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Rådmannens innstilling
1. Strategiplanen for aldersvennlig kommune vedtas iverksatt i henhold til foreslåtte strategier
og tiltak.
2. Strategiplanen for en aldersvennlig kommune rulleres i takt med kommuneplanens
handlingsdel og arealdel

Sammendrag:
Strategiplanen for en aldersvennlig kommune er utarbeidet på grunnlag av lokale, nasjonale og
internasjonale føringer og anbefalinger. I tillegg har kommunens innbyggere medvirket med
innspill både ved å svare på spørsmål i en innbyggerundersøkelse høsten 2016, kunngjort på
både Facebook og i avisoppslag. Det er også gjennomført et møte på Midtløkken for innspill i
forhold hva kommunen burde satse på for å gjøre kommunen mer aldersvennlig. Våre
innbyggeres tilbakemeldinger er offentliggjort i sin helhet, og flere utvalgte tilbakemeldinger
siteres i strategiplanen for en aldersvennlig kommune. Planen innleder med kommunens
demografiske utvikling frem mot 2040, og viser deretter kunnskapsgrunnlag og anbefalinger, før
det foreslås strategier og tilhørende tiltak for Tønsberg kommune.

Vedlegg:
Aldersvennlig_mote_Midtlokken_27_10_2016
Aldersvennlig_resultater_deltakelse
Aldersvennlig_resultater_kommunikasjon_helseomsorg
Aldersvennlig_resultater_utendorsomrader_transport
KUNNSKAPSGRUNNLAG STRATEGIPLAN ALDERSVENNLIG KOMMUNE
Strategiplan aldersvennlig kommune
Innledning – hva saken gjelder:
Verdens befolkning aldres raskt. Antall personer 60 år og over vil dobles fra 2006-2050. I 2050
vil det for første gang i menneskets historie være flere eldre enn barn.
Dette har medført at mange land, inklusive Norge, har startet arbeidet med å forberede seg på
denne dreiningen av tidligere tidens alderskohorter. Isolert sett vil det at vi blir mange flere
eldre, og færre yngre, kunne skape store utfordringer for vårt samfunn om behovene til
fremtidens eldre, er de samme som det er for dagens eldre. Slik vil det imidlertid ikke
nødvendigvis bli. Samfunnet og menneskene i den utvikler seg i et kontinuerlig samspill, og det
vil alltid være vanskelig å forutsi eksakt hvordan fremtiden vil se ut, og hva slags behov og
forventninger våre innbyggere vil ha.
Forskning viser imidlertid at noen områder peker seg ut, med mer eller mindre grad av
sikkerhet:
·
·
·
·
·
·

Vi lever lenger (både med og uten sykdom), og mange av våre sykdommer kan forebygges.
Vi har bedre helse enn tidligere generasjoner.
Kommende generasjoner er mer individualistiske enn tidligere, og vil kanskje være mer aktive
knyttet til egen innsats i levekår og velferd.
Vi får en relativt stor andel av befolkningen med høyere utdanning.
Vi får generasjoner som i stor grad behersker og har vokst opp med ny moderne teknologi. I
dette ligger et stort potensial for en endret, og kanskje mer effektiv, organisering av helse- og
omsorgstjenestene i Norge.
Vi får generasjoner som både forventer mer, og da kanskje også som forventer mer å bli satt i
sentrum, og å ha en stor påvirkningsmulighet, når det kommer til eget liv. Samtidig får vi mest
sannsynlig også en generasjon som ønsker å være mest mulig selvstendig og selvhjulpen,
med eller uten bruk av moderne teknologi.

