score får kategorien brukermedvirkning, 50 %
svarer at de er helt enig i eller enig i at de får stå opp når
de vil.Enannenårsak til lav score i denne kategoriener
at mange svarer «vet ikke / ikke aktuelt» pådette med
tiltaksplaner.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyaktig fastsettelse av
feilmarginen vil basere seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 132 beboere på langtidsplass, har vi
fått svar av 28 beboere . På 95 % konfidensnivå gir
det oss en feilmargin på 16 %.

Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
innenfor +/- 16 % av svarene i denne undersøkelsen.
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PLO Institusjon - Beboere

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 27.01.20 til 17.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORM ASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 til 6

1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.

Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Hvor gammel er du?

¡ Under 67 år ¡ 67-79 år ¡ 80-89 år ¡ 90 år og over

Kjønn

¡ Kvinne ¡ Mann
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Resultat for beboeren

Jeg er fornøyd med maten jeg får

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg synes måltidene er hyggelige

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får nok mat om kvelden/natten

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får den hjelpen jeg trenger til personlig hygiene

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til privatliv

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å komme ut i frisk luft

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får legehjelp når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får fysioterapi når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får mulighet til å komme til tannlege

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får smertelindring ved behov

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg deltar i aktivitetstilbudet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med kultur/underholdningstilbudet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Trivsel

Jeg trives på rommet/i leiligheten

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg føler meg trygg her

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg trives sammen med de ansatte

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg trives sammen med de andre beboerne

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Baderommet er tilrettelagt for mine behov

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Brukermedvirkning

Jeg får stå opp når jeg vil

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får legge meg når jeg vil

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Det legges til rette slik at jeg får spise når jeg ønsker det

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Respektfull behandling

De ansatte behandler meg med respekt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Min verdighet blir ivaretatt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke



1 8

Tilgjengelighet

Jeg fikk plass i sykehjemmet/leiligheten da jeg trengte det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er trygg på at de ansatte kommer når jeg trenger det

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg vet hvem som er min kontaktperson

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg har mulighet til å snakke med noen her om det som er viktig for meg

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Informasjon

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Helhetsvurdering

Alt i alt, jeg er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen der jeg bor

¡ 1 . Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer til tjenesten du mottar på sykehjemmet/ i omsorgsboligen?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei

Kommentarer







Ecura Care AS – Jernbanetorget 4A , 015 4 Oslo
T elefon: 22 41 17 02 – e post : care@ecura.no

ecuracare.no



Rap por t Ringerike kommune 2020

B ruke rtilf re dshet bla n t bru kere a v
h j emm es y ke pleie og p rakti sk
b i st an d i Rin gerike kom mune 2 0 2 0



Denne rapporten beskriver r e s ultatet fra
brukerundersøkelser gjort blant brukere av hjemmebaserte
t jenester i Ringerike kommune.

Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2020.

O s lo, Februar 2020
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Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var brukere av
hjemmebaserte tjenester, herunder hjemmesykepleie og
praktisk bistand/hjemmehjelp i februrar 2020.

Datainnsamling
Datainnsamlingen skjedde i form av personlig telefonintervju
av respondentene. Respondentene mottok et brev to uker
før intervjuene om at de var tatt ut i et tilfeldig utvalg blant
brukere av hjemmetjenesten og at de ville bli kontaktet av en
intervjuer over telefon i uke 6 og 7. Respondentene ble ringt
opp av intervjuere hos Ecura Care. Alle respondentene i
utvalget ble ringt opp, og de ble oppringt minimum 3 ganger
i de tilfellene vi ikke fikk noen kontakt. Konsulentene førte
svarene rett inn i bedrekommune under intervjuene med
respondentene.

Utvalg
I Ringerike kommune var det 403 personer som mottok
hjemmebaserte tjenester i februar 2020 da
brukerundersøkelsen ble gjennomført. Av disse ble det gjort
et utvalg på 200 respondenter fordelt på de ulike
omsorgsdistriktene i kommunen. Av disse var det 92 brukere
som svarte, dette gir en svarprosent på 46, noe som ansees
som akseptabelt for å kunne danne et representativt utvalg.
Kvinner er den største gruppen og utgjør 69 % av
respondentene og menn utgjør 31 %. Aldersmessig er den
største gruppen representert mellom 67-79 år og utgjør 34 %
av de som deltok i undersøkelsen.

Om undersøkelsen

Oppsummering og h ovedfunn

På oppdrag fra Ringerike kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant brukere av hjemmebaserte
tjenester.

Hjemmebaserte tjenester vil si hjemmesykepleie og
hjemmehjelp/praktisk bistand. Noen mottar én av tjenestene
og andre mottar begge tjenestene, og dette er basert på
individuelle behov.

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede
tilfredshet med hjemmesykepleie og hjemmehjelp er veldig
god. 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt,
jeg er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får". 74 % sier seg
helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med
den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

“Resultat for brukeren” er kategorien med størst tilfredshet i
undersøkelsen. Hele 85 % sier seg enig i at de mottar den
hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme, og 82 % er helt
enig, eller enig i at de ansatte vet hva de skal gjøre når de
kommer hjem til respondenten.

Minst fornøyde er brukerne med kategorien
brukermedvirkning. Kun 39 % er enige i at de får være med å
bestemme når (hvilket tidspunkt) de skal motta hjelp, og 48 %
er enig eller helt enig i at de får være med å bestemme
hvordan hjelpen skal utføres.

Totalt snitt på 4,76 ligger litt over landsgjennomsnittet. Dette
landsgjennomsnittet er beregnet på kun  3 av totalt 356
kommuner i landet, altså kun et lite utvalg. Det vil si at det er
tilsammen 3 kommuner som per februar i 2020 har
gjennomført undersøkelsen PLO Hjemmetjeneste i
bedrekommune.no.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen i hjemmebaserte tjenester
i Ringerike kommune har vært kvalitetsrådgiver Taran Helen
Juvet , plan- og prosessrådgiver Tom Morten Nilsen og
prosjektleder i Ecura Care har vært Johan C. Tønnesen.

Kjønn Kvinne 6 9 %

3 1 %

1 6,3 %

BAKGRUNNSINFORMASJON

Mann

Under 67 år

67 - 79 år 33,7 %

Alder

Eldre enn 90 år 23,9 %

26,1 % 80 - 90 år
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
brukerne å være med på undersøkelsen. Påstandene er
formulert slik at brukerne blir bedt om å svare “Helt uenig”,
“Uenig”, “Litt uenig”, “Litt enig”, “Enig”, “Helt Enig” eller “Vet
ikke” på påstandene. Spørreskjemaet er utarbeidet av
Kommuneforlaget.

