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Forslag til vedtak: 
 
Handlingsplan 2013 , - Helse og omsorg, tas til orientering.. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Vedlagt følger Handlingsplan 2013 for Helse og omsorgsområdet. Handlingsplanen følger 
opp de overordnede målsettinger: 
 

• Kommunen skal tilpasse seg til de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske 
føringer i henhold til samhandlingsreformen og nasjonal helse- og omsorgsplan. En 
søknad om etablering av kommunale øyeblikkelig-hjelpplasser skal fremmes innen 1. 
mars 2013 gjennom et interkommunalt samarbeid.  

 
• Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte 

gjennom å fremme overgang til arbeid. Sosial inkludering og aktiv deltakelse i 
samfunnet skal bidra til sosial og økonomisk trygghet.  

 
• Helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som 

samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. Ringerike kommune skal 
ta utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av brukermedvirkning i 
utforming av tjenestetilbudet/tiltak.  

 
• Ringerike kommune skal utarbeide en ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013. 

  
Rådmannens vurdering 
 Rådmannen legger med dette fram handlingsplanen for politisk orientering 
 
Saksdokumenter 

• Handlingsplan 2013 Helse og omsorg 
 
 Ringerike kommune, 25.01.2013 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
Kommunalsjef: Elisabeth Vennevold 
Saksbehandler: Sveinung Homme, spesialrådgiver tlf. 909 99 923 
 





Handlingsplan 2013 Helse og omsorg 
 


Mål 2013-2016  
Kommunen skal tilpasse seg til de rettslige, økonomiske, faglige og organisatoriske føringer i henhold til samhandlingsreformen og nasjonal 


helse- og omsorgsplan. En søknad om etablering av kommunale øyeblikkelig-hjelp-plasser skal fremmes innen 1. mars 2013 gjennom et 


interkommunalt samarbeid.  


 


Helse- og omsorgstjenestene skal bidra til å bedre levekårene for de vanskeligstilte gjennom å fremme overgang til arbeid. Sosial inkludering og 


aktiv deltakelse i samfunnet skal bidra til sosial og økonomisk trygghet.  


 


Helse- og omsorgstjenesten skal ha fokus på familien, barnehagen og skolen som samhandlingsarena når det gjelder tjenester til barn og unge. 


Ringerike kommune skal ta utgangspunkt i brukernes ressurser og ha høy grad av brukermedvirkning i utforming av tjenestetilbudet/tiltak.  


 


Ringerike kommune skal utarbeide en ny boligsosial handlingsplan i løpet av 2013. 


 


 Tiltak Tid Ansvarlig 


Boligsosial handlingsplan  


Sammen med arbeid, utdanning og helse regnes bolig som en 


av de fire grunnpilarene i velferdspolitikken. Boligpolitikken er 


en integrert del av arbeidet mot fattigdom, og det å bo trygt og 


godt øker innbyggernes velferd og mulighet til å mestre eget liv. 


Det at flere har forutsigbare boligforhold, og mestrer å 


opprettholde disse, vil være med på å bedre folkehelsen i 


Ringerike.  


En godt gjennomarbeidet plan vil kunne gi oss følgende 


gevinster:  
• Mer samkjørt boligpolitikk mellom enheter/virksomheter  


• Større effektivitet ved å samordne ressursene 


Ringerike kommune Handlingsprogram 2013-2016 – Budsjett 
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Utarbeide boligsosial 


handlingsplan 


 


Til politisk 


behandling 


innen 


utgangen av 


2013 


 


Prosjektleder: 


Christine M. 


Bråthen 







 
• Økt kunnskap om boligbehovet i kommunen  


• Økt kunnskap om statlige virkemidler  


• Bedre og målrettet bruk av virkemidlene  


• Bedre utnyttelse av kommunens boligmasse  


 


 


Se muligheter fremfor begrensninger - volum på tildeling 


av tjenester  


«God helse slik folk ser det» er en norsk studie som viser at for 


folk er helse et dypt personlig fenomen, tett vevd inn i det 


individuelle og det sosiale livet.  


Tildeling av tjenester skal preges BEON-prinsippet (beste 


effektive omsorgsnivå) og en aktiv samhandling på tvers av 


sektorer..  


”Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning med 


forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling 


og oppfølging slik at helhetlige pasientforløp i størst mulig grad 


kan ivaretas innenfor beste effektive omsorgsnivå. 


• Profesjonalisert saksbehandling  


• Tydelighet i saksbehandleres ansvar for å forvalte kommunens 


samlede ressurser  


• Rutiner for vurdering / revurdering av tildelte tjenester i 


forhold til funksjonsnivå  


 


 


Prosjekt 


tildelingspraksis 


 


Videreføre LØFT-


metodikk 


(kompetanseplan) 


 


Innen 2013 


 


Prosjektleder: Siri 


Strømmen 


 


 


 


Frivillighet  


Ringerike kommune har et godt samarbeid med flere 


organisasjoner som bidrar med frivillig arbeid og dette bidrar 


med verdifull aktivitet på en rekke områder. Mye av det som 


skjer i frivillig sektor skjer imidlertid uavhengig av kommunen.  


Det kan også være slik at mange ønsker å tilby sin hjelp uten å 


vite hvordan de skal gå frem, og det er viktig å utnytte disse 


ubrukte ressursene hos innbyggerne. Ringerike kommune 


ønsker å tilrettelegge i større grad og å være en støttespiller for 


frivillig sektor. Dette kan vi oppnå ved å tydeliggjøre ansvar for 


 


Opprette overordnet 


frivilligkoordinator 


sentralt 


 


Opprette frivillig-


kontakter i hver 


sektor  


 


 


 


 







samarbeid med frivillige organisasjoner.  


Frivillig arbeid har vinn-vinn effekter:  


• er et supplement til kommunens tjenester  


• frivillig arbeid bidrar til deltakelse og gir et meningsfylt 


livsinnhold og er dermed helsefremmende i seg selv  


 


 


Fra økonomisk sosialhjelp til aktivitet og arbeid  


Ett av tiltakene for god folkehelse er å få flere av kommunens 


innbyggere i arbeid eller aktivitet.  


Hvert år bruker den statlige delen av NAV i underkant av 50 


millioner på arbeidsrettede tiltak for brukerne på Ringerike. 


Tiltakene på statlig side er kvalifiserende tiltak, det vil si at de 


skal gi brukerne relevant kompetanse som innen rimelig tid øker 


muligheten til arbeid.  


De fleste av brukerne som mottar økonomisk sosialhjelp eller er 


deltagere i kvalifiserings-program, har behov for andre tiltak 


enn de statlige tiltakene.  


På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen har NAV 


pr i dag ingen lavterskeltiltak rettet mot denne målgruppen. 


Gjennom lavterskeltiltak som gir tidlig avklaring, 


behovsvurdering og tilpasset sysselsetting vil gruppen raskere 


komme ut av rollen som passive mottakere av ytelser og flere 


vil få økt evne og mulighet til utdanning og lønnet arbeid. 


Tiltakene vil bekjempe fattigdom og gi brukerne store personlige 


gevinster i form av økt selvbilde og mestringsfølelse.  


Tiltakene forventes å gi gevinster i form av redusert utbetaling 


av sosialstønad. Sekundært kan det forventes gevinster som 


resultat av arbeidslag og praksisplasser blant annet i form av 


økt vedlikehold av kommunens eiendomsmasse og kommunale 


naturområder. 


 


Aktuelle kommunale 


tiltak for å oppnå 


dette er 


jobbverksted, 


arbeidslag og faste 


praksisplasser i 


kommunen.  


 


 


 


 


Bente Jansen 


 


Kompetanseutvikling  


Med kompetanseutvikling menes tiltak som skal bidra til at 


sektorens medarbeidere har de kunnskaper, ferdigheter og 


holdninger som er nødvendige for å levere tjenester i tråd med 


 


 


 


 


 


Kvalitetsutvalget 


Torgunn Homme 







vedtatt kvalitet.  


 


 


 


 


Standardisering 


Tanken bak standardisering som strategi er å oppnå målene i 


modellen over ved å standardisere bruken av boligene og 


utførelse av tjenestene. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å 


samle brukergrupper med like behov og dermed like 


kompetansebehov i samme bolig/område slik at prosesser for 


tjenesteyting kan tilpasses og standardiseres for målgruppen.  


 


Gjennomgang 


arbeidsprosesser 


Bestillerenheten 


 


Kategorisering av 


boliger, samle 


brukergrupper med 


samme behov 


 


Juni 2013 


 


 


 


 


 


Leder 


Bestillerenheten 


 


 


Cicilie Ingridrud 


Torgunn Homme 


Berit Nygård 


 


Kjøp av tjenester  


Ringerike kommune yter helse- og omsorgstjenester til en rekke 


innbyggere med til dels svært ulike utfordringer. De fleste har 


bistandsbehov som vi har god kompetanse og kapasitet til å 


hjelpe innen egen organisasjon. Det vil imidlertid alltid være en 


liten gruppe som det kan være utfordrende å gi forsvarlige 


tjenester. Bakgrunnen for dette er at behovet er lite i omfang 


slik at egne erfaringer er begrenset og dermed også lite utviklet 


fagmiljø.  


Disse gruppene er:  


• Demente med utstrakt atferdsproblematikk  


• Rus  


• Psykiatri  


• Dobbeltdiagnoser  


 


Vi har i dag avtaler med en rekke private leverandører av 


institusjonsplasser. Vi kjøper tjenester av disse etter at alle 


mulige tiltak er forsøkt innen egen organisasjon.  


 


 


 


 


 


Hjemmetjenester – 


praktisk bistand. 


Effektivisering og 


organisering av 


tjenestene.  


 


 


 


Berit Nygård 







 


Kommunale øyeblikkelig hjelpsplasser 


En søknad om etablering av kommunale øyeblikkelig-hjelp-


plasser skal fremmes innen 1. mars 2013 gjennom et 


interkommunalt samarbeid. 


 


 


 


 


  


01.03.2013 


 


Samarbeidsutvalget 


for legevakten 


 


Utskrivningsklare pasienter: Øke kapasitet ved Austjord 


 


Institusjonen settes i 


stand til å øke 


kapasitet på kort 


varsel.  


 


Utarbeide plan for 


iverksettelse 


  


Virksomhetsleder 


Berit Nygård 


Cicilie Ingridrud 


 


Psykisk helse/rus 


Administrasjonen bes om å igangsette et prosjekt med siktemål 


å koordinere psykisk 


helsevern/lavterskeltilbud, slik at offentlige, tilbud samt frivillige 


organisasjoners tilbud sammen kan dekke kommunens mål om 


et helhetlig godt tilbud.  


Forbedring i prosesser for psykisk helse og rus  


 


 


Prosjekt psykisk 


helse/rus  


 


 


 


 


Forbedring av 


prosesser og 


pasientforløp innen 


psykisk helse: 


redusere med et 


halvt til ett årsverk.  


 


  


Prosjektleder 


Christine Myhre 


Bråthen 


Helsekonferansen   


 


 


 


 


 


Vise frem gode 


eksempler på godt 


arbeid fra egen 


kommune som bidrar 


til god helse. 


Våren 2013  


Virksomhetsledere 


og 


kommuneoverlege 







 


Redusere bemannings-norm i Helsetjenestene  


 


   


Christine Bråthen 


 


Alternative måter å levere lavterskeltilbud til eldre 


 


 


Tilpasse tjenestene 


dagopphold i 


institusjon og 


dag/aktivitetstilbud 


både i forhold til 


beliggenhet og 


innhold. 


  


Berit Nygård 


 


TTF. Generelt kutt i årsverk  


 


 


Et flatt kutt betyr at 


hver enhet tar ned 


gjennomsnittlig 0,3 


årsverk.  


 


  


Torgunn Homme 


 


Fra deltid til heltid 


 


 


Iverksette tiltak for å 


redusere uønsket 


deltid 


 


2013 


 


Torgunn Homme 


Berit Nygård 


Kirsten Orebråten 


 


 


Videreføre og prioritere påbegynte prosjekter/tiltak fra 


2012 


 


Gjennomgang i 


kvalitetsutvalg 


 


  


 