Faktagrunnlag:
I Norge er det skrevet flere offentlige utredninger (NOU) som har behandlet utfordringene med
at vi blir flere eldre i fremtiden, og hvordan fremtidens eldre vil skille seg fra dagens eldre. Flere
strategier og stortingsmeldinger fra ulike departementer og regjering knyttet til det samme er
enten publisert eller iverksatt. I tillegg kommer forskningsmateriale både fra inn- og utland. De
fleste utredningene, stortingsmeldinger, og strategier som er utarbeidet ser og har sett til andre
land og sentrale organisasjoner knyttet til dette temaet.
Strategiplan for en aldersvennlig kommune fokuserer på anbefalinger og tiltak i Tønsberg for å
gjøre kommunen ennå mer aldersvennlig, en kommune for både unge og eldre, med eller uten

en kognitiv eller fysisk funksjonssvikt. Det å skape en aldersvennlig kommune henger nært
sammen med fremtidens eldreomsorg i en vid forstand. En aldersvennlig kommune
kjennetegnes ved en gjennomgående integreringstanke på alle nivåer, og en aldersvennlig
kommune vil kunne forebygge skade, ekskludering og ensomhet. Derfor må strategien om en
aldersvennlig kommune ses i sammenheng med den kommende strategien «Aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg» (strategien er under arbeid og sendes til politisk behandling i løpet av
våren 2017).
Det har vært avholdt ett dialogmøte på Midtløkken 27. oktober 2016 der beboere og brukere av
bo- og service senterne ble invitert for å komme med innspill til dette arbeidet. I tillegg har
kommunen gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse i perioden 24. oktober – 4 november
2016 som har gått bredt ut til alle kommunens innbyggere. På tross av kunngjøring på
Facebook, på kommunens nettside, et større oppslag og annonse i Tønsbergs blad, og intervju
på radio (NRK Vestfold) ved to anledninger mottok vi ikke mer enn 51 svar på
nettundersøkelsen, hvorav 2 blanke. Selv om antall svar vurderes som lavt er det gitt mange
gode tilbakemeldinger, og de fleste er i tråd med nasjonale, og internasjonale føringer og
anbefalinger, og resultater fra andre undersøkelser. Alle tilbakemeldinger etter
nettundersøkelsen og fra møte på Midtløkken er offentlig tilgjengelig og ligger publisert på
kommunens nettside.
Hovedmål for en aldersvennlig kommune:

Strategiplanene tiltaksdel er delt inn i 6 områder med forslag til strategier og tiltak under hvert
av disse 6 områdene:
·
·
·
·
·
·

Utendørsområder og bebyggelse
Transport
Sosial deltakelse, respekt og sosial inkludering
Deltakelse og samfunns- og arbeidsliv
Kommunikasjon og informasjon
Helse- og omsorgstjenester

Strategier utendørsområder og bebyggelse:
·
·
·
·
·
·

Universelt tilgjengelige grøntområder i byrom og i kommunens tettsteder
Tilstrekkelige hvilesteder (benker, krakker osv).
Trygge og tilstrekkelige fotgjengerfelt og overganger.
Universelt tilgjengelige by- og tettstedsområder (butikker, kommunale bygg, kultur- og
fritidsarenaer)
Belysning av gater som skaper trygghet og sikkerhet for både unge og eldre
Universelt utformede boliger i tilstrekkelig antall er tilgjengelig for alle aldersgrupper og

·
·

husstander
Kommunen har en oppdatert informasjon om tilskuddsordninger/-muligheter og låneordninger
fra kommunen og Husbanken for utbedring av boliger i privat eie der dette er nødvendig etter
funksjonsfall.
Vedlikehold og utbedring av egen bolig (eid eller leid) er økonomisk mulig for alle, eventuelt
ved tilskudd der egen økonomi ikke tillater nødvendig vedlikehold og utbedringer.

Fotnoter:
World Health Organization (WHO) – Global Age-friendly Cities: A Guide (2007).
Jamfør blant annet NOVA rapport nr 15/2013 «Vital aldring og samhold mellom generasjoner», Stortingsmelding nr. 25 Mestring,
muligheter og mening (2005-2006), og Stortingsmelding nr 29 Morgendagens omsorg (2012-2013) – «Omsorgsplan 2020».
Kognitiv funksjonssvikt i denne planen omhandler både mennesker med demens, utviklingshemmede og andre med en svekket
kognitiv funksjonsevne, medfødt eller ervervet.

Tiltak utendørsområder og bebyggelse:

Strategier transport:
·
·
·
·
·

Konkurransedyktig pris og tilgjengelige transportløsninger for eldre (kort vei fra bolig til
offentlige transportløsninger, og enkel fysisk adkomst til buss, tog o.l.).
Alle har mulighet til å benytte kollektivtransport uten for lang gangvei fra eget hjem, og alle
byrom og kommunens tettsteder er tilgjengelig uten for lang gangvei fra stoppesteder.
Tilrettelagte transportløsninger for eldre (og andre) som ikke kan benytte seg av ordinært
tilgjengelige og universelt uformede transportløsninger.
Informasjon om rutetider er lett tilgjengelig (tydelig merking og lyd/høyttaler på både kjøretøy
og oppslagstavler på rutestasjon/stoppesteder)
Tilstrekkelig parkeringsplasser reservert for funksjonshemmede nær sentrale bygninger.

Tiltak transport:

Strategier sosial deltakelse, respekt og sosial inkludering:
·
·
·
·
·
·
·
·

Alle aktiviteter i by og tettsteder skal være tilgjengelig for alle, både med og uten
bevegelseshemning.
Særskilt fokus på eldre sitt behov for aktivitet og deltakelse for å forebygge isolasjon og
ensomhet.
Kommunens aktiviteter må være tydelig kommunisert, og informasjon om aktiviteter lett
tilgjengelig for alle kommunens innbyggere.
Kommunen har etablert tjenester/arenaer for eldre som bidrar til å forbygge skade, ensomhet
og isolasjon.
Det bør legges vekt på aktiviteter i kommunen på universelt utformede og universelt
tilgjengelige arenaer som fremmer kontakt og skaper møteplasser på tvers av generasjoner.
Sikre at eldre, i tillegg til kommunens eldreråd og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, i Tønsberg høres i alle saker som vedrører eldre i både by og tettstedene
rundt byen.
Holdningsskapende arbeid der fokus er på eldre som ressurs i Tønsberg. Bør allerede starte
på skole/barnehage, gjerne også ved å etablere møteplasser for kontakt mellom generasjoner.
Kommunale aktiviteter, bygg etc er attraktive og tilgjengelige for alle aldre, med eller uten en
funksjonsnedsettelse.

Tiltak sosial deltakelse, respekt og sosial inkludering:

Strategier deltakelse og samfunns- og arbeidsliv:
·
·

·

Varierte muligheter for frivillig deltakelse er lett tilgjengelig, og det er lett å finne informasjon om
mulighetene for alle innbyggere i Tønsberg kommune
Kommunen har en arbeidsgiver politikk som bidrar til at eldre arbeidstakere verdsettes, og har
tiltak som bidrar til at eldre kan stå lengst mulig i arbeid, helt eller delvis. Kommunen jobber
aktivt mot det øvrige næringslivet i Tønsberg med det samme utgangspunkt som i egen
organisasjon.
· Tilpasset arbeidstid
· Tilpasset opplæring i bruk av ny teknologi og oppdatering av kunnskaper i forhold til
bruk av ordinær informasjonsteknologi.
Eldre, og yngre med funksjonsnedsettelser, har mulighet til å medvirke på alle offentlige
arenaer, blant annet gjennom at vedtak og anbefalinger fra kommunens eldreråd og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne tillegges vekt i den politiske saksbehandling i
kommunen.