Spørreskjemaet består av noen bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 29 påstander fordelt på 6 ulike kategorier:

Resultat for brukeren

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

T o l kning a v r esultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til brukerne. Det
vil si at vi måler brukernes subjektive opplevelse av hvor
fornøyde eller misfornøyde de er.

Det er viktig å bemerke seg at brukerne vil svare ut i fra sine
personlige erfaringer, samt forventningene de har til
tjenesten. Det vil si at om erfaringene er lik forventningene
eller bedre enn forventningene, vil brukeren være tilfreds. I
motsatt fall vil man ha utilfredse brukere.

Forventningene vil oppstå på forskjellige måter. For eksempel
hva man har hørt hos venner, bekjente, media og hvilken
kjennskap en har til tjenestene.

S iden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre brukernes erfaringer. I
mange tilfeller vil det være like aktuelt å håndtere og påvirke
brukernes forventinger. Dette kan gjøres gjennom å ha en
aktiv dialog samt å kommunisere og informere brukerne om
tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. O slo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så skal
det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. Dette
nivået anser vi som tilfredsstillende for kvalitetsmåling.
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Resultater
G e n e rell vu rdering

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede tilfredshet med hjemmebaserte tjenester er meget god.
Respondentene er mest fornøyd med hjemmesykepleien 88 % sier at de er helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg
er fornøyd med hjemmesykepleien jeg får”. 74 % sier seg helt enig eller enig i påstanden “Alt i alt, jeg er fornøyd med den
praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får.”

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske
bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

63,6 %

23,9 %

6,8 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

4,5 %

47,7 %

26,7 %

10,5 %

3,5 %

5, 8 %

0,0 %

5,8 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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U t v ikling over tid

Kommunen har gjennomført fire brukerundersøkelser i hjemmebaserte tjenester i senere tid (2013, 2015, 2017 og nå
2020.) Dette gjør at vi k an følge tendenser over tid når det gjelder brukertilfredshet blant brukere av hjemmebaserte
tjenester. T endensen viser at tilfredsheten generelt har gradvis gått litt ned fra 2013 til 2017, men at den har økt igjen
fra 2017-2020.

Påstand - Resultat for brukeren 2013 | 2015 | 2017 | 2020

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg

De a nsatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte 5,2 4,9 4, 4 5, 1

De a nsatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg 4,4 4,3 3 , 4 4,4

De a nsatte er omsorgsfulle 5,3 5, 1 4, 7 5,3

Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme 5,1 4,9 4, 4 5,3

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene 4,8 4,8 4, 2 5, 1

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner 5,1 5, 2 4, 9 5, 6

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging 4,2 4,2 4, 0 4,7

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen 4,3 4,0 3,5 4,4

5,2 5,0 4,6 5,3

Utvikling over tid 201 2013 | 5 | 2017 | 2020

Resultat f or brukeren

Br u k er med v ir k n ing

Res p ek tful l b eha n d li n g

Ti lg j eng el ig h e t

I n f o rm asjon

Helhe tsvurdering

Totalt snitt

4. 8

4 . 3

4 . 3

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 .6

4.9

4.2

4.5

4.7

5 ,0

5 ,0

4.8

4. 2

3,7

4. 0

4. 0

4. 4

4. 1

5,0

4. 2

4. 7

4. 6

4.7

5,4

4. 8

4. 4
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Påstand - Informasjon 2013 | 2015 | 2017 | 2020

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

5,4 4,9 4,8 4 , 4

4,7 4,6 4,2 4,8

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

4,7 4,5 4,3 4,6

5,3 5,1 4,7 5,3

4,8 4,5 4,3 4, 5

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

Påstand - Helhetsvurdering 2013 | 2015 | 2017 | 2020

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får

4,8 4,5 4,2 5,1 Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

5,1 5,0 4,6 5,6

Påstand - Respektfull behandling

2,7 2,8 2,8 3,4

5,0 4, 7 4,3 5,1

De ansatte behandler meg med respekt

Nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

5,6 5,1 4,9 5,5

Påstand - Tilgjengelighet 2013 | 2015 | 2017 | 2020

4 ,7 4 , 4 3 , 7 4 , 6

4,3 4,2 3,6 4,3

5, 3 4,8 4, 6 4,8

3,8 3,6 3,2 3,5

5, 3 5,0 4,3 4,9

5,0 4,9 4,6 5,2

Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

De ansatte kommer til avtalt tid

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten pr telefon

Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg

Påstand - Brukermedvirkning 2013 | 2015 | 2017 | 2020

4,0 4, 0 3 , 4 3,8

4, 7 4, 7 3 , 9 4 ,4

3,5 3,8 3,3 3 , 8

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta

Jeg får være med å bestemme når (til hvi lket tidspunkt) jeg skal motta hjelp

Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg

4,6 4,8 4,1 4,4

2 013 | 2015 | 2017 | 2020
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V u rdering a v resultat for b rukeren

85 % av respondentene er helt enig i eller enig i at de får den hjelpen de trenger slik at de kan bo hjemme. De aller fleste svarer
at de opplever at de ansatte er omsorgsfulle og ingen er direkte uenig i dette utsagnet. 82 % opplever at de ansatte vet hva de
skal gjøre når de kommer hjem til dem, og mange er helt eller delvis enige at de ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god
måte. Respondentene er mer eller mi ndre enig i at de ansatte har nok tid til å utføre oppgavene sine. Flere av påstandene i
denne kategorien går inn på tjenester som ikke alle mottar. Derfor har flere av påstandene et høyt antall avkrysninger på «vet
ikke».

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte

52 ,2 %

29,3 %

9,8 %

8,7 %

0,0%

0,0 %

0,0%

52,2 %

21,7 %

16,3 %

7,6 %

1,1 %

1,1 %

0,0 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg

22,8 %

31,5 %

19,6 %

16,3 %

4,3 %

5,4 %

0,0 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte er omsorgsfulle

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

52,8 %

27, 0 %

14,6 %

3,4 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

J eg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme

54,3 %

30,4 %

5,4 %

4,3 %

1,1 %

1,1 %

3,3 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene

33,3 %

18,9 %

6,7 %

3,3 %

1,1 %

2,2 %

34,4 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner

49,5 %

13,2 %

6,6 %

1,1 %

0,0 %

0,0 %

29,7 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging

11,0 %

12,1 %

3,3 %

0,0 %

1,1 %

3,3 %

69,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring
av boligen
He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

22,8 %

20,7 %

7,6 %

6,5 %

7,6 %

5,4 %

29, 3 %
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RESULTATER

V urdering a v b rukermedvirkning

Dette var kategorien med lavest score. 39 % er enig i, eller helt enig i at de får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt)
de skal motta hje lp. 48 % sier seg enige i at de får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres. 54 % er enig i eller helt
enig i at de får være med å bestemme hvilken hjelp de skal motta.

