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Sak 7/15
"Torsdagsklubben", - en orientering
Arkivsaksnr.: 15/959

Saksnr.: Utvalg
7/15
Eldrerådet
7/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv: F07 &70

Møtedato
16.02.2015
16.02.2015

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Innledning / bakgrunn
Med bakgrunn i den offentlige debatten det har vært i forhold til enkelte aktivitetstilbud for
utviklingshemmede, vil rådmannen få orientere om følgende:
Ringerike kommune har ved flere anledninger forsøkt å få til et tilpasset godt klubbtilbud til
utviklingshemmede i kommunen, noe som har vist seg vanskelig å få til. Kommunen forsøkte
også å knytte slikt tiltak til økonomisk tilskudd til «Positiv Oppvekst», slik at tilpasset
klubbaktiviteter kunne driftes i deres regi. Dette ble heller ikke vellykket. Dette skyldes i
første rekke at brukergruppen har helt spesielle behov, både i forhold til kompetanse hos
bistandspersonell og innhold i klubbaktiviteter.
Kommunen bestemte seg i 2005 for å etablere et eget tilbud for brukergruppen, lokalisert til
kafeterialokalene ved Hov omsorgssenter. Tilbudet ble sen suksess fra første dag. Tidligere
var det kun 4-6 brukere som frekventerte de tilbudene som ble forsøkt etablert, - nå møter ca.
80 til 100 personer hver torsdagskveld. Vi ser også at flere brukere av tilbudet kommer fra
både Hole og Jevnaker kommune, noe som er svært positivt for miljøet. Brukere fra Modum
kommune har også begynt å frekventere klubben.
Dette er en brukergruppe som ikke selv kan ta initiativ til å drive sin egen klubb, men som er
avhengig av mye hjelp, støtte og tilrettelegging fra flere. Den suksess som er oppnådd,
skyldes helt klart at kommunen greide å plassere en medarbeider, med god kompetanse i
forhold til brukergruppen inn som klubbleder/koordinator, samtidig som vedkommende fikk
noe tid dedikert til forberedelser/planlegging. I tillegg ga kommunen muligheter for å leie inn
noe hjelp på klubbkveldene i tillegg til det miljøpersonalet som fulgte enkelte brukere på
aktivitetene.
Aktuelle problemstillinger
«Torsdagsklubben» har nå vært drevet i snart 10 år. Alle slike tiltak blir over tid preget av
«slitasje». Det vil være utfordringer i forhold til rekruttering, utskifting av deltakere på grunn
av alder, innhold i klubbkveldene og i forhold til kompetent hjelpepersonell. Enkelte grep for
å sikre klubbens eksistens må diskuteres.
Drift av dagens klubb er helt og holdent basert på en ansatts innsats, vilje og interesse for
tilbudet. Dette er derfor svært sårbart, og det er uforsvarlig ikke å forankre tilbudet bedre i
eksisterende driftsorganisasjon. Dersom leder av klubben i dag blir indisponert i kortere eller
lengere tid, vil klubben holdes stengt og i løpet av kort tid være «tilbake til start».

Side 2

Sak 7/15
Aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i Ringerike kommune er relativt omfattende. Her
skal nevnes arbeidstilbudet «Aurora», Torsdagsklubben, «Austjordmusikken», tilrettelagt
trening «Friskis og Svettis», - Jumpa, Busserullgjengen, HBK-fotballen, riding, Helsedansen,
svømming, helsestudio, spinning, helsesportslaget med bl.a. Boccia. I tillegg må nevnes
kinobesøk, bowling, kafesammenkomster, hytteturer, feriereiser (Solgården), konserter,
aktiviteter i regi av bolig eller sammen med støttekontakter, samt arrangementer og
tilstelninger for alle, som kan benyttes selv om de ikke er spesielt tilrettelagt. Det er med
andre ord mange tiltak/aktiviteter som «konkurrerer» om brukernes oppmerksomhet.
Økonomiske forhold
«Torsdagsklubben» har følgende økonomiske basis:
Driftsbudsjett kr. 50 000,-. Hole kommune dekker kr. 10 000,-/år. Dette er penger som
benyttes til innkjøp av råvarer til servering o.l., arrangementer, transport, litt fornyelse av
utstyr o.a. I tillegg lønnes to medhjelpere 3 timer hver klubbkveld. Klubben har en frivillig
som selvsagt ikke mottar lønn.
Brukerne betaler ikke noe for å benytte tilbudet, hverken via en medlemsavgift eller
inngangspenger. Klubben disponerer gratis lokaler. Til sammenligning kan nevnes at
klubbtilbudet for unge i Positiv Oppveksts regi om fredagskvelden tar en inngangsavgift på
kr. 20,-/bruker.
Leder/koordinator lønnes av kommunen. Vedkommende har 40 % stilling dedikert klubb og
aktivitetsarbeid, fordelt slik:
Hver onsdag benyttes til planlegging av klubbaktiviteter, innkjøp og avtaler og tilrettelegging
(antatt tidsbruk 4,5 timer). I tillegg har kommunen stilt 2 timer til disposisjon for
Austjordmusikken, som går med til kassererfunksjon, skriving av søknader, oppfølging av
deltagerne og tilrettelegging. Dette er verdifullt for korpset da vedkommende kjenner
brukerne svært godt og har kompetanse som aktivt kan utnyttes i arbeidet.
Kommunen har også et medlem i styret for «Stiftelsen Bjerkely». Medlem og varamedlem
går på rundgang mellom Hole og Ringerike kommune. Å være styremedlem/varamedlem i en
slik stiftelse kan ikke uten videre sammenlignes med ordinære styreverv. Styret deltar aktiv i
forhold til arrangementer/dugnader o.l., og krever medlemmer som både har kompetanse og
engasjement for brukergruppen. Dette er noe tidkrevende og ivaretas nå av samme person
som leder klubbtilbudet og assisterer Austjordmusikken. Det beregnes en tidsbruk på 1
time/uke i forhold til engasjementet i «Stiftelsen Bjerkely».
Selve klubbkvelden er klubbleder aktivisert fra kl. 16.00, da man ikke slipper til i lokalene
før denne tid. Klubben er åpen for brukerne fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Fra kl. 16.00 skal 12
liter vaffelrøre og mange pizza stekes (røra og pizza kjøpes av RingeriksKjøkken). Etter kl.
20.00 skal det vaskes opp, ryddes (bord, stoler etc.) og kjøkkenet klargjøres for neste dag.
Likeens skal regnskap og penger håndteres.
Kommunes kostnader relatert til de fritidsaktiviteter som er berørt i denne orienteringen ser
da anslagsvis slik ut
 Kommunens kostnader til drift av klubben (lønn leder + driftsmidler) er kr. 280 000, Kommunes engasjement i «Stiftelsen Bjerkely» er kr. 13 000, Kommunes tilskudd/engasjement i Austjordmusikken er kr. 25 000,Alternative løsninger som bør vurderes
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Rådmannen oppfatter «Torsdagsklubben» som en flott og nyttig tilbud for brukergruppen.
Volumet på brukergruppen, og det faktum at disse spenner vidt geografisk, sikrer en
møtearena som muliggjør sosialt samvær med mange mennesker som man antagelig ikke
treffer i det daglige. Dette er spennende og nyttig læring.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
For tiden vurderes følgende i forhold fritidsaktiviteter for utviklingshemmede:
 Benytter kommunen rett kompetanse i forhold til de oppgaver som løses?
 Bør enkelte tiltak erstattes med kommunale tilskudd, i stedet for å båndlegge
kommunal kompetanse og arbeidskapasitet?
 Hvordan forankre tiltak opp i mot en operativ enhet? Dette for å sikre kontinuitet,
kvalitet og ressurser, samt ivareta arbeidsgiveransvaret.
 I forhold til det relativt omfattende aktivitetstilbudet som er tilgjengelig i Ringerike
kommune, vurderes det om «Torsdagsklubben» bør holde åpent hver 14. dag i stedet
for en dag i uken.
 Er det noen grunn til at utviklingshemmede ikke skal betale for et klubbtilbud på lik
linje med funksjonsfriske?
 Hvordan intensivere arbeidet med å engasjere frivillige inn i dette tjenestetilbudet?
 Kan det administrative arbeidet i forhold til dette tilbudet effektiviseres/forenkles?
Disse vurderingene kan resultere i tiltak som alle vil alle kunne føre til kostnadsreduksjoner
og oppfattes som kvalitative endringer, men å fjerne tiltak fra kommunens tilbuds portefølje
vil ikke være aktuelt uten forutgående politisk behandling og vedtak.
Ringerike kommune, 27.01.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Christine Myhre, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Svar på spørsmål stilt i hovedkomiteens møte 14, januar 2015
Arkivsaksnr.: 15/1112

Saksnr.: Utvalg
6/15
Eldrerådet
8/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv: 04

Møtedato
16.02.2015
16.02.2015

Forslag til vedtak:
De framlagte svar/vurderinger tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd etterlyste en oversikt over antall reinnleggelser
etter utskriving fra Ringerike sykehus samt en oversikt/status når det gjaldt botilbud til
såkalte «»bostedsløse», m.a.o. hvordan kommunen greier å dekke akutte boligbehov.
Rådmannens vurdering
1. Reinnleggelser
Ringerike sykehus er kjent som et særedels effektivt og kostnadseffektivt sykehus, og
kjennetegnes ved svært kort liggetid. Sykehuset rapporterer selv om en liggetid på ca. 3 døgn,
noe som er oppsiktsvekkende lavt sammenlignet med resten av landet som opererer med en
liggetid i snitt på ca. 7 døgn.
Det er vanskelig å sammenligne liggetid og bruke denne som en selvstendig
kvalitetsindikator. I nyhetsbilde kommer det i disse dager fram at liggetiden ved flere
sykehus er uforsvarlig kort, noe som igjen hevdes å kunne forringe behandlingstilbudet
pasienten får. Dette er nødvendigvis ikke korrekt, da det av og til også vil være en fordel for
pasienten å komme raskest mulig ut av sykehuset, både av pleiemessige grunner og for å
unngå å bli eksponert for smitte.
Hvorvidt en tidlig utskriving er det beste, beror på hvordan kommunens tilbud er etablert,
både i forhold til kompetanse, utstyrs- og personellmessig. Det er hevet over tvil at kort
liggetid på sykehus som regel indikerer at kommunen får tidlig ansvaret for svært syke
pasienter, som behandlingsmessig strengt tatt ikke behøver å ligge på sykehus dersom
kommunen har etablert de tilbud samhandlingsreformen forutsetter.
Antall reinnleggelser på sykehus (d.v.s pasienter som blir reinnlagt på sykehus innen 30
dager etter utskrivning) kan være en indikator på om pasienten (i etterpåklokskapens navn) er
skrevet for tidlig ut fra sykehuset, men også en indikator på om kommunen makter å
behandle pasienten slik samhandlingsrefomen initierer.
Pasienter som trenger etterbehandling i Ringerike kommune blir i hovedsak lagt inn på
Austjord behandlingssenter. Senteret har på registreringstidspunktet tatt imot 287 pasienter
fra Ringerike sykehus. Av disse har 19 pasienter blitt reinnlagt, dvs. 6,6 % reinnleggelser.
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Antall reinnleggelser blant eldre pasienter ligger i Norge på ca. 15 %. Ringerike Sykehus har
en reinnleggelse på 13,9 %, mens de andre sykehusene i Vestre Viken HF i snitt ligger på ca.
15 %. Dette til tross for svært begrenset liggetid. Dette indikerer høy kvalitet på
behandlingen ved sykehuset og høy kvalitet på de kommunale tjenestene.
2. Akutte boligbehov
I løpet av 2014 var det 27 som søkte og fikk innvilget akutt midlertidig bolig. Det er
vanskelig å fastslå eksakt behov når det gjelder disse forholdene. Pr. i dag har vi registrert
totalt 11 personer som ikke har, eller står i fare for å bli uten fast bolig. Blant disse er
mennesker som sitter i fengsel, og som ikke uten videre har noe sted å bo når de løslates.
Vi har relativt god oversikt, og mange av disse har fått tilbud fra kommunen, men valgt å
takke nei til tilbudene. Noen bor en periode hos slektninger eller venner, og kommer tilbake
med søknad om bolig på et senere tidspunkt.
Vedlegg
 Ingen

Ringerike kommune, 02.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Ny organisering i Helse og omsorg
Arkivsaksnr.: 15/1127

Arkiv: 030

Saksnr.: Utvalg
8/15
Eldrerådet
9/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Møtedato
16.02.2015
16.02.2015

Forslag til vedtak:
Ny organisering av helse og omsorgstjenesten tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke
kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil
være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og
egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som
iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
Fra 1. mars vil rådmannen iverksette en ny organisasjonsplan for helse og omsorgstjenesten
(se vedlagt organisasjonstablå).
Den nye organisasjonen etableres for å:
 styrke ledelsen nær bruker og ansatt i en periode med store omstillingsbehov
 etablere robuste og løsningsorienterte lederteam
Ny organisasjon tilpasses med dette de øvrige operative enheter i Ringerike kommune uten
virksomhetsledere som et operativt ledd i linja mellom enhetsleder og kommunalsjef.
Vedlegg
 Ny organisering
Ringerike kommune, 02.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet
Arkivsaksnr.: 15/1135

Saksnr.: Utvalg
11/15
Eldrerådet
10/15
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkiv: 04

Møtedato
16.02.2015
16.02.2015

Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om mulige endringer i tjenestetilbudet til hjemmeboende tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke
kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil
være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og
egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som
iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
Innbyggere med vedtak om bistand i hjemmet er godt skjermet av dagens lovverk når det
gjelder kontinuitet og videreføring av tjenestene. Dette er bra. Men av og til vil det være
riktig at vedtakene endres. Dette gjelder både når bruker trenger mer tjenester og når bruker
trenger mindre tjenester fra kommunen. Fylkesmannen kan overprøve et hvert vedtak som
klages inn fra bruker eller dennes fullmektig/pårørende.
Mange av våre brukere har relativt «små vedtak». Dette er vedtak med varighet opp til 30
minutter som i hovedsak gjelder:
 Tilsyn
 Hjelp til medisinering
 Henting av medisiner på apotek
 Sårskift
 o.l.
Selv om oppdragets varighet er kort, er oppdraget allikevel personellintensivt. Ofte kan et
oppdrag ev 30 minutters varighet innebære 45 minutter kjøring både til og fra, og oppdraget
utløser da 2 timer avlønning pluss transportkostnader.
Det er mange ting som kan utløse endrede behov. En ting er endringer i brukers helsetilstand.
Slik endring er ofte ikke til det bedre, og vil utløse mer behov for bistand. I dag ser vi
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imidlertid at en rekke samfunnsmessige endringer gjør at behovet for bistand endrer seg
bedre. Dette gjelder innen:
 Velferdsteknologi
 Kommunikasjon
 Tekniske hjelpemidler
 Nye tilbud fra næringsliv/privatpraktiserende
 o.l.
Spørsmål tjenesten må stille seg er f.eks.:
 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere der tilsynet like godt kan
gjennomføres ved en telefonsamtale eller internettkommunikasjon?
 Skal kommunen fortsette å hente medisiner for brukere når nye ordninger gjør at
legen kan rekvirere ferdigpakkede medisiner på apoteket som så apoteket frakter hjem
til bruker?
 Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere og gjennomføre sårskift, når
lovverket presiserer at dette kun gjelder pasienter som ikke selv er i sand til å
frekventere fastlegens kontor? Slik praksis innebærer at kommunen også må bekoste
alt forbruksmateriell i forbindelse med sårskiftet.
 En kjøpmann iverksetter en ordning der bruker selv kan ringe inn behovet for
matforsyning/dagligvarer, for så å kjøre dette hjem til bruker. Skal bruker fortsatt få
hjelp fra kommunen til å handle, når vedkommende allikevel ikke selv kan delta?
 En landsdekkende tjeneste starter opp med å bringe hjem råvarekartonger
m/middagsoppskrifter en/to ganger/uke. Skal kommunen fortsatt bruke tid på å handle
for vedkommende?
 Vi vil i fortsettelsen se en rivende utvikling når det gjelder tekniske løsninger som vil
gjøre mange flere mer selvhjulpne. Bør ikke dette føre til en viss reduksjon av
tjenestene fra kommunen?
Slike spørsmål vil bli stilt, og sammenholdt med brukers faktiske behov. Alle saker skal
vurderes individuelt, men der det er grunnlag for det, vil tjenesteområdet søke å redusere
tjenestetilbudet der det oppfattes som riktig og forsvarlig.
Vedlegg
 Ingen
Ringerike kommune, 02.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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RingeriksBadet, kommunal eierstrategi
Arkivsaksnr.: 14/3918

Saksnr.:
10/15
11/15
/
/

Utvalg
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd
Formannskapet
Kommunestyret

Arkiv: 28

Møtedato
16.02.2015
16.02.2015
17.02.2015

Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas.
Beskrivelse av saken
Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet og
presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre utvikling av
Ringeriksbadet.
24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen
ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av
Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av
Ringeriksbadet (vedlagt).
Følgende vedtak ble fattet:
Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for
styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene
som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling for
styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100.
Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet
(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner.
Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de
forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er:





Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne
Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av
barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving.
Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann
(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale
helsegevinster.
Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både
treningsaktiviteter og familieaktiviteter.

For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har
kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper:
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1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å
leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark
(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%).
2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette
selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie
hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år.
En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og
nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for
utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.
Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er
oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut
badeanlegget.
Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er
det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med
badet.
I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom for
å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I hvert fall
ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det
utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye av
kommunene i fortsettelsen.
Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan
utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for
eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og
lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer
badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være
rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd.
Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.
Vedlegg
 Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune

Ringerike kommune, 11.12.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/959-2

Arkiv: 45

"Torsdagsklubben", - en orientering
Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Innledning / bakgrunn
Med bakgrunn i den offentlige debatten det har vært i forhold til enkelte aktivitetstilbud for
utviklingshemmede, vil rådmannen få orientere om følgende:
Ringerike kommune har ved flere anledninger forsøkt å få til et tilpasset godt klubbtilbud til
utviklingshemmede i kommunen, noe som har vist seg vanskelig å få til. Kommunen
forsøkte også å knytte slikt tiltak til økonomisk tilskudd til «Positiv Oppvekst», slik at
tilpasset klubbaktiviteter kunne driftes i deres regi. Dette ble heller ikke vellykket. Dette
skyldes i første rekke at brukergruppen har helt spesielle behov, både i forhold til
kompetanse hos bistandspersonell og innhold i klubbaktiviteter.
Kommunen bestemte seg i 2005 for å etablere et eget tilbud for brukergruppen, lokalisert til
kafeterialokalene ved Hov omsorgssenter. Tilbudet ble sen suksess fra første dag. Tidligere
var det kun 4-6 brukere som frekventerte de tilbudene som ble forsøkt etablert, - nå møter
ca. 80 til 100 personer hver torsdagskveld. Vi ser også at flere brukere av tilbudet kommer
fra både Hole og Jevnaker kommune, noe som er svært positivt for miljøet. Brukere fra
Modum kommune har også begynt å frekventere klubben.
Dette er en brukergruppe som ikke selv kan ta initiativ til å drive sin egen klubb, men som er
avhengig av mye hjelp, støtte og tilrettelegging fra flere. Den suksess som er oppnådd,
skyldes helt klart at kommunen greide å plassere en medarbeider, med god kompetanse i
forhold til brukergruppen inn som klubbleder/koordinator, samtidig som vedkommende fikk
noe tid dedikert til forberedelser/planlegging. I tillegg ga kommunen muligheter for å leie
inn noe hjelp på klubbkveldene i tillegg til det miljøpersonalet som fulgte enkelte brukere på
aktivitetene.
Aktuelle problemstillinger
«Torsdagsklubben» har nå vært drevet i snart 10 år. Alle slike tiltak blir over tid preget av
«slitasje». Det vil være utfordringer i forhold til rekruttering, utskifting av deltakere på

grunn av alder, innhold i klubbkveldene og i forhold til kompetent hjelpepersonell. Enkelte
grep for å sikre klubbens eksistens må diskuteres.
Drift av dagens klubb er helt og holdent basert på en ansatts innsats, vilje og interesse for
tilbudet. Dette er derfor svært sårbart, og det er uforsvarlig ikke å forankre tilbudet bedre i
eksisterende driftsorganisasjon. Dersom leder av klubben i dag blir indisponert i kortere eller
lengere tid, vil klubben holdes stengt og i løpet av kort tid være «tilbake til start».
Aktivitetstilbudet for utviklingshemmede i Ringerike kommune er relativt omfattende. Her
skal nevnes arbeidstilbudet «Aurora», Torsdagsklubben, «Austjordmusikken», tilrettelagt
trening «Friskis og Svettis», - Jumpa, Busserullgjengen, HBK-fotballen, riding,
Helsedansen, svømming, helsestudio, spinning, helsesportslaget med bl.a. Boccia. I tillegg
må nevnes kinobesøk, bowling, kafesammenkomster, hytteturer, feriereiser (Solgården),
konserter, aktiviteter i regi av bolig eller sammen med støttekontakter, samt arrangementer
og tilstelninger for alle, som kan benyttes selv om de ikke er spesielt tilrettelagt. Det er med
andre ord mange tiltak/aktiviteter som «konkurrerer» om brukernes oppmerksomhet.
Økonomiske forhold
«Torsdagsklubben» har følgende økonomiske basis:
Driftsbudsjett kr. 50 000,-. Hole kommune dekker kr. 10 000,-/år. Dette er penger som
benyttes til innkjøp av råvarer til servering o.l., arrangementer, transport, litt fornyelse av
utstyr o.a. I tillegg lønnes to medhjelpere 3 timer hver klubbkveld. Klubben har en frivillig
som selvsagt ikke mottar lønn.
Brukerne betaler ikke noe for å benytte tilbudet, hverken via en medlemsavgift eller
inngangspenger. Klubben disponerer gratis lokaler. Til sammenligning kan nevnes at
klubbtilbudet for unge i Positiv Oppveksts regi om fredagskvelden tar en inngangsavgift på
kr. 20,-/bruker.
Leder/koordinator lønnes av kommunen. Vedkommende har 40 % stilling dedikert klubb og
aktivitetsarbeid, fordelt slik:
Hver onsdag benyttes til planlegging av klubbaktiviteter, innkjøp og avtaler og
tilrettelegging (antatt tidsbruk 4,5 timer). I tillegg har kommunen stilt 2 timer til disposisjon
for Austjordmusikken, som går med til kassererfunksjon, skriving av søknader, oppfølging
av deltagerne og tilrettelegging. Dette er verdifullt for korpset da vedkommende kjenner
brukerne svært godt og har kompetanse som aktivt kan utnyttes i arbeidet.
Kommunen har også et medlem i styret for «Stiftelsen Bjerkely». Medlem og varamedlem
går på rundgang mellom Hole og Ringerike kommune. Å være styremedlem/varamedlem i
en slik stiftelse kan ikke uten videre sammenlignes med ordinære styreverv. Styret deltar
aktiv i forhold til arrangementer/dugnader o.l., og krever medlemmer som både har
kompetanse og engasjement for brukergruppen. Dette er noe tidkrevende og ivaretas nå av
samme person som leder klubbtilbudet og assisterer Austjordmusikken. Det beregnes en
tidsbruk på 1 time/uke i forhold til engasjementet i «Stiftelsen Bjerkely».
Selve klubbkvelden er klubbleder aktivisert fra kl. 16.00, da man ikke slipper til i lokalene
før denne tid. Klubben er åpen for brukerne fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Fra kl. 16.00 skal 12
liter vaffelrøre og mange pizza stekes (røra og pizza kjøpes av RingeriksKjøkken). Etter
kl. 20.00 skal det vaskes opp, ryddes (bord, stoler etc.) og kjøkkenet klargjøres for neste dag.
Likeens skal regnskap og penger håndteres.
Kommunes kostnader relatert til de fritidsaktiviteter som er berørt i denne orienteringen ser
da anslagsvis slik ut





Kommunens kostnader til drift av klubben (lønn leder + driftsmidler) er kr. 280 000,Kommunes engasjement i «Stiftelsen Bjerkely» er kr. 13 000,Kommunes tilskudd/engasjement i Austjordmusikken er kr. 25 000,-

Alternative løsninger som bør vurderes
Rådmannen oppfatter «Torsdagsklubben» som en flott og nyttig tilbud for brukergruppen.
Volumet på brukergruppen, og det faktum at disse spenner vidt geografisk, sikrer en
møtearena som muliggjør sosialt samvær med mange mennesker som man antagelig ikke
treffer i det daglige. Dette er spennende og nyttig læring.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
For tiden vurderes følgende i forhold fritidsaktiviteter for utviklingshemmede:









Benytter kommunen rett kompetanse i forhold til de oppgaver som løses?
Bør enkelte tiltak erstattes med kommunale tilskudd, i stedet for å båndlegge
kommunal kompetanse og arbeidskapasitet?
Hvordan forankre tiltak opp i mot en operativ enhet? Dette for å sikre kontinuitet,
kvalitet og ressurser, samt ivareta arbeidsgiveransvaret.
I forhold til det relativt omfattende aktivitetstilbudet som er tilgjengelig i Ringerike
kommune, vurderes det om «Torsdagsklubben» bør holde åpent hver 14. dag i stedet
for en dag i uken.
Er det noen grunn til at utviklingshemmede ikke skal betale for et klubbtilbud på lik
linje med funksjonsfriske?
Hvordan intensivere arbeidet med å engasjere frivillige inn i dette tjenestetilbudet?
Kan det administrative arbeidet i forhold til dette tilbudet effektiviseres/forenkles?

Disse vurderingene kan resultere i tiltak som alle vil alle kunne føre til kostnadsreduksjoner
og oppfattes som kvalitative endringer, men å fjerne tiltak fra kommunens tilbuds portefølje
vil ikke være aktuelt uten forutgående politisk behandling og vedtak.
Ringerike kommune, 27.01.2015
Tore Isaksen
Rådmann
leder: Christine Myhre, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/1112-1

Arkiv: 04

Svar på spørsmål stilt i hovedkomiteens møte 14, januar 2015
Forslag til vedtak:
De framlagte svar/vurderinger tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd etterlyste en oversikt over antall reinnleggelser
etter utskriving fra Ringerike sykehus samt en oversikt/status når det gjaldt botilbud til
såkalte «»bostedsløse», m.a.o. hvordan kommunen greier å dekke akutte boligbehov.
Rådmannens vurdering
1. Reinnleggelser
Ringerike sykehus er kjent som et særedels effektivt og kostnadseffektivt sykehus, og
kjennetegnes ved svært kort liggetid. Sykehuset rapporterer selv om en liggetid på ca. 3
døgn, noe som er oppsiktsvekkende lavt sammenlignet med resten av landet som opererer
med en liggetid i snitt på ca. 7 døgn.
Det er vanskelig å sammenligne liggetid og bruke denne som en selvstendig
kvalitetsindikator. I nyhetsbilde kommer det i disse dager fram at liggetiden ved flere
sykehus er uforsvarlig kort, noe som igjen hevdes å kunne forringe behandlingstilbudet
pasienten får. Dette er nødvendigvis ikke korrekt, da det av og til også vil være en fordel for
pasienten å komme raskest mulig ut av sykehuset, både av pleiemessige grunner og for å
unngå å bli eksponert for smitte.
Hvorvidt en tidlig utskriving er det beste, beror på hvordan kommunens tilbud er etablert,
både i forhold til kompetanse, utstyrs- og personellmessig. Det er hevet over tvil at kort
liggetid på sykehus som regel indikerer at kommunen får tidlig ansvaret for svært syke
pasienter, som behandlingsmessig strengt tatt ikke behøver å ligge på sykehus dersom
kommunen har etablert de tilbud samhandlingsreformen forutsetter.
Antall reinnleggelser på sykehus (d.v.s pasienter som blir reinnlagt på sykehus innen 30
dager etter utskrivning) kan være en indikator på om pasienten (i etterpåklokskapens navn)
er skrevet for tidlig ut fra sykehuset, men også en indikator på om kommunen makter å
behandle pasienten slik samhandlingsrefomen initierer.

Pasienter som trenger etterbehandling i Ringerike kommune blir i hovedsak lagt inn på
Austjord behandlingssenter. Senteret har på registreringstidspunktet tatt imot 287 pasienter
fra Ringerike sykehus. Av disse har 19 pasienter blitt reinnlagt, dvs. 6,6 % reinnleggelser.
Antall reinnleggelser blant eldre pasienter ligger i Norge på ca. 15 %. Ringerike Sykehus
har en reinnleggelse på 13,9 %, mens de andre sykehusene i Vestre Viken HF i snitt ligger
på ca. 15 %. Dette til tross for svært begrenset liggetid. Dette indikerer høy kvalitet på
behandlingen ved sykehuset og høy kvalitet på de kommunale tjenestene.
2. Akutte boligbehov
I løpet av 2014 var det 27 som søkte og fikk innvilget akutt midlertidig bolig. Det er
vanskelig å fastslå eksakt behov når det gjelder disse forholdene. Pr. i dag har vi registrert
totalt 11 personer som ikke har, eller står i fare for å bli uten fast bolig. Blant disse er
mennesker som sitter i fengsel, og som ikke uten videre har noe sted å bo når de løslates.
Vi har relativt god oversikt, og mange av disse har fått tilbud fra kommunen, men valgt å
takke nei til tilbudene. Noen bor en periode hos slektninger eller venner, og kommer tilbake
med søknad om bolig på et senere tidspunkt.
Vedlegg


Ingen

Ringerike kommune, 02.02.2015
Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

SAKSFRAMLEGG

Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/1127-1

Arkiv: 030

Ny organisering i Helse og omsorg
Forslag til vedtak:
Ny organisering av helse og omsorgstjenesten tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke
kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil
være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og
egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som
iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
Fra 1. mars vil rådmannen iverksette en ny organisasjonsplan for helse og omsorgstjenesten
(se vedlagt organisasjonstablå).
Den nye organisasjonen etableres for å:


styrke ledelsen nær bruker og ansatt i en periode med store omstillingsbehov



etablere robuste og løsningsorienterte lederteam

Ny organisasjon tilpasses med dette de øvrige operative enheter i Ringerike kommune uten
virksomhetsledere som et operativt ledd i linja mellom enhetsleder og kommunalsjef.
Vedlegg


Ny organisering

Ringerike kommune, 02.02.2015

Tore Isaksen
rådmann

leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

Kommunalsjef
Kommuneoverlege

Tildelingskontoret

Fastlegeordningen

Koordinerende enhet

Miljørettet helsevern

Kvalitetsrådgiver

Rådgiver

20 åv

NAV
31,1 åv
(tot. 60åv)

Interkommunalt
samarbeid
45,8 åv

Innsatsteam/
Ambulerende
hjemmesykepleie
53 åv

Innsatsteam/
Ambulerende
hjemmesykepleie

Austjord
48,4 åv

14,73

Sentrum
28,81

Oppfølging

Fysio/ergo

56 åv

Institusjon
Fossetorget

Færden

Hov Gård

Hvelven 89

Hønefoss

Hvelven

49 åv

40 åv

55 åv

53 åv

54 åv

56 åv

18,96 åv

Korttid med øhjelp

Avd 1

Fossetorget

Færdenmarka

Hov Gård

Hvelven 89

Hvelven ins

Nes ins

24 åv

22 åv

43,8 åv

26,51 åv

37 åv

24 åv

Hov

Hospice

Hov Allé
Aurora

Sagatun

BPA

11,2

13,76 åv + 4,10 åv

10,5 åv

11,96 åv

18,21 åv

Haug

Krisesenteret
8,53 åv

Fysio/Ergo

Helsetjeneste Fengsel
4,97 åv

Helsetjeneste
Transittmottak
3,35 åv

Privatpraktiserende
fysioterapeuter
0 åv

Koordinator lærlinger

Elvegata
4 åv
Nattjeneste

2 åv
Psykisk helse og
rus
16 åv

Hjelpemiddellageret

3 åv

32 åv
Transport-kontor
3,67 åv

9 åv
Slettåker og
Lund/Truls
16,5 åv

Ergo/fysio

Tyribo

14,7 åv

Ullerål

+ ergo
3,4 åv

24 åv

Sagaveien

Rehab

13,29 åv

Hallingby
Dagsenter
Heradsbygda
15,14 åv

Avd 3
Økonomi

112 åv
Fysio/ergo 2

Avd 2
Heradsbygda

Integrert

2 åv

Ringeriks-kjøkken
14,23 åv

Krokenveien

52,5 åv

Legevakt
Mottak

Prosjektstilling boligplan, 1 åv

Sokna
32 åv

SAKSFRAMLEGG
Eldrerådet
Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd

Arkivsaksnr.: 15/1135-1

Arkiv: 04

Reduksjon av vedtak, - bistand i hjemmet
Forslag til vedtak:
Redegjørelsen om mulige endringer i tjenestetilbudet til hjemmeboende tas til orientering.
Beskrivelse av saken
Vedtatt og godkjent budsjett 2015 og Handlingsplan 2015 – 2019 innebærer at en rekke
kostnadsreduserende tiltak vil måtte vurderes og iverksettes fortløpende. Mange av disse vil
være gjenstand for åpne prosesser, noe som vil kunne engasjere befolkningen, pressen og
egne ansatte. Det er viktig at fagpolitikerne kjenner til slike prosesser og tiltak som
iverksettes, slik at ombudsrollen håndteres på en forsvarlig og god måte.
Rådmannen har gitt klare føringer for at alle kommunens tjenestetilbud skal driftes optimalt
kostnadseffektivt, men med en forsvarlig faglig og innholdsmessig kvalitet. Ingen tilbud vil
bli fjernet uten en politisk behandling og vedtak. Kontinuerlig vurderes tjenestetilbudet til
innbyggerne med fokus på bemanning og tjenestevolum. Redusert bemanning vil kunne føre
til redusert kvalitet på tjenestene, men skal aldri føre til en uforsvarlig kvalitet på tjenesten.
Innbyggere med vedtak om bistand i hjemmet er godt skjermet av dagens lovverk når det
gjelder kontinuitet og videreføring av tjenestene. Dette er bra. Men av og til vil det være
riktig at vedtakene endres. Dette gjelder både når bruker trenger mer tjenester og når bruker
trenger mindre tjenester fra kommunen. Fylkesmannen kan overprøve et hvert vedtak som
klages inn fra bruker eller dennes fullmektig/pårørende.
Mange av våre brukere har relativt «små vedtak». Dette er vedtak med varighet opp til 30
minutter som i hovedsak gjelder:


Tilsyn



Hjelp til medisinering



Henting av medisiner på apotek



Sårskift



o.l.

Selv om oppdragets varighet er kort, er oppdraget allikevel personellintensivt. Ofte kan et
oppdrag ev 30 minutters varighet innebære 45 minutter kjøring både til og fra, og oppdraget
utløser da 2 timer avlønning pluss transportkostnader.
Det er mange ting som kan utløse endrede behov. En ting er endringer i brukers
helsetilstand. Slik endring er ofte ikke til det bedre, og vil utløse mer behov for bistand. I
dag ser vi imidlertid at en rekke samfunnsmessige endringer gjør at behovet for bistand
endrer seg bedre. Dette gjelder innen:


Velferdsteknologi



Kommunikasjon



Tekniske hjelpemidler



Nye tilbud fra næringsliv/privatpraktiserende



o.l.

Spørsmål tjenesten må stille seg er f.eks.:


Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere der tilsynet like godt kan
gjennomføres ved en telefonsamtale eller internettkommunikasjon?



Skal kommunen fortsette å hente medisiner for brukere når nye ordninger gjør at
legen kan rekvirere ferdigpakkede medisiner på apoteket som så apoteket frakter
hjem til bruker?



Skal kommunen fortsette å reise hjem til brukere og gjennomføre sårskift, når
lovverket presiserer at dette kun gjelder pasienter som ikke selv er i sand til å
frekventere fastlegens kontor? Slik praksis innebærer at kommunen også må bekoste
alt forbruksmateriell i forbindelse med sårskiftet.



En kjøpmann iverksetter en ordning der bruker selv kan ringe inn behovet for
matforsyning/dagligvarer, for så å kjøre dette hjem til bruker. Skal bruker fortsatt få
hjelp fra kommunen til å handle, når vedkommende allikevel ikke selv kan delta?



En landsdekkende tjeneste starter opp med å bringe hjem råvarekartonger
m/middagsoppskrifter en/to ganger/uke. Skal kommunen fortsatt bruke tid på å
handle for vedkommende?



Vi vil i fortsettelsen se en rivende utvikling når det gjelder tekniske løsninger som
vil gjøre mange flere mer selvhjulpne. Bør ikke dette føre til en viss reduksjon av
tjenestene fra kommunen?

Slike spørsmål vil bli stilt, og sammenholdt med brukers faktiske behov. Alle saker skal
vurderes individuelt, men der det er grunnlag for det, vil tjenesteområdet søke å redusere
tjenestetilbudet der det oppfattes som riktig og forsvarlig.
Vedlegg


Ingen
Ringerike kommune, 02.02.2015

Tore Isaksen
rådmann
leder: Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923
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Ringeriksbadet, kommunal eierstrategi
Forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet fra Hole og Ringerike kommune vedtas.
Beskrivelse av saken
Ringeriksbadet har ved flere anledninger etterspurt hva eierne ønsker med Ringeriksbadet
og presisert at det er viktig å få avklart eiernes holdninger og deltakelse i den videre
utvikling av Ringeriksbadet.
24.11.2014 ble det avholdt et styremøte/eiermøte i Ringeriksbadet AS der problemstillingen
ble behandlet i sak 13/14 «Strategi for videre utvikling av Ringeriksbadet». Daglig leder av
Ringeriksbadet IKS, Sverre Haugli presenterte tanker om en videre utvikling av
Ringeriksbadet (vedlagt).
Følgende vedtak ble fattet:
Styret ber om at de to kommuner utarbeider en felles eierstrategi som kan legges frem for
styret før generalforsamling i mai/juni 2015. Sverres presentasjon oversendes kommunene
som et grunnlag. Kommunene inviteres til å presentere sin tanker om eierstrategiutvikling
for styret i et styremøte/eiermøte i onsdag 7.januar 2015 kl. 0900 – 1100.
Rådmennene har etter dette arbeidet med et forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet
(vedlagt), som med dette legges fram for politisk behandling i begge kommuner.
Forslaget tar utgangspunkt i det behov kommunene har for et badeanlegg for å oppfylle de
forpliktelser kommunene har ovenfor innbyggerne, hjemlet i lover og forskrifter. Dette er:





Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne
Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av
barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving.
Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann
(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale
helsegevinster.
Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både
treningsaktiviteter og familieaktiviteter.

For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har
kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper:

1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å
leie dette ut til Ringeriksbadet IKS. Dette selskapet eies av Helgelandsmoen Næringspark
(48%), Hole kommune (26%) og Ringerike kommune (26%).
2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget. Dette
selskapet eies av Hole kommune (50%) og Ringerike kommune (50%). Selskapet skal leie
hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS med varighet på 40 år.
En eierstrategi for Ringeriksbadet omhandler derfor begge selskapene.
Rådmannens vurdering
Rådmannen deler styrets oppfatning av et en definert og vedtatt eierstrategi er viktig og
nødvendig for Ringeriksbadets videre utvikling. Likeens er en eierstrategi avgjørende for
utviklingen av selskapenes egne strategier og handlingsplaner.
Ringeriksbadet AS har som oppgave å finansiere, oppføre og eie badeanlegget. Anlegget er
oppført og finansiert, og selskapet hovedoppgave vil nå være å eie, vedlikeholde og leie ut
badeanlegget.
Å ha tilgang på et badeanlegg er et absolutt suksesskriterium for Ringeriksbadet IKS, som er
det selskapet kommunene har opprettet og eier for å realisere kommunens målsettinger med
badet.
I den økonomiske situasjon kommunene nå befinner seg i, vil det ikke være handlingsrom
for å videreutvikle alle muligheter og potensial som utvilsomt ligger i Ringeriksbadet. I
hvert fall ikke innenfor en tidshorisont på 3 – 5 år. Dette ikke minst på grunn av det
utviklingspotensialet som er i ferd med å etableres i regionen, og som vil kreve svært mye
av kommunene i fortsettelsen.
Rådmannen registrerer mange spenstige forslag og ideer til hvordan Ringeriksbadet kan
utvikle seg videre. Disse forslagene innebærer betydelige investeringer og kostnader for
eierne. Forslaget til eierstrategi har derimot fokus på kommunenes «kjerneproduksjon» og
lovpålagte oppgaver. Det gir allikevel selskapene rom for tiltak/aktiviteter som bedrer
badeanleggets kundegrunnlag og inntjening. Slike tiltak og aktiviteter må derimot være
rentable og ikke baserer på kommunale investeringer eller tilskudd.
Rådmannen mener dette forslaget er riktig i dagens situasjon.
Vedlegg


Forslag til eierstrategi for Ringeriksbadet for Hole og Ringerike kommune

Ringerike kommune, 11.12.2014
Tore Isaksen
rådmann
saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923

EIERSTRATEGI
for
Ringeriksbadet

Kommunene har følgende målsettinger med etableringen av Ringeriksbadet:


Å ha et bredt folkehelsetilbud til innbyggerne



Å oppfylle kommunenes forpliktelser til å lære alle barn å svømme i løpet av
barnetrinnet, jfr. læreplanen for kroppsøving.



Å sikre funksjonshemmede og kronisk syke et tilbud om terapibading i temperert vann
(både i grupper og individuelt), slik at denne gruppen kan sikres optimale
helsegevinster.



Å gi befolkningen et attraktivt svømme og badetilbud året rundt, tilpasset både
treningsaktiviteter og familieaktiviteter.

1. Formål med eierskapet
For å sikre etablering og kostnadseffektiv drift av et badeanlegg i kommunene, har
kommunene gått inn på eiersiden i to selskaper:
1. Ringeriksbadet AS som har som formål å finansiere, oppføre og eie badeanlegget, samt å
leie dette ut til Ringeriksbadet IKS.
2. Ringeriksbadet IKS, som har som formål å ivareta driftsansvaret for badeanlegget.
Selskapet skal leie hele badeanlegget gjennom en leiekontrakt med Ringeriksbadet AS.

2. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet AS
Ringeriksbadet AS skal eie og leie bort badeanlegget til Ringeriksbadet IKS for en periode på
40 år. Selskapet skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som
hensiktsmessig for å realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.
Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine
strategiske og faglige vurderinger, slik at Ringeriksbadet IKS kan realisere sine eieres mål. I
denne sammenheng er et godt fungerende badeanlegg en kritisk suksessfaktor. Det ligger
derfor et stort ansvar på Ringeriksbadet AS når det gjelder eiendomsforvaltningen,
vedlikehold av bygning og tekniske anlegg.

Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet AS
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer,
samt eiernes eierstrategi.
Eierskap i andre selskaper
Ringeriksbadet AS kan etablere hel- eller deleide datterselskap, der dette tjener selskapets
formål. Det legges til grunn at slike selskapsetableringer rettes mot å løse oppgaver som ikke
løses på en tilfredsstillende måte ved hjelp av eksisterende marked, samt at nye
selskapsetableringer ikke kommer i konflikt med andre eierinteresser kommunene måtte ha.
Etikk
Ringeriksbadet AS skal, som alle selskaper kommunene har eierinteresser i, ha etiske
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt
kvalitetssikringssystem
Konkurranseutsatt virksomhet
Selskapet skal ikke ta uforsvarlig risiko.

3. Oppgaver og handlingsrom for Ringeriksbadet IKS
Ringeriksbadet IKS skal leie badeanlegget for en periode på 40 år og drifte dette. Selskapet
skal ivareta de roller og utføre de oppgaver som eierne anser som hensiktsmessig for å
realisere eiernes formål med Ringeriksbadet.
Eierne ønsker med dette å gi selskapet et entydig mandat og handlingsrom for sine
strategiske og faglige vurderinger.
Selskapsstrategi
Som grunnlag for styringsdialogen mellom eierne og selskapet, forventes Ringeriksbadet IKS
å etablere en selskapsstrategi som er forankret i relevante nasjonale ambisjoner og føringer,
samt eiernes eierstrategi.
Kostnadseffektivitet
Ringeriksbadet skal drives effektivt, slik at dekningsgrunnlaget blir tilfredsstillende. Hver av
eierne hefter 50 % for selskapet samlede forpliktelser, og selskapet skal ikke ta uforsvarlig
risiko.
For å styrke besøksantall/kundegrunnlag til Badeanlegget kan Ringeriksbadet IKS innenfor
egne rammer organisere aktiviteter som naturlig er tilknyttet et badeanlegg og gir gevinster
innenfor et folkehelseperspektiv. Slike tiltak må ikke fortrenge, eller komme i konflikt med
eiernes definerte målsettinger. Framleie av disponible lokaler og tiltak som gir driftsinntekter
ligger innenfor slik aktivitet.
Ringeriksbadet skal være en arena for alle generasjoner og en attraktiv samarbeidspartner
for tiltak rettet mot alle grupper med spesielle behov. Ringeriksbadet skal også være
arena/utgangspunkt for idrettslige aktiviteter.

Etikk
Ringeriksbadet IKS skal, som alle selskaper kommunen har eierinteresser i, ha etiske
retningslinjer for medlemmer styre, daglig ledelse og administrasjon, som en del av sitt
kvalitetssikringssystem

4. Styringsdialogen mellom kommunene som eier, Ringeriksbadet AS og
Ringeriksbadet IKS
Styringsdialogen mellom selskapene og eierne forutsettes å skje gjennom årlige eiermøter
og i generalforsamlingene, for å drøfte felles strategi og utfordringer.

