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1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene 

var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt 

sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling. 

Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette 

innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må 

betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss 

alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.  

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at 

kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå 

mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av 

kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved 

forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på 

rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring. 

Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt 

tiltak til hjemmeboende pasienter. 
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Beskrivelse av saken 

De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten. 

Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av 

egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i 

statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på 

kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte 

fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i 

rammeoverføringen.  

Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens 

omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen 

fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med 

privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler. 

Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede 

ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende 

redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og 

omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer, 

både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil 

derfor redgjøre for følgende: 

 Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis 

fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel. 

Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke 

fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å 

fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale 

en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter. 

Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var 

representer på tidligere liste. 

 I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra 

kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter. 

 I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling 

hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne 

aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette. 

 Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper 

da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i 

posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som 

egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer, 

eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette 

gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort. 

 Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for 

kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold: 

 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter 

Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul 
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som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir 

også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike 

takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor 

midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle 

egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica. 

 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er 

avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak. 

Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen 

utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever 

helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at 

egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det 

format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen 

må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette. 

Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med 

overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres. 

 Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i 

rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette 

representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være 

urealistisk. Dette fordi: 

 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen 

er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor 

ikke utløse egenandel. 

 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel. 

Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk 

behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved 

opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot 

regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo 

universitetssykehus. 

 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden, 

vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere 

en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ 

behandling.  

 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende 

helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved 

utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige 

mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging 

av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om 

fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning 

og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt 

oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver 

det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som 

utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og 

nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i 

organisasjonen. 

 Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av 

disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks. 
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tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort 

fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler. 

Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de 

forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som 

ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil 

være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om 

hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne 

utløse egenandeler.  

Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der 

enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det 

hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til 

hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke 

transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er 

i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende 

hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling 

dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i 

nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.  

Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en 

inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i 

rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider 

tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke 

nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er 

effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og 

hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker. 

Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme 

ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av 

kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne 

saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal 

fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten 

som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. 

Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med 

henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved 

bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge 

tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med 

velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om 

hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en 

videreføring av dagens praksis og prioriteringer. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/17 Eldrerådet 25.09.2017 

7/17 Råd for funksjonshemmede 03.10.2017 

26/17 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017 

115/17 Formannskapet 26.09.2017 

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse 

behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for 

å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen 

vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge 

siden kun ble utført på sykehus.  

Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de 

økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med 

relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleier- 

eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart 

med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.  

NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på 

sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende 

sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er 

påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. 

I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom 

mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og 

arbeidsmiljøet. 

 

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for 

kompetanseheving er en del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble 

startet høsten 2016.  
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I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og 

vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke 

medregnet her. 

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/-

spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er 

det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet 

vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%. 

Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over 

55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved 

fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59 

år. Ingen eldre enn 60 år. 

 

Beskrivelse av saken 

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på 

en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har 

studiekompetanse.  For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor 

usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En 

annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med 

kommunen.  

Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og 

kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne 

derfor bli enten høyere eller lavere. 

Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten. 

Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke. 

Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på 

eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i 

spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.   

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

 

 

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 
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Rådmannens vurdering 
 

Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen 

i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en 

stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette 

også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil 

kunne virke rekrutteringsfremmende. 

Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en 

overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har 

påbegynt studier. 

Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og 

Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med 

tilsvarende ordninger.  

Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er 

tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter 

som allerede er igang med utdanning. 

Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt 

ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet 

verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på 

to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.  

 

Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017 

 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er 

tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei 

 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte, 

hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling 

 Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere 

starter 

 Videreutdanning i frivillighetskoordinering 

 Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet 

 Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet 

 

Finansiering 

Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.   

Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler 

fra Fylkesmannen. 

Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 
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 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2958-3 29316/17 PLN 435  01.09.2017 

 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret skal 

romme omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten. Forslag til 

planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor. Planområdets beliggenhet er vist i 

kartutsnittet til slutt i brevet.  

Tomta (gnr/bnr 54/4) huser i dag Norderhovhjemmet, som er planlagt revet høsten 2017.  

 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Heradsbygda omsorgssenter, og kommunestyret 

vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert på mulighetsstudien 

skulle startes opp. 

 

Mulighetsstudien og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettside: 

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 
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Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Helse og omsorg v/Utbygging. Utførende 

konsulent er Søndergaard Rickfelt AS.  

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 

09.10.2017.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

vurdert vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling, vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Planstatus og utredningskrav  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Offentlig bygning. Området er uregulert. 

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er 

imidlertid viktig at virkningene av planen blir tilstrekkelig belyst. Aktuelle utredningstemaer i 

denne saken er blant annet:  

- estetikk, møteplasser og konsekvenser for omgivelser 

- miljøulemper 

- overvannshåndtering, renovasjon, brannvann 

- infrastruktur og trafikk (adkomst, kollektivtilgjengelighet, trafikksikkerhet, parkering) 

- ROS-analyse 

- universell utforming, folkehelse 

- boligkvalitet (antall, utearealer, sol/skygge og grønnstruktur).  

 

Listen ovenfor nevner de temaene som per nå vurderes som mest sentrale i denne konkrete 

saken, og er ikke uttømmende. Vi ber om innspill dersom det er andre temaer som bør utredes. 

Kommunen påpeker at parkering er et tema som er spesielt viktig å vurdere i denne saken. Det 

planlegges parkering under bebyggelse/bakke, men dette vil ikke kunne løse hele 

parkeringsbehovet. Omsorgssenteret genererer et relativt stort parkeringsbehov, knytta til 

ansatte, firmabiler og besøkende.  

 

Lovhenvisninger og plantype 

Oppstart av 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter kunngjøres iht. plan- 

og bygningsloven § 12-8.  

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler. 

Forslagsstillers kontaktperson er:  

Arild Magnus Rønnestad - Ringerike kommune, Utbygging. Tlf: 90 62 75 22 

E-post: arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no 

 

Med hilsen 
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Guro Li 

arealplanlegger 

guro.li@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

Planområdets beliggenhet  

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 03.10.2017 00:00:00-03.10.2017 00:00:00     Utvalg: RFF  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

17/2958-3 04.09.2017 R/TEK/GUROS PLN 435 

29316/17 Parter 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00 / Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2958-3 29316/17 PLN 435  01.09.2017 

 

435 Heradsbygda omsorgssenter - varsel om oppstart av planarbeid 

 

Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for Heradsbygda omsorgssenter. Senteret skal 

romme omsorgsboliger (68 enheter), dagsenter og base for hjemmetjenesten. Forslag til 

planavgrensning er vist på kartutsnittet nedenfor. Planområdets beliggenhet er vist i 

kartutsnittet til slutt i brevet.  

Tomta (gnr/bnr 54/4) huser i dag Norderhovhjemmet, som er planlagt revet høsten 2017.  

 

Det er utarbeidet en mulighetsstudie for Heradsbygda omsorgssenter, og kommunestyret 

vedtok 06.04.2017 at planlegging og bygging av nye omsorgsboliger basert på mulighetsstudien 

skulle startes opp. 

 

Mulighetsstudien og referat fra oppstartsmøtet er tilgjengelig på kommunens nettside: 

www.ringerike.kommune.no → arealplaner → planer på høring. 
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Forslagstiller for planen er Ringerike kommune Helse og omsorg v/Utbygging. Utførende 

konsulent er Søndergaard Rickfelt AS.  

 

Innspill til planarbeidet 

Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til 

Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 

09.10.2017.  

 

De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med 

og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt 

vurdert vil framgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved 

høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling, vil det bli mulighet for å komme med 

innspill til det konkrete planforslaget. 