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig ................. ................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke .............................................................................. ..........

Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg
skal motta hjelp

16,3 %

38,0 %

12,0 %

5,4 %

3,3 %

7,6 %

17,4 %

10,9 %

28,3 %

12,0 %

14,1 %

8,7 %

10,9 %

15,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J eg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

22,0 %

26,4 %

14,3 %

5,5 %

6,6 %

5,5 %

19,8 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J e g er med når det utarbeides planer som angår meg
( som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

6,5 %

13,0 %

6,5 %

12,0 %

6,5 %

4,3 %

51,1 %

H e lt e nig . ................................................................................ .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av respektfull behandling

Kategorie n respektfull behandling er en av de kategoriene som scorer høyest i undersøkelsen. Hele 92 % som
har svart på denne påstanden er helt enig eller enig i at de ansatte behandler dem med respekt. 65 % er helt
enig i, eller enig i at de bli r hørt om de har noe å klage på. 41 % sier seg hel t uenig, uenig eller litt uenig i at
nye, ukjente ansatte viser legitimasjon når de kommer.

De ansatte behandler meg med respekt 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig .................. ................................................. .............. .. ...
E nig ................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Nye, ansatte viser legitimasjon når de kommer

59,3 %

29,7 %

7,7 %

2,2 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

18,7 %

15,4 %

8,8 %

7,7 %

16,5 %

20,9 %

12,1 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

30,4 %

33,7 %

12,0 %

2,2 %

1,1 %

0,0 %

20,7 %

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vurdering a v t i l gjengelighet

66 % sier seg enig eller helt enig i at det tok kort tid fra de søkte om hjelp til de fikk det. 65 % har svart enig eller helt enig i at de er fornøyd
med antall timer de får hjelp og 68 % av de spurte er godt fornøyd med muligheten til å få kontakt med tjenesten over telefon. 76 % sier at
hjemmetje nesten de mottar gjør dem trygg.

0%

He lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

31,5 %

34,8 %

8,7 %

3,3 %

5,4 %

4,3 %

12,0 %

30,8 %

34,1 %

12,1 %

6,6 %

7,7 %

6,6 %

2,2 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte kommer til avtalt tid

19,8 %

27,5 %

19,8 %

12,1 %

6,6 %

4,4 %

9,9 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

14,1 %

18,5 %

10,9 %

13,0 %

15,2 %

15,2 %

13,0 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

J e g er fornøyd med muligheten for å få kontakt med
tjenesten over telefonen

38,0 %

30,4 %

6,5 %

8,7 %

3,3 %

3,3 %

9,8 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt e nig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

47,3 %

28,6 %

6,6 %

4,4 %

2,2 %

1,1 %

9,9 %
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Vurdering av informasjon

De aller fleste av brukerne synes at de ansatte snakker klart og tydelig slik at de forstår de, 83 % har svart helt enig eller enig på dette. 52 %
svarer at de vet hvordan de skal gå frem dersom de har noe å klage på. 50 % av respondentene er helt enig i, eller enig i at de vet hva som
står i vedtaket deres og 61 % mener at de får god i nformasjon om tjenesten de mottar. 66 % er enig i eller helt enig i at de får god
informasjon om hva de ansatte skal gjøre.

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

17 ,4 %

43,5 %

9,8 %

7,6 %

5,4 %

3,3 %

13,0 %

25,3 %

25,3 %

6,6 %

5,5 %

13,2 %

3,3 %

20,9 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

30,3 %

36,0 %

10,1 %

5,6 %

6,7 %

2,2 %

9,0 %

H e lt e nig .. ............................................................................... .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

53,3 %

30,0 %

8,9 %

6,7 %

0,0 %

0,0 %

1,1 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg
har noe å klage på

27,5 %

24,2 %

6,6 %

7,7 %

6,6 %

6,6 %

20,9 %

H e lt e nig .. ................ ................................................. .............. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ .............................................................. .
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig................ ......... ........................................................ . ..
Vet ikke ........................................................................................
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Oppsummering

Brukerundersøkelsen viser at brukernes overordnede
tilfredshet med hjemmesykepleien og hjemmehjelp/
praktisk bistand er meget god. 88 % sier seg helt enig i,
eller enig i at de er fornøyde med hjemmesykepleien
og 74 % har svart at de er enig i, eller helt enig i at de
er fornøyde med den praktiske bistanden.

“Resultat for brukeren er kategorien med størst
tilfredshet i undersøkelsen. Hele 85 % av de som
svarte på påstanden “de ansatte er omsorgsfulle” sa
seg enig eller helt enig i dette.

Minst fornøyde er brukerne med kategorien
brukermedvirkning. Kun 49 % er enige i, eller helt
enige i at de får være med å bestemme når (hvilket
tidspunkt) de skal motta hjelp.

Når vi ser på den historiske utviklingen ser vi at
tjenesten har hatt en tende ns med gradvis lavere
score fra 2013 til 2017, men at denne utviklingen har
snudd fra 2017-2020 med en tendens mot høyere
score og høyere grad av tilfredshet.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyaktig fastsettelse av
feilmarginen vil basere seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 403 brukere av hjemmebaserte
tjeneste r, har vi fått svar av 92 brukere. På 95 %
konfidensnivå gir det oss en feilmargin på 9 %.
Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
inne nfor +/- 9 % av svarene i denne undersøkelsen.
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PLO Hjemmetjenesten - Bruker

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 20.01.20 til 20.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORMASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del påstander om hva du synes om tjenesten du får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på en skala fra 1 til 6

1 er helt uenig 2 uenig, 3 litt uenig, 4 litt enig, 5 enig og 6 er helt enig.

Sett kryss i den ruta du mener stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at påstandene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Hvor gammel er du?

