
 
                                                                   
 
                                                       
 
 
 
 
 
Utviklings- og endringsarbeidet innen helse og omsorg vil hele tiden være et kontinuerlig arbeid. 
Samhandlingsreformen er ikke over. Kommunene får i dokument som eks. «Omsorg 2020» og 
«Primærhelsetjenesten – stortingsmelding nr. 26» overført nye oppgaver. 
 
1. Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 
Kommunestyret har vedtatt bosetting av fem mindreårige flyktninger. Det betyr at 5 barn vil bo uten 
foreldre og Ringebu kommune vil dermed få et komplett foreldreansvar og omsorgen for disse. Det 
er nedsatt ei gruppe på fire personer som skal planlegge oppstart i 2016. Den består av Per Morten 
Nyeng, Berit Aarnes, Liv A.Hustveit og Arild Kongsrud.  Kommunen mottar tilskudd som skal dekke 
oppstart og drift av disse.  
 
2. Forprosjekt ang.bolig for unge voksne funksjonshemmede 
Det er avsatt en million til oppstart av arbeidet med å etablere flere boliger for funksjonshemmede i 
Ringebu. Målet for dette arbeidet er at de skal stå innflytningsklare i løpet av 2017. Det arbeides også 
med etablering av botreningstilbud og avlastningstilbud for unge funksjonshemmede.  
 
3. Prosess sammenslåing av to avdelinger; Korttids- og rehabiliering og hjemmetjeneten sør: 
Denne omorganiseringen realiseres fullt ut fra 1.april.  Korttids- og rehabiliteringsavdelingen og 
hjemmetjenesten sør får felles avdelingsleder. Nattvakttjenesten vil ligge under miljøterapitjenesten.  
Hovedtillitsvalgt har vært deltakende i prosessen hele vegen.  
 
4. Avdelingslederstudie 
Det har siden januar 2014 vært gjennomført et lederstudie for avdelingsledere i sør og 
midtgudbrandsdal. Fra Ringebu har alle avdelingsledere og tjenesteledere innen helse og omsorg 
gjennomført studiet inkludert en ekstra modul utover de 30 studiepoengene og fire modulene som 
halvårsstudiet består av. Det vurderes nå en modul til fra høsten 2016 som har tittel «Håndtering av 
konflikter og kriser i et ledelsesperspektiv».  Påmeldingsfrist er 15.april.  
 
5. Velferdsteknologi 
Lillehammer kommune har hatt ute et anbud ang.leasing av trygghetsalarmer som har flere 
muligheter enn det eks. Ringebu sin alarmtype har i dag. Telenor Objects vant denne anbudsrunden 
og avtalen vil være klar i løpet av våren 2016. Ringebu kommune har opsjon og kan dermed gå inn på 
sammen avtalen til samme pris som Lillehammer hvis og når det er ønskelig. 
 

 
Dette er en av flere infoaviser som legges ut på hjemmesida og henges opp til oppslag på alle   
arbeidsplasser innen Helse og omsorg. I tillegg til denne avisen vil tjenestelederne gi utfyllende 
Informasjon på egne enheter. 

Britt Åse Høyesveen 
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