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Rapport 2015 for interkommunalt krisesenterarbeid, - Krisesenteret i Hønefoss  

 

Arkivsaksnr.: 16/1681   Arkiv: H43 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Årsrapport 2015 for Interkommunalt krisesentersamarbeid, - Krisesenteret i Hønefoss, 

tas til orientering. 

 

Innledning / bakgrunn 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

 

Beskrivelse av saken 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er 

vertskommune. De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, 

Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre 

Slidre kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 103 000 innbyggere i 2015, fordelt over 2 

fylker. 

Interkommunale møter er avholdt med 2 felles møter i 2015, i samsvar med 

samarbeidsavtalene. Ny felles samarbeidsavtale med virkning fra 2015 har fungert etter 

formålet. 

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall. 

Dagens pris er holdt på et så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt når 

det gjelder bemanning. Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i lovverket. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rapporten gir et godt bilde av et moderne framtidsrettet krisesenter med god kompetanse. 

Rapporten anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2015 for Interkommunalt krisesentersamarbeid, - Krisesenteret i Hønefoss 

 

 



  Sak 11/16 

 

 Side 4   

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



   

 Sak 12/16 

 Side 5   

 

 

Rapport fra Pasient og brukerombudet 2015, - tilleggsopplysninger  

 

Arkivsaksnr.: 16/1682   Arkiv: F00 &14  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tilleggsopplysningene til sak 6/16 årsrapport fra Pasient og brukerombudet, tas til 

orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd behandlet årsmelding fra Pasient og 

brukerombudet i møte 8. mars i sak 6/16. 

Det ble fra hovedutvalget etterlyst mer detaljerte opplysninger om hvilke enheter i 

kommunen som mottok klagene, og hva slags klager det gjaldt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har innhentet de etterspurte opplysningene fra Pasient og brukerombudet., som 

skriver: 

«Vi har registrert 63 klagesaker i 2015 som gjelder tjenester fra Ringerike kommune.  17 av 

disse gjelder fastleger og 2 gjelder fengselshelsetjenesten. Vi står da igjen med 44 saker: 

3 saker, Hønefoss sykehjem – kvalitet og forsvarlig pleie og omsorg 

8 saker, legevakt  

1 sak, omsorgsbolig  

2 saker, Uenig i kommunens beslutning om flytting til annet sykehjem 

7 saker, helsetjenester i hjemmet (uteblitt hjemmesykepleie, forsinkelse i medisinering, svikt i 

koordinering og oppfølging ved sykdom hos ansatte i kommunen, rot med bemanning, 

manglende koordinering og helhetlig pleie og omsorg etter oppsatt plan, uenig i beslutning 

om at tjenesten hjemmesykepleie bortfaller, uenighet mellom pasient og kommune om 

tjenestene skal gis i hjemmet eller på sykehjem,  

10 saker, rehab/korttidsopphold - de fleste rettet mot Austjord.  Det klages på manglende 

informasjon om at oppholdet kan forlenges ved behov, mange oppfatter at pasienten skrives 

ut uansett, flere mener det ikke har vært god nok kvalitet på innholdet i 

rehabiliteringsoppholdet, det er ingen plan for oppholdet, klage på manglende tilsyn under 

måltidene, lite aktiviteter og lite verdighet i tjenestene under korttidsoppholdet.  

1 sak, manglende oppfølging i bofellesskap 

1sak, manglende aktivitetstilbud under avlastningsopphold  

2 saker, omsorgslønn – uenig i kommunens beslutning og begrunnelse for reduksjon.  



  Sak 12/16 

 

 Side 6   

 

4 saker, lang saksbehandlingstid på søknader om tjenester, mangelfull begrunnelse i 

vedtakene, manglende dialog mellom sykehus og kommune ved utskriving 

1 sak, avslag på søknad om dagtilbud 

1 sak, avslag på søknad om psykisk helsetjeneste  

1 sak, vanskelig å vite hva det skal søkes på av tjenester og opplevelse av å måtte mase og 

kjempe mot kommunen for å få de nødvendige tjenestene  

2 saker, kommunal rehabilitering utenfor institusjon 

Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke gå mer i detalj på innholdet i saken, og flere som 

tar kontakt med oss ønsker ikke at vi går videre med formell klage til kommunen.  I mange av 

sakene ser vi at det er svikt i kommunikasjon og informasjon til pasienter og pårørende når 

det gjelder saksbehandlingen og muligheten til å be om forlenget opphold.    