¡ Under 67 år ¡ 67-79 år ¡ 80-89 år ¡ 90 år og over

Kjønn

¡ Kvinne ¡ Mann

Sett kryss ved den/de tjenesten(e) du mottar
Hjemmesykepleie

¡ Ja ¡ Nei

Tjenesten er:

¡ Kommunal ¡ Privat

Praktisk bistand til hjelp i hjemmet (hjemmehjelp)

¡ Ja ¡ Nei

Tjenesten er:

¡ Kommunal ¡ Privat
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Resultat for brukeren

De ansatte vet hva de skal gjøre når de kommer hjem til meg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte utfører arbeidsoppgavene på en god måte

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte har nok tid til oppgavene de skal gjøre hos meg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte er omsorgsfulle

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får den hjelpen jeg trenger slik at jeg kan bo hjemme

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til personlig hygiene

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til å ta medisiner

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til matlaging

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med den hjelpen jeg får til rengjøring av boligen

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Brukermedvirkning

Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får være med å bestemme når (til hvilket tidspunkt) jeg skal motta hjelp

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får være med å bestemme hvordan hjelpen skal utføres

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er med når det utarbeides planer som angår meg (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Respektfull behandling

De ansatte behandler meg med respekt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Nye, ansatte viser legitimasjon når de kommer

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på meg hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Tilgjengelighet

Det tok kort tid fra jeg søkte om hjelp til jeg fikk det

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med antall timer jeg får hjelp

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte kommer til avtalt tid

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte gir beskjed dersom det blir forsinkelser

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er fornøyd med muligheten for å få kontakt med tjenesten over telefonen

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Tjenesten jeg får hjemme gjør at jeg føler meg trygg

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Informasjon

Jeg får god informasjon om tjenesten jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg vet hva som står i vedtaket mitt

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg får god informasjon om hva de ansatte skal gjøre

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig slik at jeg forstår dem

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Jeg er kjent med hvordan jeg skal gå fram hvis jeg har noe å klage på

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke
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Helhetsvurdering

Alt i alt, jeg er fornøyd med den hjemmesykepleien jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Alt i alt, jeg er fornøyd med den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) jeg får

¡ 1. Helt uenig ¡ 2. Uenig ¡ 3. Litt uenig ¡ 4. Litt enig ¡ 5. Enig ¡ 6. Helt enig ¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer om hjemmesykepleien og/eller den praktiske bistanden (hjemmehjelpen) du får?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.

Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei

Kommentarer



Ecura Care AS – Jernbanetorget 4A , 015 4 Oslo
T elefon: 22 41 17 02 – e post : care@ecura.no

ecuracare.no



Rap por t Ringerike kommune 2020

Tilfredshet blant pårørende av
beboere ved Sykehjem i
Ringerike Kommune 2020



Brukerundersøkelsen er utført av Ecura Care AS på vegne
av Ringerike kommune og er en kvalitetsmåling av
kommunens fem sykehjem.

Må lgruppen for undersøkelsen var alle pårørende av
beboere ved kommunens sykehjem.

Spørreskjemaet som ble benyt tet i undersøkelsen er
utarbeidet av Kommuneforlaget AS.

Oslo, februar 2020
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Metode og utvalg

Målgruppe
Målgruppen for denne undersøkelsen var pårørende til
beboere på Hønefoss, Hvelven, Sokna, Tyribo og Nes
sykehjem februar 2020.

Datainnsamling
Datainnsamlingen har foregått postalt. Hver enkelt
pårørende har svart på et spørreskjema som ble sendt ut
sammen med et informasjonsskriv og en ferdig frankert
returkonvolutt. Respondentene fikk muligheten til å levere
besvarelsen over internett på www.bedrekommune.no
Spørreskjemaene ble levert over internett eller sendt i retur
til Ecura .  Invitasjonene til deltakelse og spørreskjemaene ble
sendt ut i uke 3 og svarfrist var 7.februar 2020. Ecura har
vært ansvarlig for utsending, innhenting av svar og
implementering av alle svar i bedrekommune.no sin
elektroniske løsning basert på lister fra kommunen, samt
utarbeidelse av faglig sluttrapport.

Utvalg
I Ringerike Kommune var det 123 pårørende som ble invitert
til å delta i undersøkelsen. Av disse var det 65 som svarte på
undersøkelsen, noe som gir en svarprosent på 53. Dette gir
et godt representativt utvalg. Antall respondenter per
sykehjem varierer. Vi mottok 10 besvarelser i retur fra
posten som ikke nådde fram til respondentene.

Om undersøkelsen
Oppsummering og hovedfunn

På oppdrag fra Ringerike Kommune har Ecura gjennomført en
brukerundersøkelse blant pårørende av beboerne på
sykehjemmene i kommunen. Kommunen har fem sykehjem
som dekker hele kommunen; Hønefoss, Hvelven, Tyribo,
Sokna og Nes omsorgssenter. Samtlige pårørende ble invitert
til å delta.

Brukerundersøkelsen viser at de pårørendes overordnede
tilfredshet med sykehjemmet/omsorgsboligen er relativt høy.
69 % svarer at de i ganske stor grad eller svært stor grad
opplever at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/
omsorgsboligen. Den overordnede tilfredsheten har gått opp
fra 66 % til 69 % siden sist undersøkelse ble gjennomført i
2017.

Spørreundersøkelsen er delt opp i seks ulike kategorier med
tilhørende spørsmål samt en helhetsvurdering. Respektfull
behandling og trivsel var kategoriene med størst tilfredshet i
undersøkelsen. 81 % av de pårørende har svart at de mener
beboeren blir behandlet med respekt av de ansatte og 78 %
har svart at de mener beboeren trives sammen med de
ansatte.

Kategorien brukermedvirkning har lavest score. Kun 17 % har
svart i ganske stor grad eller i stor grad at de får være med når
det utarbeides planer som angår beboeren.

Gjennomsnittlig tilfredshet måles på en skala fra 1-6 der 1 er
lavest score og 6 er høyest mulig score. Totalt snitt på 4,55
ligger omtrent likt med landsgjennomsnittet på 4,64. Dette
landsgjennomsnittet er beregnet på 8 av totalt 356
kommuner i landet som har gjennomført denne
brukerundersøkelsen per februar 2020, altså et relativt lite
utvalg. Om dette utvalget er et representativt
sammenlikningsgrunnlag er en vurderingssak.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for undersøkelsen blant pårørende til
beboere på sykehjem i Ringerike Kommune har vært
kvalitetsrådgiver Taran Helene Juvet , prosess- og
systemrådgiver Tom Morten Nilsenog Prosjektleder i Ecura
har vært Johan C. Tønnesen.