 

Planstatus og utredningskrav  

Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til Offentlig bygning. Området er uregulert. 

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger. Det er 

imidlertid viktig at virkningene av planen blir tilstrekkelig belyst. Aktuelle utredningstemaer i 

denne saken er blant annet:  

- estetikk, møteplasser og konsekvenser for omgivelser 

- miljøulemper 

- overvannshåndtering, renovasjon, brannvann 

- infrastruktur og trafikk (adkomst, kollektivtilgjengelighet, trafikksikkerhet, parkering) 

- ROS-analyse 

- universell utforming, folkehelse 

- boligkvalitet (antall, utearealer, sol/skygge og grønnstruktur).  

 

Listen ovenfor nevner de temaene som per nå vurderes som mest sentrale i denne konkrete 

saken, og er ikke uttømmende. Vi ber om innspill dersom det er andre temaer som bør utredes. 

Kommunen påpeker at parkering er et tema som er spesielt viktig å vurdere i denne saken. Det 

planlegges parkering under bebyggelse/bakke, men dette vil ikke kunne løse hele 

parkeringsbehovet. Omsorgssenteret genererer et relativt stort parkeringsbehov, knytta til 

ansatte, firmabiler og besøkende.  

 

Lovhenvisninger og plantype 

Oppstart av 0605_435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter kunngjøres iht. plan- 

og bygningsloven § 12-8.  

 

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunens saksbehandler. 

Forslagsstillers kontaktperson er:  

Arild Magnus Rønnestad - Ringerike kommune, Utbygging. Tlf: 90 62 75 22 

E-post: arild.magnus.ronnestad@ringerike.kommune.no 

 

Med hilsen 
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Guro Li 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3358-3  Arkiv: 201 G27  

 

Sak: 15/17 

 

Saksprotokoll - Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Eldrerådets innstilling til Formannskapet. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3358-2  Arkiv: 201 G27  

 

Sak: 25/17 

 

Saksprotokoll - Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og 

rutiner  

 

Vedtak i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd: 

 
1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 12.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HOV) innstilling til 

Formannskapet. 
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Eldrerådet 
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Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3358-1   Arkiv:   

 

 

Egenandel ved behandling hos kommunal fysioterapeut, - nye regler og rutiner  
 

Forslag til vedtak: 

1. Med bakgrunn i statlige føringer innføres egenandeler for fysioterapitjenester i 

kommunens regi fra 1.1.2018. 

2. Takstene skal følge «Takstplakaten» som er avtalt mellom KS og Norsk 

Fysioterapeutforbund.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

I Norge har en rekke sykdommer utløst retten til gratis fysioterapibehandling. Disse diagnosene 

var samlet på en såkalt sykdomsliste, også kalt «diagnoselisten». Til sammen inneholdt 

sykdomslisten til enhver tid ca 100 diagnoser som utløste retten til gratis behandling. 

Sykdomslisten (diagnoselisten) ble av Stortinget vedtatt fjernet fra 1. januar 2017. Dette 

innebærer at pasienter som tidligere har hatt rett på gratis fysioterapi, fra samme tidspunkt må 

betale egenandel for fysioterapi fra privatpraktiserende fysipterapeuter. Barn under en viss 

alder og personer med godkjent yrkesskade har fortsatt fritak.  

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester gir hjemmel for at 

kommunen kan kreve egenandeler for enkelte helse- og omsorgstjenester. Kommunen har nå 

mulighet for å vedta at man kan kreve inn egenandel fra pasienter som behandles av 

kommunalt ansatt fysioterapeut. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenandel ved 

forebyggende arbeid, formidling av tekniske hjelpemidler, behandling av pasienter på 

rehabilitering, korttids-, og langtidsopphold, tverrfaglig samarbeid, veiledning og opplæring. 

Egenandel kan kun innkreves ved individuell undersøkelse og behandling som et individuelt 

tiltak til hjemmeboende pasienter. 

 

Beskrivelse av saken 



De fleste brukere av kommunal fysioterapi har diagnoser som tidligere stod på sykdomslisten. 

Bortfall av sykdomslisten gir dermed kommunene en mulighet til å vurdere innføring av 

egenandel ved fysioterapi utført av kommunale fysioterapeuter. Stortinget har samtidig i 

statsbudsjettet redusert rammeoverføringen til kommunene ut fra en teoretisk modell basert på 

kommunenes mulighet til å kreve egenandel for fysioterapi utført av kommunalt tilsatte 

fysioterapeuter. Dette inntektspotensiale er ment å dekke opp for reduksjonen i 

rammeoverføringen.  

Kommunen mottar et fastlønnstilskudd for fysioterapeuter (fastsettes i forhold til stillingens 

omfang). Dette tilskuddet berøres ikke av avviklingen av sykdomslisten, slik at kommunen 

fortsatt ikke kan kreve refusjon fra Helfo for behandlingsutgifter på lik linje med 

privatpraktiserende når pasienten når «taket» i forhold til egenandeler. 

Det er opp til kommunene selv å innføre egenandel for fysioterapi. Kommunenes samlede 

ramme er kuttet med 175 millioner kroner og Ringerike kommunes ramme er tilsvarende 

redusert med ca. 1 mill. kroner. Denne reduksjonen må dekkes inn i rammen til helse og 

omsorg, som også har inntekstspotensialet ved en eventuell innføring av egenandel. 

 

Rådmannens vurdering 

Endringene i forskriften som muliggjør innkreving av egenandel, har flere positive elementer, 

både for kommune og pasient, - men også forhold som kan virke negativt. Rådmannen vil 

derfor redgjøre for følgende: 

 Sykdomslisten ga en rekke pasienter med spesifikke diagnoser rett til gratis 

fysioterapibehandling, mens pasienter med andre diagnoser måtte betale egenandel. 

Dette var også diagnoser som krever fysikalsk behandling, - bl.a. så sto ikke 

fibromyalgi, flere kreftdiagnoser og nakke/ryggproblematikk på denne listen. Ved å 

fjerne listen innebærerer dette at de som tidligere hadde gratis fysioterapi nå må betale 

en egenandel fra første behandling, mens de som ikke sto på listen nå får lavere utgifter. 

Dette vil være gunstig for de pasientene som hadde en diagnose som ikke var 

representer på tidligere liste. 

 I forbindelse med denne nye ordningen ble egenandelstak 2 senket med 680 kroner (fra 

kr. 2670,- til 1990,-). Dette er positivt for pasienter med høye sykdomsutgifter. 

 I samme forbindelse ble aldersgrensen for fritak fra egenadel for fysikalsk behandling 

hevet fra 12 år til 16 år. På landsbasis innebærer dette at ca 9000 pasienter i denne 

aldersgruppen som tidligere betalte egenandel, nå slipper dette. 

 Registreringen av når pasientene når egenandelstaket automatiseres. Pasientene slipper 

da å sende inn kvitteringer for betalt egenandel, men vil automatisk få frikortet tilsendt i 

posten innen tre uker etter at taket er nådd. Med andre ord; tilsvarende ordning som 

egenandelstak 1. Dette forenkler ordningen for pasientene, og spesielt de som glemmer, 

eller ikke bryr seg med å sende inn refusjonskrav vil nå automatisk få frikort. Dette 

gjelder ca 17 000 pasienter på landsbasis, som tidligere gikk glipp av frikort. 