Tiltak deltakelse og samfunns- og arbeidsliv:

Strategier kommunikasjon og informasjon:
·
·
·
·
·

All aktuell informasjon i kommunen når alle innbyggere, noe som krever at informasjon
publiseres på flere informasjonskanaler (både i trykt media, og elektronisk, og evt over telefon,
f.eks sms), og at informasjonen er universelt tilgjengelig (for både hørsels- og synshemmede)
Det gjennomføres forebyggende hjemmebesøk overfor eldre for å forebygge isolasjon og
ensomhet, og for å legge til dette for at eldre kan bli boende i eget hjem lengst mulig.
All informasjon har profilen «Klart språk» med korte setninger som er enkle å forstå, uten
fremmedord og såkalt «intern sjargong» med forkortelser og «stammespråk».
Alle innbyggere har mulighet, dersom de ønsker det, å få informasjon fra kommunen formidlet
muntlig (f. eks over telefon).
Alle i kommunen har mulighet til å benytte seg av internett, dersom de ikke har dette hjemme
hos seg selv, ved at det etableres terminaler med internett på offentlige steder (som f. eks
rådhus, bibliotek o.l.), fortrinnsvis med tilgjengelig bemanning ved et behov for enkel
veiledning. Alle arenaer det kommunens innbyggere har mulighet til å benytte seg av
terminaler med internett må være universelt tilgjengelig for alle innbyggere i kommunen,
uavhengig av alder og funksjonsnivå.

Tiltak kommunikasjon og informasjon:

Strategier helse- og omsorgstjenester:
·
·

·
·

Helse- og omsorgstjenesten i Tønsberg er jevnt fordelt, hensiktsmessig samlokalisert og fysisk
forankret i by og tettsteder rundt byen, og kan nås av alle enten det er ved bruk av offentlige
transportmidler eller ved bruk av annen transport i egen regi.
Omsorgsboliger (både med og uten bemanning) og sykehjem er lokalisert i nærheten av
servicefasiliteter og grøntarealer tilgjengelig for den øvrige lokalbefolkningen i både by og
tettstedene rundt slik at eldre beboere fortsatt opplever å være en integrert del av
lokalbefolkningen.
Alle helse- og omsorgsfasiliteter er lett tilgjengelig og universelt utformet.
Alt personell i helse- og omsorgssektoren har høy kompetanse og behandler alle med respekt

·
·

og følsomhet, og ser hele individet i alt de gjør.
Helse- og omsorgstjenestene er godt utbygd og tilgjengelige for befolkningen både med tanke
på forebygge helse, å opprettholde helse, og å behandle sykdom.
Frivillige i alle aldre oppfordres og støttes for å bidra som supplement til helse- og
omsorgstjenesten i kommunen.

Tiltak helse- og omsorgstjenester:

Strategiplanen og dets tiltak foreslås rullert i tråd med kommuneplanens handlingsdel og
arealdel, herunder med en vurdering og iverksettelse av nye tiltak i årene som kommer.
Rettslig grunnlag:
Lov om kommuner og fylkeskommuner
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Lov om folkehelsearbeid
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne
Forholdet til kommuneplanen:
I kommuneplanens samfunnsdel er følgende mål av relevans for en aldersvennlig kommune:

Vurderinger:
Tønsberg kommunens alderssammensetning vil endres i betydelig grad frem mot 2040.
Tabellen under illustrerer de endringene vi står foran i årene fremover i forhold til antall
innbyggere fordelt på ulike aldersgrupper (tallene bygger på kommunegrense 2016):

Som det fremgår av tabellen ovenfor er det tydelig at vi står foran en betydelig vekst av de
eldste aldersgruppene i Tønsberg kommune fremover. Aldersgruppen 67-79 år vil øke med
57% fra 2016-2040, noe som ligger betydelig over de lavere aldersgruppenes vekst i tilsvarende
periode. For de eldste eldre, 80+, står vi foran en enda kraftigere vekst, med en økning på
henholdsvis 86% og 106% for de to gruppene 80-89 år og 90 år og eldre.
Utviklingen av Tønsbergs befolkning kan også fremstilles ut fra sum befolkningsvekst og andel
av befolkningen i yrkesaktiv alder versus 67 år og eldre som følger:

Tabell 2 ovenfor illustrerer to forhold. Kommunen blir større og vår befolkning øker i en ikke
ubetydelig grad fra 2016-2040 med utgangspunkt dagens kommunegrense (2016). I tillegg viser
tabellen at befolkningssammensetningen dreies i den forstand at andelen eldre (67 år og eldre)
øker, og at andelen yngre i yrkesaktiv alder går ned. Aldersbæreevnen for Tønsberg kommune
går dermed ned fremover mot 2040, gitt uendret arbeidsliv og pensjonsalder.
Oppsummert viser utviklingsbanen til SSB (middels utvikling/hovedalternativet) tydelig at
Tønsberg kommune, som i landet for øvrig, vil få en stor befolkning på over 60 år,
sammenlignet med i dag. Med grensejusteringer og eventuelle kommunesammenslåinger vil
befolkningen selvsagt øke ytterligere enn det tallene ovenfor illustrerer. Mest sannsynlig vil ikke
dette endre den trenden vi ser av tallene ovenfor ut over marginale endringer innenfor de ulike
aldersgruppene.
I lys av dette bildet fremstår arbeidet med en strategi for et aldersvennlig kommune for å sikre
deltakelse og tilgjengelighet til by og lokalsamfunn, som svært viktig og vesentlig overfor en stor
og voksende andel av fremtidens befolkning i vår kommune. Like viktig er det at helse- og
omsorgstjenestene forberedes på en betydelig økt andel eldre som på et tidspunkt vil ha behov
for tjenester fra det offentlige. I dette ligger også proaktivt arbeid med forebygging (både
primær-, sekundær, og tertiærforebygging). I den kommende strategien «Aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg» vil dette behandles nærmere.
Fotnoter:

I dette ligger også en arkitektonisk utforming av boliger og eventuelt institusjoner som «inviterer inn» fremfor å «stenge ute», som er
trygge, og som har et tydelig skille på hva som er private og hva som er offentlige arealer.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (hovedalternativet).
Aldersbæreevnen er forholdet mellom den yrkesaktive befolkningen og den eldre delen av befolkningen. Dersom flere står i arbeid
lenger vil dette slå ut positivt for aldersbæreevnen

Aldersvennlig by og lokalsamfunn og ikke minst fremtidens eldreomsorg er, som strategien for
en aldersvennlig kommune, og den kommende strategien om aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg, vil vise, sektorovergripende, og berører hvordan vår by og lokalmiljø er utformet,
boligutvikling/-utforming, folkehelse, næringsliv, kultur og frivillighet, fokus og tilrettelegging for
pårørendeomsorg, og ikke minst helse- og omsorgstjenestenes organisering, tjenestens
innretning og dimensjonering.
Alternative løsninger:
Ikke ha en særskilt planstrategi for aldersvennlighet, men integrere planbehovet inn i
eksisterende planer i kommunen.
Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser ved iverksetting av tiltak foreslått i strategiplanen, må utredes
nærmere der tiltakene åpenbart vil medføre kostnader for kommunen, og prioriteres satt av i
fremtidige budsjetter.
Behov for ressurser må inngå/meldes som en del av kommunens ordinære budsjett- og
økonomiplan prosess.
Å skape en aldersvennlig kommune vil kunne medføre betydelige besparelser for kommunen,
dersom dette bedrer helsetilstanden i kommunen, og bidrar til økt deltakelse til glede for både
unge og eldre.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Økt kompetanse på eldres behov spesielt, og behovet til mennesker i alle aldre med nedsatt
fysisk eller kognitiv funksjonsevne generelt vil kunne påvirke tilgjengelighet i kraft at man
hensyntar den enkeltes utfordringer og behov i ennå større grad enn idag.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Tiltak for å gjøre kommunen mer aldersvennlig vil kunne ha positive effekter på befolkningen
helse, både for de som allerede er syke, og for å forebygge sykdom. Økt deltakelse kan bidra til
man opplever seg inkludert i samfunnet, og økt tilgjengelighet vil kunne medføre at uterommet
benyttes i større grad enn i dag blant alle aldersgrupper. Dette vil i sin tur kunne forebygge
sykdom (både fysisk og psykisk)
Konsekvenser for folkehelse:
Jamfør helse- og miljøkonsekvenser. Å skape en aldersvennlig kommune, og å iverksette tiltak
som bidrar til dette, vurderes av stor betydning for folkehelse. Integrering og deltakelse,
herunder alle tiltak som øker denne, vil kunne bedre helsetilstanden i befolkningen.
Konsekvenser for barn og unge:
Økt deltakelse og tilgjengelighet har positive effekter uavhengig av alder. Både unge og eldre
(med og uten en fysisk eller kognitiv funksjonssvikt) vil profitere på tiltak for å øke
aldersvennligheten i kommunen. Arenaer som er attraktive for alle, og som skaper kontakt
mellom generasjoner vil ha positive effekter for alles helse (både fysisk og psykisk).
Konklusjon:
For å møte en stor aldrende befolkning aktivt, og for å bidra til økt deltakelse, og en kommune
som er tilgjengelig for alle, anbefaler rådmannen bystyret om at strategiplan for en aldersvennlig
kommune og dets forslag til tiltak vedtas. Strategiplanen rulleres i takt med kommuneplanens

handlingsdel og arealdel.
Videre behandling
Vedtas i Bystyret.

Tønsberg,

Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
Kommunmaldirektør
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Rådmannens innstilling
Rådmannen anbefaler opprettelse av en ny fastlegehjemmel på Sem og en tilknyttet en
eksisterende 2-legepraksis.
24.11.2016 Samarbeidsutvalget for fastlegeordningen i Tønsberg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har SUT fattet slikt vedtak:

SUT- 002/16 Vedtak:
Det anbefales opprettelse av en ny fastlegehjemmel på Sem og en tilknyttet en eksisterende 2legepraksis.

16/59414

Sammendrag:
Det nasjonale målet for ledige listeplasser er 5% av den totale fastlegekapasiteten en kommune
har.Tønsberg vil ha ca 4% ledighet etter sammenslåingen med Vear.Når Vear legegruppe blir
en del av Tønsberg vil legedekningen øke,men tilgjengeligheten på ledige listeplasser vil ikke
øke nevneverdig.
Innledning – hva saken gjelder:
Kommunen har kun 1 solopraksis og den ligger på Sem.For å etterkomme politiske signaler
som er tydelige på at solopraksis ikke er å anbefale er det ønskelig å gå i dialog med
hjemmelsinnehaver på Sem for å få til en endring.
Flere 2-legepraksiser har ønske om en hjemmel til grunnet stor etterspørsel,noe kommunen
mener må vurderes om det opprettes nye hjemler.
Faktagrunnlag:
Kommunen har pr 31.08.16 1915(1863 Tbg) ledige listeplasser hos fastlegene i Tønsberg
iberegnet Vear Legegruppe.Av de 1863 ledige i Tønsberg er 905 av dem ved Tønsberg
migrasjonshelsesenter.
Tidligere var en listestørrelse på 1500 en norm,men etter at man så effektene av bla
samhandlingsreformen er det kommet frem at en listestørrelse på 1000 pasienter pr lege er et
mer realistisk anslag.
Vurderinger:
Sem er en bydel med betydelig befolkningsøkning som følge av nye boligfelt,og med kun en
solopraksis i dette området blir tilbudet og tilgjengeligheten for dårlig.
Om solopraksisen utvides med en hjemmel vil det styrke legedekningen totalt sett i kommunen
samtidig som den siste solopraksisen i kommunen avvikles.
Dersom en av dagens 2-legepraksiser utvides til 3 leger gir dette pasientene en bedre
tilgjengelighet og legene får et større fagmiljø som vil bidra til bedre pasientsikkerhet og
arbeidsforhold for legene.