Slektsmessig tilknytning Ektefelle/samboer av beboer 20,6%

66,7%

BAKGRUNNSINFORMASJON

Barn av beboer

Annen tilknytning 12,7%
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Spørreskjema

Spørreskjemaet er designet slik at det skal være svært lett for
den pårørende å være med på undersøkelsen. De fleste
spørsmålene er formulert slik at den pårørende blir bedt om
å svare; “I hvor stor grad er du fornøyd med…” “I hvilken
grad opplever du at…”. Deretter blir respondenten bedt om å
krysse av i et de 6 alternativene som skal si noe om
respondentens opplevelse av tilfredshet. Fra “svært liten
grad” og opp til “svært stor grad” eller alternativet “vet
ikke”. Respondentene blir bedt om å krysse av for “vet ikke”
dersom de ikke vet hva de skal svare eller når spørsmålene
ikke passer for vedkommende. I noen tilfeller vil kanskje
pårørende til beboere med demenssykdom oppleve at
spørsmålene i skjemaet ikke er relevant for dem og da ble de
bedt om å krysse av på ”vet ikke”. Spørreskjemaet som ble
benyttet i undersøkelsen er utarbeidet av Kommuneforlaget.

Spørreskjemaet består av ett bakgrunnsspørsmål, et
fritekstfelt og 36 påstander fordelt på 7 ulike kategorier:

Resultat for brukeren
Trivsel
Brukermedvirkning
Respektfull behandling
Tilgjengelighet
Informasjon
Helhetsvurdering

Tolkning av resultater

I en slik undersøkelse måler vi tilfredsheten til de
pårørende. Det vil si at vi måler de pårørendes subjektive
opplevelse og vurdering av hvor fornøyde eller misfornøyde
de er med tjenesten.

Dersom man spør om den pårørendes vurdering av maten
som serveres beboeren, er vurderingen basert på egne
observasjoner/opplevelser og/eller samtaler med beboeren.
Samtidig veies dette opp mot de forventningene de
pårørende har til tilbudet.

Det vil si at om erfaringene er lik forventningene eller bedre
enn forventningene, vil de pårørende være tilfreds. I motsatt
fall vil man ha utilfredse pårørende.

Forventningene vil oppstå på forskjellige måter; blant annet
hva man har hørt hos venner, bekjente, informasjon fra
media og ut fra hvilken kjennskap en har til tjenestene.

Siden resultatet av en slik undersøkelse er avhengig av både
erfaringer og forventninger vil også arbeidet i etterkant bestå
av å håndtere begge disse dimensjonene. Kvalitetsutvikling
betyr ikke bare å jobbe med å forbedre de pårørendes
erfaringer. I mange tilfeller vil det være like aktuelt å
håndtere og påvirke de pårørendes forventinger. Dette kan
gjøres gjennom å ha en aktiv dialog samt å kommunisere og
informere alle om tjenestens innhold og tilbud.

Hva er et tilfredsstillende nivå?
I en slik subjektiv undersøkelse er det ikke lett å definere
eksakt hva som er et tilfredsstillende nivå, høyt nivå eller
dårlig nivå. Oslo bystyre behandlet 21.4.1999 bystyresak
204/99 “Kvalitet og kvalitetsmåling i pleie- og
omsorgstjenestene”. Der ble det lagt til grunn at dersom
færre enn 80 % svarer “fornøyd” eller “svært fornøyd” så skal
det iverksettes nærmere vurdering av forholdene. I dette
tilfellet tilsvarer det punktene “ganske stor grad” og “svært
stor grad”. Dette nivået anser vi som tilfredsstillende for
kvalitetsmåling.

Resultater

Generell vurdering

På generelt nivå er tilfredsheten relativt god blant pårørende av beboere på sykehjem i Ringeri ke kommune. Av
alle pårørende som har svart har 69 % svart at de i ganske stor grad eller i svært stor grad er enig i påstanden “alt i
alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen?”

A lt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd
med sykehjemmet/omsorgsboligen? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

H e lt enig ................................................................................. .....
Enig................................ ..................... .........................................
Litt enig................. ........ ............. ..................................................
Litt uenig........................................................... ...... .....................
Uenig.. ................... .......................................................................
He lt uenig ................ ......... ...........................................................
Vet ikke ........................................................................................

26,2 %

43,1 %

12,3 %

10,8 %

0,0 %

1,5 %

6,2 %
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Historisk utvikling

Kommunen har gjennomført denne brukerundersøkelsen systematisk over flere år. Nedenfor presenteres en historisk
utvikling over resultatene fra undersøkelsene som er blitt gjennomført. Rapporten viser at tilfredsheten totalt sett har
gått noe opp de senere år, mens flere av enkeltpåstandene har ganske stabil score over årene.

Utvikling ove r tid

Resultat for beboeren

Trivsel

Brukermedvirkning

Respektfull behandling

Tilgjengelighet

Informasjon

Helhetsvurdering

Totalt snitt

4,2 4,3 4,1 4,2

4,8 4,7 4,7 4,6

3,9 4,1 3,9 3,8

5,0 5,0 5,0 4,8

4,4 4,6 4,3 4,2

4,1 4,4 4,3 4.0

4,9 4,8 4,7 4,6

4,4 4,5 4,3 4,3

202 0 2 0 1 7 2015 2013

Påstand - Res u l t a t f or b eboeren 201 2013 5 2017 2020

Maten som serveres beboeren

Den sosiale rammen rundt beboe re ns måltid

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt Hjelpen

be boeren får til personlig hygiene

M uligheten beboeren har til privatliv

M uligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft

Lege hjelpen beboeren får når det er behov for det

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det

Beboerens mulighet til å komme til tannlege

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det

Beboerens deltakelse i aktiviteter

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren

Snitt resultat for beboeren

4,6 4,7 4,6 4,4

4,2 4,1 4,5 4,4

4,0 4,3 4,4 4,3

4,6 4,7 4,8 5,0

4,9 4,8 5,1 5,0

3,6 3,0 3,7 3,0

4,7 4,3 4,7 5,1

2,6 2,1 2,6 2,0

4,3 4,1 4,2 4,1

4,6 4,7 4,7 5,0

3,4 3,5 3,5 3,1

3,9 3,7 4,1 3,7

4,2 4,1 4,3 4,2

Hver påstand starte r  med: «I hvor stor grad opplever du at  /er du fornøyd med ...»
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Påstand - Trivsel 201 2013 5 2017 2020

Beboeren trives på rommet/leiligheten Beboeren

føler seg trygg

Beboeren trives sammen med de ansatte

Beboeren trives sammen med de andre beboerne

Baderommet er tilrettelagt for beboeren

Snitt trivsel

4,4 4,4 4,5 4,7

4,6 4,9 4,7 4,9

5,0 5,2 5,1 5,2

3,6 3,9 4,0 3,7

5,3 5,2 5,2 5,2

4,6 4,7 4,7 4,8

Påstand - B rukermedvirkning 201 2013 5 2017 2020

Beboeren får stå opp når han/hun vil

Beboeren får legge seg når han/hun vil

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun
får spise når han/hun ønsker

Beboeren får være med når det utarbeides
planer som tjenesten planlegger for ham/henne

Du (pårøre nde) er med når det utarbeides planer
som angår beboeren

Snitt brukermedvirkning

4,7 4,5 4,7 4,7

4,9 4,7 5,0 5,0

4,3 4,2 4,4 4,4

2,3 2,0 2,5 1,7

2,3 2,3 2,5 2,3

3,8 3,9 4,1 3,9

Påstand - R espektfull behandling 201 2013 5 2017 2020

De a nsatte behandler beboeren med respekt

B eboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på

Snitt respektfull behandling

5,1 5,2 5,2 5,3

4,8 5,0 5,0 5,0

4,4 4,6 4,9 4,6

4,8 5,0 5,0 5,0

Påstand - Tilgjengelighet 201 2013 5 2017 2020

Beboeren fikk plass på sykehjemmet /i omsorgsbolige n da
ha n/hun trengte det

Beboeren e r trygg på at de ansatte kommer når han/hun
t renger det

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som
er viktig for han/henne

Snitt tilgjengelighet

4,3 4,4 4,9 4,8

4,6 4,6 4,6 4,7

2,7 2,9 3,4 2,8

4,6 4,8 4,8 4,7

4,3 4,3 4,7 4,3

4,2 4,3 4,6 4,4
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Påstand - Informasjon 20 1 201 3 5 2017 2020

Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun
har behov for det

Snitt informasjon

3,5 3,7 4,1 3,7

3,8 4,1 4,4 3,8

4,8 5,0 5,0 4,9

3,3 3,8 3,8 3,4

4,0 4,3 4,4 4,1

Påstand - Helhetsvurdering 20 1 201 3 5 2017 2020

Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd
med sykehjemmet/omsorgsboligen

4,6 4,7 4,8 4,9

TOTAL 20 1 201 3 5 2017 2020

Snitt totalt 4,3 4,3 4,5 4,4

Maten som serveres beboeren? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ...... ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

13,8 %

41,5 %

16,9 %

9,2 %

7,7 %

1,5 %

9,2 %

Vurdering av resultat for beboeren

55 % er i ganske stor grad eller i svært stor grad fornøyd med maten som serveres beboeren og 46 % mener at i ganske stor
grad eller svært stor grad at måltidene har en hyggelig ramme. Under punktet om tilbud om matservering på kveld/natt har
en andel på 51 % svart “vet ikke/ikke aktuelt”. 69 % opplever at beboerne får den hjelpen de trenger til personlig hygiene,
mens 72 % svarer at de mener beboeren har god mulighet for privatliv. Svarene er mer spredte når det gjelder oppfatningen
om beboerne har mulighet til å komme ut i frisk luft; 42 % har svart innenfor svaralternativene svært liten grad og ganske liten
grad på denne påstanden. En relativt stor andel på 26 % oppleve r at beboeren i liten grad får muligheten til fysioterapi ved
behov og 60 % har svart vet ikke på denne påstanden. Påstanden om beboernes deltakelse i aktivitetstilbudet og tilfredsheten
med kultur/underholdningstilbudet ga en del spredte svar. 36 % er i ganske liten grad enig i eller i liten grad enig i at beboeren
deltar i aktivitetstilbudet. Likedan er det en del spredte svar på spørsmålet om de er fornøyd med kultur/
underholdningstilbudet, samt at  20  % av de spurte har svart «vet ikke».

I hvor stor grad er du fornøyd med:
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Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?

Hjelp beboeren får til personlig hygiene?

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Muligheten beboeren har til privatliv?

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..... .........................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

I hvor stor grad er du fornøyd med:

2 1,5 %

24,6 %

13,8 %

12,3 %

7,7 %

1,5 %

18,5 %

9,2 %

18,5 %

9,2 %

7,7 %

1,5 %

3,1 %

50,8 %

33,8 %

35,4 %

18,5 %

3,1 %

1,5 %

1,5 %

6,2 %

27,7 %

44,6 %

9,2 %

3,1 %

1,5 %

1,5 %

12,3 %

3,1 %

20,0 %

9,2 %

15,4 %

24,6 %

16,9 %

10,8 %

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

29,7 %

37,5 %

15,6 %

4,7 %

0,0 %

0,0 %

12,5 %
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10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

0,0 %

3,1 %

3,1 %

7,7 %

1,5 %

24,6 %

60,0 %

13,8 %

20,0 %

9,2 %

7,7 %

6,2 %

7,7 %

35,4 %

24,6 %

35,4 %

7,7 %

4,6 %

1,5 %

1,5 %

24,6 %

Beboerens deltakelse i aktiviteter?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

7,8 %

17,2 %

9,4 %

10,9 %

12,5 %

23,4 %

18,8 %

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

4,7 %

26,6 %

18,8 %

10,9 %

9,4 %

9,4 %

20,3 %

I hvor stor grad er du fornøyd med:

Fysioterapitjenesten beboeren får når det
er behov for det?
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Vurdering av trivsel

63 % av respondentene har inntrykk av at beboeren trives i ganske stor grad eller i svært stor grad på rommet/leiligheten og
72 % mener at beboeren i ganske stor grad eller svært stor grad føler seg trygg på sykehjemmet. 78 % opplever at beboeren
trives godt sammen med de ansatte. Det er noe mer spredte svar på om beboeren trives med de andre beboerne og kun 28 %
mener at de i ganske stor grad eller i svært stor grad trives med de andre beboerne. Hele 80 % mener at baderommet er godt
tilpasset beboerens behov.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren føler seg trygg?

Beboeren trives sammen med de ansatte?

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

26,6 %

35,9 %

14,1 %

10,9 %

6,3 %

0,0 %

6,3 %

32,3 %

40,0 %

7,7 %

9,2 %

3,1 %

1,5 %

6,2 %

42,2 %

35,9 %

10,9 %

3,1 %

1, 6 %

0,0 %

6,3 %

7,8 %

20,3 %

18,8 %

17,2 %

15,6 %

3,1 %

17,2 %

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ....................... .........................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

46,2 %

33,8 %

9,2 %

6,2 %

1,5 %

0,0 %

3,1 %

Beboeren trives på rommet/i leiligheten?

I hvor stor grad opplever du at:
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Liker ikke å gå på kinoliker ikke å gå på ski og skøyter, er ikke glad i fart og spenningJeg liker alt jeg gjørJeg liker ikke lange turer og ikke når det regnerJeg liker ikke å kranglestryke og tørke støvÅ vaskeÅ bli presset til ting, som å lage mat og stå opp

Vurdering av brukermedvirkning

56 % av respondentene føler at beboerne får stå opp når de selv vil og 62 % sier at de i ganske stor grad eller svært stor grad
opplever at beboerne får legge seg når de selv vil. 59 % av de spurte mener at det i litt stor grad, i ganske stor grad eller i svært stor
grad legges til rette for at beboerne får spise når de selv vil. 59 % har svart “vet ikke/ikke aktue lt” om beboeren får være med når det
utarbeides plane r for ham/henne. Merk at påstanden ikke alltid vil være aktuell for beboe re som ikke er i stand til å delta i slikt
planarbeid. 55 % har svart at de i liten grad eller svært liten grad er med når det utarbeides planer som angår beboeren. Alle
respondentene er blitt spurt om de har hatt en planlagt samtale med pleiepersonalet om tjenestetilbudet til be boeren. Av alle som
svarte på denne påstanden var det 34 % som svarte ja på at de h ar hatt e n slik planlagt samtale og 59 % svarte nei på dette. Av de
som har svart ja er det 64 % som i ganske stor grad eller svært stor grad opplevde denne samtalen som nyttig.

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren får legge seg når han/hun vil?

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise
når han/hun ønsker?

Beboeren får være med når det utarbeides planer (som
for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som
tjenesten planlegger for ham/henne?

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ...... .......................... ..... . ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

2 0 ,6 %

34,9 %

7,9 %

7,9 %

1,6 %

3,2 %

23,8 %

27,9 %

34,4 %

9,8 %

1,6 %

1,6 %

3,3 %

21,3 %

17,5 %

20,6 %

20,6 %

6,3 %

3,2 %

4,8 %

27,0 %

0,0 %

1,6 %

4,7 %

1,6 %

4,7 %

28,1 %

59,4 %

Du er med når det utarbeides planer som angårbeboeren.
(som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)
Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

7,8 %

7,8 %

7,8 %

7,8 %

4,7 %

50 ,0 %

14,1 %

Beboeren får stå opp når han/hun vil?

I hvor s tor grad opplever du at:
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Hvis du har svart ja, I hvor stor grad opplevde du at
samtalen var nyttig for deg som pårørende? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ...... ..............................
Litt stor grad ................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

36,4 %

27,3 %

13,6 %

22,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Har du det siste året hatt en planlagt samtale med
pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

J a .......................... ........................ ............................................
Nei ....... ......................... .............................................................

Vet ikke .......................................... .......... ..................................

3 4 ,4 %

59,4 %

6,3 %
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De ansatte behandler beboeren med respekt? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vurdering av respektfull behandling

Hele 81 % har svart i ganske stor grad eller svært stor grad at de ansatte behandler beboeren med respekt. 69 % av respondentene svarer
at beboeren i ganske stor grad eller i svært stor grad opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt. 32 % har svart «vet ikke» på om de
ansatte hører på dersom beboeren har noe å klage på, noe som kan sees i sammenheng med at mange beboere ikke er i den fysiske eller
kognitive tilstanden til å klage.

0%

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?

47,6 %

33,3 %

9,5 %

1,6 %

0,0 %

1,6 %

6,3 %

32,3 %

37,1 %

11,3 %

3,2 %

1,6 %

1,6 %

12,9 %

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på?

12,7 %

33,3 %

11,1 %

7,9 %

0,0 %

3,2 %

31,7 %

I hvor stor grad opplever du at:

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av tilgjengelighet

68 % av respondentene er i ganske stor grad eller i svært stor grad enig i at beboeren fikk plass på sykehjemmet da hun/han trengte det.
56 % mener at de ansatte kommer når de trenger det og 19 % har svart vet i kke på denne påstanden. 64 % opplever at beboeren i ganske
stor grad eller i svært stor grad kan snakke med pleiepersonal et. 42 % har svart vet ikke/ikke aktuelt på påstanden om beboeren vet hvem
som er dens kontaktperson. Dette må sees i sammenheng med at mange i kke har forutse tning for å vite dette. Det samme gjelder for
svarene når det gjelder påstanden om beboerens mulighet til å snakke med noen om det som er viktig. Her er det 28 % som har svart
«vet ikke».

Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen
da han/hun trengte det? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/
hun trenger det?

40,0 %

27,7 %

10 ,8 %

10,8 %

3,1 %

4,6 %

3,1 %

23,4 %

32,8 %

15,6 %

1,6 %

3,1 %

4,7 %

18,8 %

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?

6,2 %

9,2 %

7,7 %

3,1 %

6, 2 %

26,2 %

41,5 %

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?

29,7 %

34,4 %

10,9 %

4,7 %

4,7 %

4,7 %

10,9 %

Beboeren har mulighet til å snakke med noen
om det som er viktig for ham/henne?

15,4 %

24,6 %

13,8 %

7,7 %

4,6 %

6,2 %

27,7 %

I h vor st o r gr ad o pp lev er du a t:

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................
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Vurdering av informasjon

Det er en ganske stor andel respondentene som har svart vet ikke / ikke aktue lt på spørsmålene om beboeren får god informasjon om
tjenesten (46 %) og informasjon om aktivitetstilbudet (41 %). 69 % mener at de ansatte i ganske stor grad eller i svært stor grad
snakke r klart og tydelig med beboeren.

Beboeren får god informasjon om
tjenesten han/hun får? 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0%

Beboeren får god informasjon om aktivitets-
og kulturtilbud?

4,8 %

22,2 %

7,9 %

0,0 %

7,9 %

11,1 %

46,0 %

9,4 %

17,2 %

7,8 %

12,5 %

3,1 %

9,4 %

40,6 %

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?

28,1 %

40,6 %

14,1 %

7,8 %

1,6 %

1,6 %

6,3 %

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/
hun har behov for det?