 Men, - denne ordningen vil føre til mer administrativt og tidkrevende arbeid for 

kommunen. Dette gjelder i hovedsak følgende forhold: 

 Fakturagrunnlag og utsendelse av egenandelskrav. Ringerike kommune benytter 

Gerica som pasientadministrativt system. Gerica arbeider med å utvikle en modul 

som kan håndtere dette, men vil ikke ha dette klart til oppstart. Utfordringen blir 



også større i og med at systemet er slik at det må behandle hele 15 ulike 

takstordninger, alt etter hvilken behandling som gis. Den løsning som derfor 

midlertidig må benyttes i kommunen, er at fysioterapeuten manuelt legger aktuelle 

egenandeler inn i fakturagrunnlaget i Gerica. 

 Innrapportering til helsedirektoratet om innkrevde egenandeler. Dette er 

avgjørende for at man skal kunne registrere når den enkelte pasient oppnår fritak. 

Gerica har heller ikke foreløpig noen modul som håndterer dette automatisk. Igjen 

utøser dette en manuell håndtering fra fysioterapeutens side. Direktoratet krever 

helt spesielle rutiner for dette. Opplysningene må sendes senest 14 dager etter at 

egenandelen er betalt, på eget skjema og sendes elektronisk over linje på det 

format helsedirektoratet bestemmer (Behandlerkravmelding (BKM)). Kommunen 

må gjøre en rekke tilpasninger, både praktisk og teknisk for å håndtere dette. 

Helsedirektoratet antyder at det i en periode vil bli nødvendig med 

overgangsordninger. Det vil lette problematikken dersom slike realiseres. 

 Skal fysioterapitjenesten makte og kompensere det nedtrekket kommunen har fått i 

rammetilskuddet, må det innkreves egenandeler for 1 mill. kroner/år. Dette 

representerer 5 236 behandlinger med egenandel. Rådmannen ser at dette kan være 

urealistisk. Dette fordi: 

 Mange av disse pasientene når egenandelstaket (kr. 1990,-) lenge før behandlingen 

er sluttført. Dette skjer etter ti behandlinger. Mange behandlingstimer vil derfor 

ikke utløse egenandel. 

 Mange pasienter når taket svært fort, og vil dermed være fritatt for egenandel. 

Dette fordi at egenandelstaket ikke kun nåes på grunn av egenandeler til fysikalsk 

behandling, men også til enkelte former for tannbehandling, opphold ved 

opptreningsinstitusjoner, private rehabiliteringsinstitusjoner m/avtale opp i mot 

regionale helseforetak samt behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo 

universitetssykehus. 

 Et antall behandlinger som utløser egenandelsbetaling i nødvendig størrelseorden, 

vil alene kreve over tre årsverk. Det er usikkert om det er faglig riktig å prioritere 

en så stor del av den kommunale fysioterapiressursen til individuell kurativ 

behandling.  

 Helsereformen legger store oppgaver på kommunen når det gjelder forebyggende 

helsearbeid og ikke minst rehabilitering av pasienter som fortsatt er svært syke ved 

utskrivning fra helseforetak. Oppgaver og tjenester som tverrfaglige 

mestringsteam, deltagelse i basisgrupper, forebyggende hjemmebesøk, forebygging 

av fallskader, fysikalsk behandling ved Austjord behandlingssenter, tilbud om 

fysioterapi ved sykehjemmene, fysioterapitjenester til barn under 16 år, veiledning 

og undervisning, velferdsteknologi og tjenester til hjelpemiddellager samt 

oppfølging og tilrettelegging i hjemmet, utløser ikke egenandel. Dette er oppgaver 

det er vanskelig og lite ønskelig å nedprioritere til fordel for kurative tjenester som 

utløser egenandel, og vil dersom dette gjøres være i strid med alle lokale og 

nasjonale føringer. Samtidig vil slik prioritering utløse kostnader andre steder i 

organisasjonen. 

 Kommunens tjenester er i stor grad innrettet mot vanskeligstilte i samfunnet. Mange av 

disse er økonomisk vanskeligstilte, og har allerede prioritert bort f.eks. 



tannhelsetjenester. Det er en reell fare for at denne gruppen vil prioritere bort 

fysioterapitjenester dersom også det kommunale tilbudet blir belagt med egenandeler. 

Ringerike kommune har 5,1 årsverk kommunalt ansatte fysioterapeuter, organisert i de 

forskjellige driftsenheter. To årsverk er øremerket insitusjon (Austjord behandlingssenter) som 

ikke gir grunnlag for innkreving av egenandeler. 3,1 årsverk er utadrettet, og det disse som vil 

være disponible for individuell kurativ behandling. Rådmannen har innhentet opplysninger om 

hvor stor del av arbeidsoppgavene som i dag utføres av disse 3,1 årsverkene som vil kunne 

utløse egenandeler.  

Det viser seg at dette er helt marginalt. Fysioterapeutene praktiserer et strengt regime, der 

enhver pasient som er i stand til å frekventere et privat fysioterapitilbud, blir henvist hit. Det 

hender av og til (på grunn av ressursmangel) at privat fysioterpeut blir benyttet til 

hjemmeboende, men da kun i en kort avgrenset periode. Dette også fordi kommunen må dekke 

transportutgifter o.l. Det hender at når en pasient fra sykehuset blir utskrevet til hjemmet og er 

i behov av fysikalsk behandling i påvente av tilbud fra et privat institutt, så får vedkommende 

hjelp av en kommunal fysioterapeut. Dette er kasus som nå vil kunne utløse egenbetaling 

dersom vedkommende ikke allerede har frikort. Innføring av egenandel vil derfor ikke være i 

nærheten av å kunne kompensere for de reduksjoner som er foretatt i rammetilskuddet.  

Dersom man skal forvente at de tilgjengelige kommunale fysioterapeutene skal ha en 

inntjeningsevne ved å hente inn egenandeler i en størrelsesorden som kompenserer for trekket i 

rammetilskuddet, må faktisk samtlige fysioterapeutressurser (3,1 årsverk) som i dag arbeider 

tverrfaglig og forebyggende prioritere individuelt kurativt arbeid. Da mange pasienter ikke 

nødvendigvis vil foretrekke en kommunalt ansatt fysioterapeut nå når betingelsene er like, er 

effekten av dette høyst usikker. Effekten av å prioritere bort forebyggende arbeid og 

hverdagsrehabilitering er derimot rimelig sikker. 

Rådmannen er informert om at en rekke kommuner, deriblant Oslo kommune, har av samme 

ressonnement som ovenfor valgt å ikke innføre egenandel for fysioterapitjenester utført av 

kommunalt ansatte fysioterapeuter. Med bakgrunn i de vedtak stortinget har fattet i denne 

saken anbefaler rådmannen allikevel at det innføres egenandel på kommunal 

fysioterapibehandling i Ringerike kommunes regi fra 1.1.2018 Takstene følger takstplakaten 

som er avtalt mellom KS og Fysioterapiforbundet. 

Rådmannen vil følge utviklingen nøye, både i egen kommune og i landet for øvrig, med 

henblikk på hvordan de enkelte kommuner makter den inndekning Stortinget legger opp til ved 

bruk av egenandeler. Rådmannen vil ikke på nåværende tidspunkt anbefale å pålegge 

tjenesteområde å nedprioritere forebyggende arbeid, hverdagsrebabilitering og arbeidet med 

velferdsteknolgi. Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd vil fortløpende bli orientert om 

hvilken effekt innføringen av egenandeler har på inntjening og på tjenestetilbudet ved en 

videreføring av dagens praksis og prioriteringer. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Vigdis Jægersborg/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Saksprotokoll - Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  

 

Vedtak i Eldrerådet: 

 
Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 
 

Behandling i Eldrerådet 25.09.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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Stipendordningen i forhold til Helse og omsorg, - status  
 

Forslag til vedtak: 

Statusrapporten vedr. stipendordningen i forhold til Helse og omsorg tas til orientering. 