Mange saker løses på en god måte når vi tar direkte kontakt med tildelingskontoret og vi har 

derfor få saker som avgjøres av Fylkesmannen.  Kommunen må derfor tenke hvordan de 

ivaretar de pasientene og pårørende som ikke tar kontakt med oss men som helt sikkert har 

de samme opplevelsene».  

Rådmannen anbefaler at tilleggsopplysningene tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 

 



   

 Sak 13/16 

 Side 7   

 

 

Vårkonferansen 2016  

 

Arkivsaksnr.: 16/1736   Arkiv: 431  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 05.04.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjonen om «Vårkonferansen 2015» tas til orientering. 

 

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. Denne gang med tema: «Mangfold», 

med fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. 

Konferansen retter seg mot alle som arbeider innen pleie og omsorg, i barnehage eller skolen, 

i psykiatrien eller innen barnevernet. 

Konferansen er full av gode eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et 

spennende, engasjerende og tankevekkende gjesteforedrag ved Safia Abdi Haase. Hennes 

historie og bakgrunn finnes her: (http://www.nrk.no/ostfold/safia_-ridder-av-forste-klasse-

1.11954746). 

Konferansen avholdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - den 13. april fra kl. 09.00 til 

15.00, og er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike frivilligsentral. 

Det er ingen deltakeravgift. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1681-1   Arkiv:   

 

Rapport 2015 for interkommunalt krisesenterarbeid, - Krisesenteret i 

Hønefoss  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 Årsrapport 2015 for Interkommunalt krisesentersamarbeid, - Krisesenteret i 

Hønefoss, tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Innledning / bakgrunn 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 

(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 

menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

 

Beskrivelse av saken 

Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, et 

samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er 

vertskommune. De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, 

Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre 

Slidre kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 103 000 innbyggere i 2015, fordelt over 2 

fylker. 

Interkommunale møter er avholdt med 2 felles møter i 2015, i samsvar med 

samarbeidsavtalene. Ny felles samarbeidsavtale med virkning fra 2015 har fungert etter 

formålet. 

Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall. 

Dagens pris er holdt på et så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt 

når det gjelder bemanning. Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i 

lovverket. 

 



 

Rådmannens vurdering 

Rapporten gir et godt bilde av et moderne framtidsrettet krisesenter med god kompetanse. 

Rapporten anbefales tatt til orientering. 

 

Vedlegg 

 Årsrapport 2015 for Interkommunalt krisesentersamarbeid, - Krisesenteret i 

Hønefoss 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, Kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Årsrapport 2015 for Interkommunalt krisesentersamarbeid  – 

Krisesenteret i Hønefoss. 

Lovpålagt tilbud: 

Krisesentertilbudet er et lovpålagt tilbud, jf. Lov om kommunale krisesentertilbud 
(krisesenterlova). Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, 
menn og medfølgende barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  
 
Organisering: 
 
Krisesentertilbudet er et interkommunalt tiltak som driftes etter vertskommunemodellen, et 
samarbeid mellom 14 deltakende kommuner i 2015, der Ringerike kommune er 
vertskommune. De andre deltakerkommunene er: Hole, Modum, Krødsherad, Sigdal, 
Jevnaker, Lunner, Gran, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal, Vang, Etnedal, Øystre Slidre og Vestre 
Slidre kommune. Nedslagsfeltet omfatter ca. 103 000 innbyggere i 2015, fordelt over 2 
fylker. 
 
Interkommunale møter er avholdt med 2 felles møter i 2015, i samsvar med 
samarbeidsavtalene. Ny felles samarbeidsavtale med virkning fra 2015 har fungert etter 

formålet. 

 
Samtlige kommuner betaler et tilskudd til driften, med et årlig beløp i forhold til folketall. 
Dagens pris er holdt på et så lavt nivå som mulig, og driften er således innrettet marginalt 
når det gjelder bemanning. Tilbudet er allikevel faglig godt og tilfredsstiller alle krav i 
lovverket. 
 

Helhetsvurdering: 

Krisesenteret i Hønefoss er et veldrevet senter som på god vei anses som et 

kompetansesenter for vold i nære relasjoner og blir mer og mer benyttet som det av 

tilknyttede kommuner og tilhørende hjelpeapparat.  

Sentrale hendelser og aktiviteter: 

Krisesenteret har i tillegg til et botilbud, et samtaletilbud på dag og aften til mennesker som 

er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner og som ikke trenger beskyttelsen i 

botilbudet og et reetableringstilbud for de som har flyttet. Det gis gratis advokat bistand til 

både de som bor og ikke bor på senteret. Senterets advokat, Annie Braseth, finansieres med 

midler fra Justis- og Beredskapsdepartementet for bistand som inngår i formålet til senteret. 

Advokaten sitter på senteret fast en ettermiddag i uken.  

Krisesenteret har egne tiltak kalt: «Skoletiltaket» og «Barnehagetiltaket». Disse tiltakene er 

undervisning og kompetanseøkning om vold i nære relasjoner med forebyggende- og 

avdekkende hensikt til alle lærerne i grunnskolen og barnehageansatte.  
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Krisesenteret startet et prosjekt kalt: «Ungdomsgrupper» i 2015, der eksterne ungdom 

utsatt for vold i nære relasjoner kan bli med i. Det er et 10-ukers gruppetilbud med 

undervisning og arbeid i gruppe med voldsproblematikk. 

Krisesenteret er med gruppen «Aktiv jobb i skolen» på Hønefoss Videregående skole og 

Ringerike videregående skole. Denne gruppen er tverrfaglig og sitter på skolene en halv 

fredag annen hver fredag annen hver skole. Formålet er forebyggende og avdekkende, slik at 

ungdommene kan få direkte hjelp av rett instans i gruppen. 

Det ble i 2015 avholdt en rekke informasjonstiltak i form av foredrag om vold i nære 

relasjoner og om krisesenterets virksomhet. 

Gudbrandsdal krisesenter kjøpte tilgang til botilbudet til menn på Krisesenteret i 

Hønefoss frem til 01.04.15. Dette omfattet 19 kommuner med et nedslagsfelt på ca 90 

000 innbyggere. 

Resultat og avvik: 

Statistikk: 

Dag og kveldsbrukere - samtaler Antall: 

Samtaler kvinner 182 

Samtaler barn/ungdom 53 

Samtaler menn 22 

Sum: 257 

 

Beboere Antall: Døgn: 

Kvinner 59 2247 

Barn/ungdom til kvinner 50 2576 

Menn 4 139 

Barn/ungdom til menn 1 0 

Sum 114 4962 

 

Telefonsamtaler Antall 

Førstegangshenvendelse i 2015 71 

Vært i kontakt tidligere i 2015 59 

Andre telefonhenvendelser (ikke adm) 184 

Sum 449 
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Antall sendte bekymringsmeldinger: 

I 2015 sendte senteret 13 bekymringsmeldinger til barneverntjenesten i tilknyttede- og ikke 

tilknyttede kommuner. 

Antall mottatte innhenting av opplysninger fra barneverntjenestene: 

Barneverntjenesten i både tilknyttede- og ikke tilknyttede kommuner har anmodet om 

opplysninger i 25 saker i 2015. Dette gjelder både dagbrukere og beboere. 

Vitne i rettssaker for tidligere beboere: 

Antall saker: 4 rettssaker 

Dette er både straffesaker og barnefordelingssaker. 

Mottatte gaver i 2015: 

Det ble mottatt pengegaver med kr 140 356 i 2015. I tillegg mottok senteret også flere 

objekter til glede for beboere og senteret. 

Årsverk: Interkommunal krisesenterdrift har i 2015 bestått av 8,5 årsverk, herunder 7,5 i 

turnus. Blant de faste ansatte er det 8 kvinner og 2 menn, samt 10 tilkallingsvikarer (2 menn 

og 8 kvinner).  

Utfordringer og strategier fremover: 

Det arbeides videre med tverrfaglige møter på senteret for å ivareta beboere/brukere ved 

senteret på best mulig måte, samt opplysningsarbeid så langt det lar seg gjøre ut fra hensyn 

til driften.   

  

Resultat 2015: 

Krisesenteret gikk med et overskudd på kr 571 342 for 2015. 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1682-1   Arkiv:   

 

Rapport fra Pasient og brukerombudet 2015, - tilleggsopplysninger  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Tilleggsopplysningene til sak 6/16 årsrapport fra Pasient og brukerombudet, tas til 

orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Beskrivelse av saken 

Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd behandlet årsmelding fra Pasient og 

brukerombudet i møte 8. mars i sak 6/16. 