Økonomiske konsekvenser:
Kommunen søker om basistilskudd
Den som tildeles hjemmelen avtaler leie av lokaler/hjelpepersonell ol med aktuell partner.
Konsekvenser for folkehelse:
Større valgmulighet når man skal ha fastlege eller ønsker å bytte.
Konklusjon:
Videre behandling
Avsluttes i UHO

Tønsberg,

rådmann
Inger Furuseth
Virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/4759

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Fellestjenester

Delegasjonssaker
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
24.01.2017

Saksnummer
005/17

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene godkjennes som de foreligger.
001/16, 996 936 996: Odins Valhall AS - Boondocks Hideout. Godkjenning av stedfortredere.
Vedtak
Vedtak:
1. org.nr.996 936 996 Odins Valhall AS innvilges godkjenning av nye stedfortredere,
jf. alkoholloven §§ 1-7 og 1-7c.
1. Godkjenning gjelder for skjenkestedet Boondocks Hideout, Rådhusgaten 2,
3126 Tønsberg.
2. Godkjent stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
2. Stedfortreder: Miriam Andreassen f.1986
3. Stedfortreder: Kjetil Hugdahl f.1970

160/12, 996 992 543 Seher AS - Kong Sverre. Manglende dokumentasjon. Advarsel
157/12, 996 992 543 Seher AS - Kong Sverre. Manglende dokumentasjon. Advarsel
001/17, 997 722 833 Regnskap konsulent AS - Mekong Restaurant. Søknad om serverings- og
skjenkebevilling. Vedtak
Vedtak:
1. org.nr.997 722 833 Regnskap konsulent AS innvilges serverings- og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings- og skjenkestedet
Mekong Restaurant, Conradis gate 7, 3126 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2, 3, jf.

alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Dao Anh Nguyen f.1968
2. Stedfortreder: Elisa Tran f.1970
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kap.6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
192/12, Skjenkebevilling enkeltanledning 05.10.12. Vedtak

Tønsberg kommune

JournalpostID

16/65475

Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Fellestjenester

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
24.01.2017

Saksnummer
006/17

345/16, 998 472 636 - Odd Fellow Loge nr. 117 Oseberg - Søknad om skjenkebevilling Ambulerende bevilling - Vedtak
Vedtak:
1. Odd Fellow Loge nr. 117 Oseberg, org.nr. 998 472 636 gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende
skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, lørdag 03.12.16, kl.
18:00 – 02:00 i forbindelse med julemøte.
2. Adresse: Odd Fellow Tønsberg, Falckenbergs gate 7, 3111 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Erling Olav Hoel, mob.nr. 476 65 800.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
340,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 340,00. Faktura blir tilsendt.

001/17, Willy Roger Holtan: Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Vedtak
Vedtak:
1. Willy Roger Holtan, f. 1953, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, lørdag 17.06.17, kl. 17:00 – 01:00, i
forbindelse med bryllup.
2. Adresse: Teie Hovedgård, Banebakken 37, 3127 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Willy Roger Holtan, f. 1953, mob.nr. 905 51 906.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
350,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 350,00. Faktura blir tilsendt.

003/17, Jan Olav Dahl: Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning. Endring av
konsertlokaler 14.januar 2017
Vedtak:
1.
Jan Olav Dahl f.1966, gis på grunnlag av innsendt endrings søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 14.januar 2017. Bevillingen gjelder i
lokalene til Gamle Total, Stoltenberg gate 46, 3101 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.