 

  

Innledning / bakgrunn 

Syke, unge og eldre pasienter i kommunehelsetjenesten har ofte sammensatte og komplekse 

behov for helsehjelp. Disse pasientene er avhengige av helsepersonell med høy kompetanse for 

å gi rett helsehjelp til rett tid. Samhandlingsreformen har medført at sykepleierne i kommunen 

vår nå utfører oppgaver og prosedyrer i hjemmene og på sykehjemmet som for ikke så lenge 

siden kun ble utført på sykehus.  

Et spørsmål som reiser seg er om ressursinnsatsen har vært tilstrekkelig, sett i forhold til de 

økte og nye oppgavene. En stor andel av helsepersonell i Ringerike kommune er personell med 

relativ lav eller ingen utdanning i helsefag. Det er et behov for døgnkontinuerlig sykepleier- 

eller vernepleierdekning i alle kommunens avdelinger. Pr. i dag er dette ikke gjennomførbart 

med den sammensetning av personell og profesjonsgrupper vi har.  

NOVA Rapport 6/16 viser en klar og signifikant sammenheng mellom mangel på 

sykepleiere (vansker med å rekruttere og fravær) og opplevd kvalitet på grunnleggende 

sykepleie, behandling og forebygging og aktivisering. Resultatene er 

påfallende like for sykehjem og hjemmesykepleien. 

I samme rapport fremkommer det at analysene viser en klar og signifikant sammenheng mellom 

mangel på sykepleiere (problem med å rekruttere og problem med høyt fravær) og 

arbeidsmiljøet. 

 

Kunnskap om eksisterende kompetanse og identifisering av behov for kompetanseheving er en 

del av arbeidet med strategisk kompetansestyring som ble startet høsten 2016.  



I november- 16 ble det innhentet tall i forhold til 

antall årsverk for ansatte med tre-årig høgskole-

utdanning innen Helse og omsorg. Ledere med tre-

årig profesjonsutdanning inngår ikke i dette tall-

materialet.  

Det er i alt 716 årsverk i sektoren. Sykepleiere og 

vernepleiere ansatt i sektor for Barn og unge er ikke 

medregnet her. 

Av innhentet tallmateriale utgjør sykepleier/-

spesialsykepleier 103,2 årsverk og vernepleier 24,6 

årsverk. Det er ønskelig med en sykepleierdekning på 

rundt 30%. Mange kommuner har satt 50% 

sykepleierdekning som et mål. I Helse og omsorg er 

det ca. 15% sykepleierdekning. Medregnet 

vernepleierne blir dekningen noe høyere; ca. 18%. 

Tall fra februar 2017 viser at aldersfordeling på sykepleierne samlet sett utgjør 21 årsverk over 

55 år. Av disse utgjør 10 årsverk sykepleiere som har passert 60 år. Det er mulig å gå av ved 

fylte 62 år- og mange ønsker dette. Alderssammensetning for vernepleierne er 7 mellom 55-59 

år. Ingen eldre enn 60 år. 

 

Beskrivelse av saken 

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

Høsten 2016 ble det gjennomført en kartlegging av hvor mange ansatte som ønsker å starte på 

en bachelorgrad i sykepleie. Det kom svar fra 15 personer som alle oppgir at de har 

studiekompetanse.  For vernepleierutdanningen meldte det seg fire kandidater. Det var stor 

usikkerhet ved tallmaterialet da det ikke er sikkert at man nådde alle aktuelle kandidater. En 

annen usikkerhetsfaktor er om den enkelte ønsket å dele sine utdanningsplaner med 

kommunen.  

Om våre ansatte som søker studieplass ved selvvalgt høgskole blir tildelt plass er den tredje og 

kanskje høyeste usikkerhetsfaktor. Antall ansatte som er aktuelle for et utdanningsløp kunne 

derfor bli enten høyere eller lavere. 

Ringerike kommune har mange dedikerte og dyktige ansatte innen helse og omsorgstjenesten. 

Flere av disse er hjelpepleierne/helsefagarbeiderne/assistenter som har vært ansatt i en årrekke. 

Ønske om ytterligere profesjonalisering har gjort at flere har startet på høyskoleutdanning på 

eget initiativ. Rådmannen er kjent med at noen av disse er tilbudt arbeidsavtaler i 

spesialisthelsetjenesten. Dermed har vi har mistet meget verdifull, fremtidig arbeidskraft.   

Utdanning av egne ansatte vil gi en progresjon i kommunens kompetansekapital underveis i 

utdanningsforløpene. I de tre – fire årene den ansatte er i utdanning kan hun/han jobbe i inntil 

50% stilling ved egen arbeidsplass. Allerede etter kort tid i utdanning vil arbeidsoppgaver 

kunne utføres på et høyere nivå.  

 

 

Stillingskategori 

(November 2916) 

Antall 

personer 

Års-

verk 

Ergoterapeut 7 5 

Fysioterapeut 6 5,1 

Sykepleier 119 83,7 

Spesialsykepleier 25 19,5 

Vernepleier 39 24,6 



Rådmannens vurdering 
 

Kvalifisering av egne ansatte er antagelig det sterkeste virkemiddelet for å øke humankapitalen 

i Ringerike kommune, og Ringerike kommune har derfor valgt å implementere en 

stipendordning for egne ansatte som ønsker slik kvalifisering. Kommunen styrker med dette 

også sitt omsdømme som en attraktiv arbeidsgiver som satser på kompetanse, noe som igjen vil 

kunne virke rekrutteringsfremmende. 

Stipend følges opp med en 100% arbeidsavtale samt bindingstid på to år. I en 

overgangsperiode vil det være riktig også å tilgodese arbeidstakere som på egen hånd har 

påbegynt studier. 

Rådmannen er kjent med at slike ordninger fungerer svært godt både i Krødsherad-, Hole- og 

Jevnaker kommune. Ringerike kommune har tidligere hatt svært gode erfaringer med 

tilsvarende ordninger.  

Rådmannen vil med denne saken orientere om at ordningen fram til nå har medført at det er 

tildelt stipend pålydene kr. 100 000,- til fire vernepleiestudenter og seks sykepleiestudenter 

som allerede er igang med utdanning. 

Det er videre tildelt kr. 250 000,- i stipend til to ansatte som starter vernepleieutdanning, samt 

ti ansatte som starter sykepleieutdanning nå i høst. Kommunen har på denne måten knyttet 

verdifull kompetanse til seg for de kommende år. Etter utdanning har de alle en bindingstid på 

to år, og vil i utdanningsperioden kunne arbeide i helger og ferier.  

 

Andre videreutdanninger som gis støtte fra høsten 2017 

 Master i avansert klinisk sykepleie-deltidsutdanning over fire år. En startet i 2016, tre er 

tilbudt støtte fra høsten 2017, hvorav en har takket nei 

 Videreutdanning i velferdsteknologi, (15 studiepoeng). To medarbeidere er tilbudt støtte, 

hvorav en har takket nei pga overgang til annen stilling 

 Viderutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemming, (30 studiepoeng). To medarbeidere 

starter 

 Videreutdanning i frivillighetskoordinering 

 Videreutdanning i palliasjon, (60 studiepoeng). Tre sykepleier har startet 

 Videreutdanning i smertebehandling (30 studiepoeng). En sykeplier har startet 

 

Finansiering 

Helsedirektoratet gir et tilskudd til masterutdanningen.   

Resten av utdanningene finansieres gjennom de sentrale midlene og søkte kompetansemidler 

fra Fylkesmannen. 

Helse og omsorg dekker innleie av vikar, reiseutgifter og lønnsøkningene etter endt utdanning. 

 

 

 

Vedlegg 

 

 Ingen 

 



 

 

 Ringerike kommune, 21.08.2017 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Astrid Lundesgaard/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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