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Innledning

• Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd har bedt om en gjennomgang 
av administrasjonens oppfølging av saker utvalget behandlet i 2019.

• Utvalget behandlet totalt 31 saker i fjor. Av disse var 16 orienteringer, 
disse krever ikke administrativ oppfølging og er ikke tatt med i 
gjennomgangen. 7 saker blir behandlet i særskilte temamøter utover 
våren, disse er heller ikke tatt med. 3 saker er politisk behandlet senere, 
disse er belyst i  tilhørende saksframlegg.

• Dagens gjennomgang vil omfatte Familiens hus, fysioterapiordningen, 
samarbeidet mellom Ringerike kommune og Kirkens bymisjon, arbeidet 
med ny rusplan og tilrettelegging av krisesentertilbudet i samarbeid med 
enhet for rus og psykisk helse.



Familiens hus og modellutvikling for tidlig identifikasjon og 

oppfølging av utsatte barn - April

• Tilskudd på 850 000kr fra Bufdir til modellutvikling for tidlig 

identifikasjon og oppfølging av utsatte barn 

• Tjenestene knyttet til barn, unge og deres familier 

samlokaliseres høsten 2019 

• Oppstart av frokostmøter september 2019

• Resepsjonen åpnet januar 2020, 50 % bemannet. 



Familiens hus og modellutvikling for tidlig identifikasjon 

og oppfølging av utsatte barn

• Januar-mars gjennomfører alle enheter Gjestebud med 5-10 

tjenestemottakere. 

• Mars 2020 BTI( Modellutvikling og tidlig intervensjon) Kick-off

på Sundvolden hotell, med 3 tilhørende samlinger i løpet av 

våren for å ferdigstille samhandlingsmodellen. 

• Skole og barnehage kobles i mye større grad på fra denne 

samlingen og ut prosjektperioden. 

• Vi søker implementeringsmidler fra des 2020-des 2021



Fysioterapitjenesten i Ringerike kommune

Status pr. 01.01.2020

• Privatpraktiserende 
fysioterapeuter (PPF) har 
økt budsjettet for 2020 
med 1,2 mil. Økningen ble 
brukt for oppjustering av 
driftsavtaler under 50% til 
50%. 

• Oppjusteringen er gjeldene 
fra og med 01.01.2020

• Dette innebærer en økning 
3,4 årsverk, fra 20,67 i 
2019 til 24,07 i 2020.

Fysioterapitjeneste - driftstilskudd 2019 Fysioterapitjeneste - driftstilskudd 2020

Driftstilskud
d andel Antall Antall ÅV

Driftstilskud
d andel Antall Antall ÅV

20 % 10 2,00 50 % 19 9,50

30 % 1 0,30 58,33 % 1 0,58

40 % 1 0,40 60 % 4 2,40

50 % 6 3,00 70 % 2 1,40

58,33 % 1 0,58 75 % 4 3,00

60 % 3 1,80 80 % 3 2,40

70 % 2 1,40 83,33 % 1 0,83

75 % 4 3,20 95 % 1 0,95

80 % 4 3,20 100 % 3 3,00

83,33 % 1 0,83 Sum 671,66 % 38 24,07

95 % 1 0,95

100 % 3 3,00

Sum 761,66 % 37 20,67



Samarbeidsavtale mellom Kirkens bymisjon og Ringerike kommune

• 02.05.19: Vedtak i KS

• Partnerskapsavtale signert

• 06.05.19: Serveringsbevilling

• 15.05.19: Avtale om leie av grunn, Hønefoss bru 1D

• 29.08.19: Driftsavtale om elsykkelbibliotek



Rusplan for Ringerike kommune

• Arbeidet med rusplanen ble påbegynt i 2019

• Mye arbeid er gjort, planen er ikke tilpasset ny planstruktur. 

Arbeidet gjøres i samarbeid med planavdelingen for å sikre 

enhetlig planverk i hele Ringerike kommune. Arbeidet søkes 

løst i egen mal og ferdigstilles første halvår 2020.



Individuell tilrettelegging av krisesentertilbudet -

Tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri

• Det er igangsatt tilpasning av en leilighet for å kunne gi 

lovpålagt krisesentertilbud til mennesker med 

tilleggsproblematikk innen rus og psykiatri. Planlagt oppstart 

er sommer 2020.

• Det bygningsmessige arbeidet er ferdig tidligere enn planlagt 

grunnet mild vinter.

• Krisesenteret og enhet for psykisk helse og rus skal i løpet av 

våren utarbeide samarbeidsplan og rutiner for tilbudet.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


