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OPPDRAGSBESKRIVELSE  SYKEHJEM 2013-2015

For:Ringerike kommune
Prosjektnavn:Nytt sykehjem i Ringerike kommune
Planlagt startdato:13.08.13 Planlagt sluttdato:2014
Utfylt av:Kirsten Orebråten Dato: 2.7.2013

A ORGANISERING

OPPDRAG Tittel Navn Virksomhet/enhet

Oppdragsgiver Kommunestyret Ringerike kommune Politisk

Oppdragseier Kommunalsjef Kirsten Orebråten Helse og omsorg

Styringsgruppe Rådmannens 

ledergruppe

Rådm. ledergruppe

Øvrige kontaktpersonerSpesialrådgiver Sveinung Homme Rådmannens stab

PROSJEKTGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet

Prosjektleder

Prosjektmedarbeider

Prosjektdeltakere

REFERANSEGRUPPE Tittel Navn Virksomhet/enhet

Leder Leder av 

hovedkomiteen

HOK

Politiker Opposisjonen

Tillitsvalgt Arbeidstakerorganisasjon

Deltakere Eldrerådet

Enhetsleder

 Referansegruppen gir innspill til styringsgruppen
 Prosjektgruppen får oppdrag fra og rapporterer til styringsgruppen
 Rådmannen lager saksfremstilling og innstilling
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B PROSJEKTBESKRIVELSE

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektering av nytt sykehjem og eventuelt nye omsorgsboliger i Ringerike 

kommune.

 Vedtak i Formannskapet Sak: 80/13: Rådmannen kommer tilbake til HOV med 

oppdragsbeskrivelse på prosjektering av nytt sykehjem og eventuelle nye omsorgsboliger i 

HOVs augustmøte 2013..

 

EFFEKTMÅL:

En utredning om framtidig sykehjemsutbygging som

 Gir grunnlag for en beslutning om framtidig dimensjonering, tomtevalg og bygging av 

nytt sykehjem. 

ivaretar behovet for en kostnadseffektiv og fremtidsrettet tjenestetilbud til innbyggere i 

Ringerike kommune.

RESULTATMÅL:

En utredning om bygging av nytt sykehjem

 gir en oppdatert kartlegging av dagens situasjon

 konkretiserer premissene for valg av fremtidig dimensjonering mellom institusjon og 

hjemmetjeneste

 beskriver ulike modeller og tomter for framtidig løsning i tråd med premissene

 tilrår framtidig sykehjems løsning og valg av tomt for nytt sykehjem

C AKTIVITETSPLAN –  Tiltak

Fase Start-

Dato

Beskrivelse Ansvarlig Evaluering Avsluttet

Fase 1 13.08 Politisk behandling - mandat Rådmann 29.08

Klargjøre mandat og prosess

Prinsippsak og oppdragsbeskrivelse til 

politisk behandling i HOV. 

Fase 2 30.08 Definere prosjektleder  og 

prosjektgruppens medlemmer. 

Prosjektgruppen settes sammen tverrfaglig 

fra Helse og omsorg, budsjett og analyse, 

eiendom og miljø og areal

Kommunal

sjef

25.09

Kartlegging Pr. gr Jan 2014 2014

Utarbeide behovsanalyse. En utredning 

og prosjektering av bygging av nytt 

sykehjem. Etablering av nye 

sykehjemsplasser for å kunne møte 

framtidig behov i tråd med 

behovsanalysen. Behov nå og fremover 

kartlegges. Bygningsmessige tilstander, 

utbyggingsmuligheter, Samfunnsutvikling:

Folketallsutvikling, bosettingsmønster, 

infrastruktur.

Utrede ulike  modeller og størrelse på  

sykehjem. Dimensjonering av 

institusjonsplasser, hjemmetjeneste og 

omsorgsboliger med bemanning. 

Sambruk/ samlokalisering av ulike tjenester 
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Typer samdrift(TTF, dagsenter, 

samlokalisering med hjemmetjeneste, 

helsehus, ø-hjelps plasser) , arealbehov 

inne/ute, Institusjonsstørrelse, trafikk-

parkering, tilgjengelighet, m.m.

Vurdere ulike finansieringsmodeller 

 Bygge selv

 OPS offentlig/ privat 

samarbeid

 Privat utbygger

 Vurdere kriterier for valg:

 Utrykningstid

  Kostnadseffektiv drift

  Fleksibilitet

 Bruk av velferdsteknologi

Alternative tomter:

 Vurdere trinnvis utbygging 

etter behov og økonomi

Fase 3 01.10 Forslag Pr.gr 31.12 31.12

Mulige Sykehjemsløsning:

Ulike modeller for dimensjonering og 

prosjektering  beskrives

Kartlegging av tomter:

 Vurdering ut fra kriterier (silingsrapporter)

Økonomi ved de ulike modellene

Foreløpig tilråding  

Fase 4 01.01 Politisk behandling/høring Rådmann 31.01

Politisk behandling av forslaget 31.01

Høringsrunde om utredningen

(evt folkemøter sammen med kommunen 

vinteren 2013)

Pr.gr. 31.03

Oppsummering, konklusjon og tilråding

Fase 5 01.04 Politisk sluttbehandling Rådmann 01.06

Endelig politisk behandling med valg av 

struktur, sykehjemstomt og framdriftsplan

 Referansegruppen møtes i august ved oppstart, og ved overgang til ny fase
 Styringsgruppen har månedlige møter med prosjektleder, evt. hele prosjektgruppen
 Politisk behandling

o September – mandat og prosess
o Januar – utredning og foreløpig tilråding før høring
o Mai – endelig behandling etter høringsrunde

D RESSURSRAMMER – ØKONOMI

BUDSJETTRAMMER  (beløp i  1000 kr)

Kostnader Inntekter/Finansiering

Tekst Beløp Tekst Beløp

Arbeid  – tidsforbruk  for prosjektleder  og øvrige  deltakere

Prosjektleder:

25 % 15/8-31/12-12 75 000,-

Prosjektmedarbeider:

5 dager 12 500,-
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Andre prosjektdeltakere:

15 dager 37 500,-

Referansegruppe /styringsgr 30 000.-

Andre kostnader:  Kurs,  reiser,  innkjøp  etc.

Ekstern konsulent vurderes ift 

deler av prosjektet

100 000,-

SUM BUDSJETT 155 000,-

E AVKLARING

Hva Beskrivelse

Navn på støtteperson

Støtter i forhold til Prosjektledelse

Prosess-støtte

Ønsket resultat Utrede scenarier og konsekvenser for ulike sykehjemsmodeller i 

sentrale deler av Ringerike, som gir grunnlag for valg av 

sykehjemsutbygging

Rolle Prosjektleder

Levering Oppdragsbeskrivelse 

Prosjektplan

Evalueringer av prosjektplan

Sluttrapport

Tidsbruk Ca. 25 % stilling fra 01/9-12 -31/01-14.

Avhengig av godt samarbeid med oppdragsgiver, styringsgruppe, 

prosjektgruppe for å kunne gjøre dette innenfor rammen som er 

skissert..

F RAPPORTERING

Rapportering:  Ja X  Nei  ______

Avsender: Prosjektgruppen
Mottaker: Styringsgruppen
Frekvens: Månedlig Første rapport: 1/10-12

Sluttrapport?   Ja X  Nei  _______
Ansvarlig: Prosjektleder Frist: 31/12-12

Sluttevaluering? Ja X Nei _______
Ansvarlig: Prosjektleder  og styringsgruppe Frist: 31/12-12

G UNDERSKRIFTER

Oppdragsleder:

Støtteperson:


