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OPPFØLGING AV NOTAT FRA ORDFØRER TIL RÅDMANNEN OM FORHOLD I 
HELSE OG OMSORG – DATERT 1. MARS 

 
Viser til notat fra ordfører til rådmannen datert 1.mars 2013 som også er sak i kommunestyrets 
møte 21-mars.  
 
Innholdet i dette notatet omhandler forholdet til politiet i saker som angår politiet og som har 
bakgrunn i et oppslag i Ring Blad 30.mars der politiet blir intervjuet om oppgaver som kan 
grense opp mot helse/omsorgsoppgaver.  
Det som gjelder evaluering av pleie og omsorgstjenestene kommenteres ikke her, men følges 
opp i egen sak på et senere tidspunkt. 
 
I kursiv refereres ordførers kommentarer/ innspill: 
«Jeg viser til kommentarer fremsatt av Politiet. Her etterlates et inntrykk av at det er et visst 
omfang som Politiet på en måte håndterer uten at det nødvendigvis er deres oppgave og 
ansvar. I den forbindelse kunne det være interessant med en status på omfang, men også om 
dette med relasjonene mellom Politi og Ringerike kommune. Herunder rutinene som benyttes 
fra henholdsvis kommune og Politi sin side i slike tilfeller. Det kan antakelig være nyttig om 
administrasjonen i Ringerike kommune kontakter Politiet og at de i fellesskap foretar en 
gjennomgang. Det ville da på den bakgrunn være greit om rådmannen utarbeider et notat om 
status og forbedringspunkter for fremlegg i politiske organ. « 
 
Det ble gjennomført et møte mellom Rådmannen og politiet torsdag 7. mars 2013. Der ble 
politiet informert om at det dagen før hadde vært et møte mellom Rådmannens ledergruppe og 
Frivilligsentralen. Der ble det besluttet at Frivilligsentralen skal gjenopprette en 
kontakttelefon for innbyggere som ønsker en telefonvenn. Denne ordningen har eksistert 
tidligere, men ble nedlagt fordi denne ikke ble benyttet. Når denne ordningen gjenopprettes, er 
dette et telefon nummer politiet kan henvise publikum til. 
 
Politiet får helt klart mange telefonhenvendelser fra innbyggerne i alle 13 kommunene i 
Nordre Buskerud politidistrikt.  
 



 

 
Dette er telefoner med ulik type henvendelser. Mange har bakgrunn i ensomhet og isolasjon. 
Det bekreftes også at disse telefonene økes i høytidene. Imidlertid viser statistikk at dette tallet  
er ganske stabilt, og det var en marginal nedgang i 2013 sammenlignet med samme periode i 
2012 
 
Politiet opplyser at antall registrerte saker kodet på psykiatri - 1.10.11 - 1.3.12. for Ringerike 
kommune var 72   
i tidsrommet 1.10.12 - 1.3.13. var det 69 saker. 
Ut ifra dette har antallet gått svakt ned, men kan betegnes som stabilt. Dette er litt i motstrid 
til oppslag i Ring Blad der dette ble nedskrevet som «eskalerende»  
 
Det som går under statistikk psykiatri sier politiet er: 
  
-åpenbare psykiatritilfeller - bistand sykehus  
-bistand legevakta ved framstillinger - hente hjemme på bopel og framstille for lege. 
-transporter til psykiatriske institusjoner  
-åpenbart psykiske syke arrestanter 
-familiekrangler / husbråk, hvor det åpenbart er psykiatri 
-rusmistrukere som blir psykotiske 
-selvdrap 
-forsøk selvdrap 
 
Vi drøftet også «vandrere» som kan observeres enten for tynt kledd eller av ulik årsak har 
vanskeligheter med å orientere seg. Politiet sier at dette er enkelttilfeller, og at dette antallet 
etter deres oppfatning ikke har endret seg vesentlig siste året. 
 
Det ble drøftet avtalt at det er hensiktsmessig at kommunen og politiet har to faste møter i året 
der det utveksles informasjon om denne typen hendelser og problematikk.  
Neste møte er avtalt til 13. september 2013. Fra kommunens side møter rådmann og 
kommunalsjef for helse- og omsorgstjenester. 
 
I tillegg drøftet vi generelle samarbeidsformer mellom kommunen og politiet. Det er enighet 
om at det forebyggende arbeidet for barn og unge fungerer godt. Her er det faste temaer og 
faste rutiner. Politiet er synlig på ungdomsskoletrinnet, de besøker alle 9. klassene i 
kommunen. SLT koordinator er kontaktperson mot politiet.  
Politiet deltar i tverrfaglig team på skolene, og de deltar i rektormøter der det er formålstjenlig 
å belyse spesielle utfordringer. 
 
Det er etablert Politiråd. Det består av politiet, rådmenn og ordførere i Hole og Ringerike samt 
SLT koordinator. Det er Politiet som innkaller. Det var enighet på møtet 7. mars 2013 om at 
disse møtene må være regelmessige.  
 
Det kan konstateres at det er etablert gode samarbeidsforhold mellom politi og kommune som 
begge parter vil bidra til å vedlikeholde og videreutvikle i kommende år. 
 

  
 