2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Jan Olav Dahl f.1966. Mob.nr.45 46 79 69.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
346/16, Knut Erik Kristoffersen - Søknad om skjenkebevilling - Ambulerende bevilling - Vedtak
Vedtak:
1. Knut Erik Kristoffersen, f. 1965, gis iht. alkoholloven § 4-5 ambulerende skjenkebevilling for
skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1,2 og 3 i forbindelse med Seniorklubben – TKs
julemøte.
2. Adresse: Messehuset, Stenmalveien 4, 3111 Tønsberg.
3. Ansvarlig person for skjenkingen: Knut Erik Kristoffersen, f. 1965.
4. Gebyret
for
ambulerende
bevilling
er
kr
340,00
pr.
dag.
Gebyret for denne bevillingen blir: kr 340. Faktura blir tilsendt.

347/16, Jan Olav Dahl - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
Jan Olav Dahl, f. 1966, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 09.12.16 og lørdag 10.12.16. Bevillingen
gjelder på Gamle Total, Stoltenbergs gate 46, 3110 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Jan Olav Dahl, f. 1966, mob.nr. 454 67 969.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
348/16, Jan Olav Dahl: Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
John Olav Dahl, f. 1966, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 14.01.17. Bevillingen gjelder på
Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: John Olav Dahl, f. 1966, mob.nr. 454 67 969.

3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
002/17, 971 316 896 Stiftelsen Tønsberg Kystkultur Senter. Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning. Vedtak
Vedtak:
1.
org.nr.971 316 896 Stiftelsen Tønsberg Kystkultur Senter, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 3.februar
2017,
fra kl.18:30 – 02:00. Bevillingen gjelder på Tønsberg Kystkultur Senter,
Banebakken 52, 3127 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven §
1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen f.1955. Mob.nr.
99704682.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
353/16, 917 791 546 - Cafe Jarlsø AS - Cafe Jarlsø. Søknad serverings- og skjenkebevilling.
Vedtak
Vedtak:
1. org.nr.917 791 546 Cafe Jarlsø AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Cafe
Jarlsø, Jarlsøveien 50, 3124 Tønsberg, inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2, 3, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Are Frost f.1958
2. Stedfortreder: Silje Lauritsen f.1995

3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kap. 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
351/16, 894 429 062 Lauritz Bar AS - BAKU - 14.10.2016 politirapport - vedtak. Sanksjon
344/16, 983 975 259 - Sykehuset i Vestfold HF - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning
- Vedtak
Vedtak:
1.
Sykehuset i Vestfold HF, org.nr. 983 975 259, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 29.11.16 og torsdag
01.12.16. Bevillingen gjelder i ansattkantinen Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens
alle 17, 3116 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6
andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Anita Yvonne Bergersen, mob.nr. 476 63 364.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
349/16, 997 249 275 - Komon-Stageway AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
Vedtak:
1.
Komon-Stageway AS, org.nr. 997 249 275, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag 04.01.17. Bevillingen gjelder
på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2,
jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Stian Hage, f. 1991, mob.nr. 980 46 723.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for

Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
352/16, 996 853 675 - Tallak Bar AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
Tallak Bar AS, org.nr. 996 853 675, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning fredag 16.12.16 og lørdag 17.12.16.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Christoffer Rød, f. 1976, mob.nr. 936 47 037.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer for
Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler under
arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet, levere
omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil bli beregnet ut
fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet. Omsetningsoppgaven
skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer.
350/16, 984 063 598 - gimle selskapslokaler og ceatring as - Søknad om utvidet
skjenkebevilling - vedtak
004/17, 996 776 557 WITH AS - WITH bakeri. Søknad om utvidet skjenkebevilling. Vedtak
Vedtak:
1. Org.nr.996 776 557 WITH AS innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Skjenkebevillingen gjelder for lokalene Wilhelmsens House, Halfdan
Wilhelmsens Allé 22, 3126 Tønsberg. Følgende datoer: 07.01.17 + 14.01.17 +
21.01.17 + 28.01.17 + 04.02.17 + 11.02.17 + 18.02.17 + 25.02.17 fra kl.12:00 –
16:00.
2. Skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, og annen informasjon
oppgitt i søknaden, jf.alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Kjersti With f.1977
2. Stedfortreder: Toni Karlsen f.1978