9,4 %

15,6 %

7,8 %

3,1 %

3,1 %

20,3 %

40,6 %

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

Svært stor grad ..................................................................... .
Ganske stor grad ................................ ..... . ..............................
Litt stor grad................. ........ ...................................................
Litt liten grad.................................................... ...... ..................
Ganske liten grad.. ................... ................................................
Svært liten grad ................ ......... ..............................................
Vet ikke .....................................................................................

I h vor st o r gr ad o pp lev er du a t:
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Oppsummering

69 % av respondentene svarer at de opplever at
beboeren er i ganske stor grad eller svært stor grad
fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen. Den
generelle tilfredsheten med sykehjemmene har siden 2013
hatt en jevn stigning fra en gjennomsnittlig score på 4,6 i
2013 til 4,9 i 2020.

Trivsel og vurdering av respektfull behandling var
kategoriene med størst tilfredshet i undersøkelsen. De
pårørende opplever at beboerne trives godt sammen
med de ansatte. Flesteparten mener beboerne føler
seg trygge og at de ansatte behandler den ansatte med
respekt.

Minst fornøyde er de pårørende med kategoriene
brukermedvirkning og informasjon. En stor del av de
pårørende opplever at de ikke er med når det skal
utarbeides planer for beboeren. Det at kategorien
informasjon får liten score må sees i sammenheng
med at mange velger alternativet «vet ikke» da
brukergruppen har varierende evne til å motta og
bearbeide informasjon.

F eilmarginer

I alle statistiske undersøkelser vil det være en viss
usikkerhet rundt resultatene siden vi kun har svar fra
et utvalg av populasjonen. Nøyakti g fastsettelse av
feilmarginen vil base re seg på hvor stor usikkerhet vi
er villige til å akseptere. Normalt sett er det vanlig å
basere seg på 95 prosents sannsynlighet for at
resultatet er riktig.

For denne undersøkelsen, som har en total
populasjon på 123 pårørende av beboere på
sykehjem, har vi fått svar fra 65 pårørende. På 95 %
konfidensnivå gir det oss en feilmargin på 8,3 %.
Vi kan da si at vi er 95 % sikker på at dersom alle
brukerne hadde avgitt svar, så ville svarene falle
inne nfor +/- 8,3 % av svarene i denne undersøkelsen.
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PLO Institusjon - Pårørende

Ringerike
Engangspassord:

http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 16.01.20 til 25.02.20

Bakgrunnsspørsmål

I NFORM ASJON TI L UNDERSØKELSEN
Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hva du synes om tjenesten beboeren på sykehjemet / i omsorgsboligen får.

Du skal gjøre en vurdering av tjenesten på skala fra 1 (er svært liten grad) til 6 (er svært stor grad). Sett kryss i den ruta du mener
stemmer best med din oppfatning.

Dersom du ikke vet hva du skal svare eller at spørsmålene ikke passer for deg, kan du krysse av på svaralternativet Vet ikke

Først ønsker vi at du svarer på noen bakgrunnsspørsmål.
Slektmessig tilknytning

¡ Jeg er barn av beboer ¡ Jeg er ektefelle/samboer til beboer

¡ Annen tilknytning
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Resultat for beboeren

I hvor stor grad er du fornøyd med:
Maten som serveres beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Den sosiale rammen rundt beboerens måltid?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Tilbudet om matservering til beboeren på kveld/natt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Hjelpen beboeren får til personlig hygiene?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Muligheten beboeren har til privatliv?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Muligheten beboeren har til å komme ut i frisk luft?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Legehjelpen beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Fysioterapitjenesten beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboerens mulighet til å komme til tannlege?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Smertelindringen beboeren får når det er behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboerens deltakelse i aktiviteter?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Det kultur/underholdningstilbudet som blir tilbudt beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Trivsel

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren trives på rommet/i leiligheten?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren føler seg trygg?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren trives sammen med de ansatte?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren trives sammen med de andre beboerne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Baderommet er tilrettelagt for beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Brukermedvirkning

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får stå opp når han/hun vil?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får legge seg når han/hun vil?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Det legges til rette for beboeren slik at han/hun får spise når han/hun ønsker?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får være med når det utarbeides planer (som for eksempel pleieplan, tiltaksplan, individuell plan) som tjenesten
planlegger for ham/henne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Du er med når det utarbeides planer som angår beboeren. (som for eksempel tiltaksplaner, individuell plan)

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Planlagt samtale med pleiepersonale
Har du det siste året hatt en planlagt samtale med pleiepersonale om tjenestetilbudet til beboeren?

¡ Ja ¡ Nei ¡ Vet ikke

Hvis du har svart ja,
I hvor stor grad opplevde du at samtalen var nyttig for deg som pårørende?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Respektfull behandling

I hvor stor grad opplever du at
De ansatte behandler beboeren med respekt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren opplever at hans/hennes verdighet blir ivaretatt?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

De ansatte hører på beboeren hvis det er noe å klage på?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke
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Tilgjengelighet

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren fikk plass på sykehjemmet/ i omsorgsboligen da han/hun trengte det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren er trygg på at de ansatte kommer når han/hun trenger det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren vet hvem som er hans/hennes kontaktperson?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren har mulighet til å snakke med pleiepersonalet?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren har mulighet til å snakke med noen om det som er viktig for ham/henne?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Informasjon

I hvor stor grad opplever du at
Beboeren får god informasjon om tjenesten han/hun får?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren får god informasjon om aktivitets- og kulturtilbud?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

De ansatte snakker klart og tydelig med beboeren?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Beboeren er kjent med muligheten til å klage når han/hun har behov for det?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Helhetsvurdering

Til slutt vil vi stille deg et generelt spørsmål om hvordan du opplever sykehjemmet / omsorgsboligen der beboeren bor
Alt i alt, opplever du at beboeren er fornøyd med sykehjemmet/omsorgsboligen?

¡ 1. Svært liten

grad

¡ 2. Ganske

liten grad

¡ 3. Litt liten

grad

¡ 4. Litt stor

grad

¡ 5. Ganske stor

grad

¡ 6. Svært stor

grad

¡ 0. Vet ikke

Har du noen andre kommentarer om tjenesten du mottar på sykehjemmet/omsorgsboligen der beboeren bor?

Ikke skriv kommentarer her som gjør det mulig for andre å forstå at der er du som har svart.
Skriv heller ikke noe som andre kan oppleve som sårende.

Jeg samtykker til at mine kommentarer kan benyttes i offentlig rapport og/eller internt utviklingsarbeid

¡ Ja ¡ Nei
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