Det ble fra hovedutvalget etterlyst mer detaljerte opplysninger om hvilke enheter i 

kommunen som mottok klagene, og hva slags klager det gjaldt. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen har innhentet de etterspurte opplysningene fra Pasient og brukerombudet., som 

skriver: 

«Vi har registrert 63 klagesaker i 2015 som gjelder tjenester fra Ringerike kommune.  17 av 

disse gjelder fastleger og 2 gjelder fengselshelsetjenesten. Vi står da igjen med 44 saker: 

3 saker, Hønefoss sykehjem – kvalitet og forsvarlig pleie og omsorg 

8 saker, legevakt  

1 sak, omsorgsbolig  

2 saker, Uenig i kommunens beslutning om flytting til annet sykehjem 

7 saker, helsetjenester i hjemmet (uteblitt hjemmesykepleie, forsinkelse i medisinering, svikt 

i koordinering og oppfølging ved sykdom hos ansatte i kommunen, rot med bemanning, 

manglende koordinering og helhetlig pleie og omsorg etter oppsatt plan, uenig i beslutning 



om at tjenesten hjemmesykepleie bortfaller, uenighet mellom pasient og kommune om 

tjenestene skal gis i hjemmet eller på sykehjem,  

10 saker, rehab/korttidsopphold - de fleste rettet mot Austjord.  Det klages på manglende 

informasjon om at oppholdet kan forlenges ved behov, mange oppfatter at pasienten skrives 

ut uansett, flere mener det ikke har vært god nok kvalitet på innholdet i 

rehabiliteringsoppholdet, det er ingen plan for oppholdet, klage på manglende tilsyn under 

måltidene, lite aktiviteter og lite verdighet i tjenestene under korttidsoppholdet.  

1 sak, manglende oppfølging i bofellesskap 

1sak, manglende aktivitetstilbud under avlastningsopphold  

2 saker, omsorgslønn – uenig i kommunens beslutning og begrunnelse for reduksjon.  

4 saker, lang saksbehandlingstid på søknader om tjenester, mangelfull begrunnelse i 

vedtakene, manglende dialog mellom sykehus og kommune ved utskriving 

1 sak, avslag på søknad om dagtilbud 

1 sak, avslag på søknad om psykisk helsetjeneste  

1 sak, vanskelig å vite hva det skal søkes på av tjenester og opplevelse av å måtte mase og 

kjempe mot kommunen for å få de nødvendige tjenestene  

2 saker, kommunal rehabilitering utenfor institusjon 

Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke gå mer i detalj på innholdet i saken, og flere som 

tar kontakt med oss ønsker ikke at vi går videre med formell klage til kommunen.  I mange 

av sakene ser vi at det er svikt i kommunikasjon og informasjon til pasienter og pårørende 

når det gjelder saksbehandlingen og muligheten til å be om forlenget opphold.    

Mange saker løses på en god måte når vi tar direkte kontakt med tildelingskontoret og vi 

har derfor få saker som avgjøres av Fylkesmannen.  Kommunen må derfor tenke hvordan de 

ivaretar de pasientene og pårørende som ikke tar kontakt med oss men som helt sikkert har 

de samme opplevelsene».  

Rådmannen anbefaler at tilleggsopplysningene tas til orientering. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 16.03.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1736-1   Arkiv:   

Vårkonferansen 2016  

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Informasjonen om «Vårkonferansen 2015» tas til orientering. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

Beskrivelse av saken 

Vårkonferansen gjennomføres hvert år i april måned. Denne gang med tema: «Mangfold», 

med fokus på utvikling og kvalitetsforbedring. 

Konferansen retter seg mot alle som arbeider innen pleie og omsorg, i barnehage eller 

skolen, i psykiatrien eller innen barnevernet. 

Konferansen er full av gode eksempler fra kommunens egne tjenester, og i tillegg et 

spennende, engasjerende og tankevekkende gjesteforedrag ved Safia Abdi Haase. Hennes 

historie og bakgrunn finnes her: (http://www.nrk.no/ostfold/safia_-ridder-av-forste-klasse-

1.11954746). 

Konferansen avholdes på Ringerike kultursenter, Byscenen, - den 13. april fra kl. 09.00 til 

15.00, og er et samarbeidsprosjekt mellom Ringerike kommune og Ringerike frivilligsentral. 

Det er ingen deltakeravgift. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen oppfordrer alle som har anledning til å delta. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 

 Ringerike kommune, 17.03.2016 

 



 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef  

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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