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Tønsberg kommune

Møteprotokoll
for
Utvalg for helse og omsorg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

28.02.2017
117 - Formannskapssalen
18:30

Medlemmer
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Karl Reite
Anne-May Hogsnes
Bent Kittelsen
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Tone Helen Jørgensen
Oda Inanna Stene
Karin Haldisdatter Johannessen
Rysst

Parti
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
MDG
SV

Forfall
Josef Kleven

Parti
V

Varamedlemmer:
Aina Dahl

Parti
V

Saksliste
Saksnr.
009/17
010/17
011/17
012/17
013/17
014/17
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
Orientering om moderniserings og effektiviseringstiltak i
hjemmetjenesten og sykehjemmene i Tønsberg kommune
Forslag til omgjøring av BY-156/16 om konkurranseutsetting
av avtale om omsorgs-/institusjonstjenester til rusavhengige
Delegasjonssaker UHO

009/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Utvalget godkjenner møteprotokollen som den foreligger.

UHO- 009/17 Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

010/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Ingen referatssaker.

UHO- 010/17 Vedtak:
Ingen referatssaker.

011/17: Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
Rådmannens innstilling
1. Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for
Træleborg igangsettes umiddelbart.
2. Avtalen med Attendo Care AS opphører fra juni 2018 og Tønsberg kommune
overtar driften av Maribu og Marie Treschow.
3. Tønsberg kommune inngår leieavtale med Bjarøy Eiendom AS for fortsatt drift på
Maribu og Marie Treshow fra juni 2018.
4. Øvrige strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
vedtas iverksatt og følges opp i handlingsplanen.
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27.02.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 007/17 Vedtak:
1. Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for
Træleborg igangsettes umiddelbart.
2. Avtalen med Attendo Care AS opphører fra juni 2018 og Tønsberg kommune
overtar driften av Maribu og Marie Treschow.
3. Tønsberg kommune inngår leieavtale med Bjarøy Eiendom AS for fortsatt drift på
Maribu og Marie Treshow fra juni 2018.
4. Øvrige strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
vedtas iverksatt og følges opp i handlingsplanen.

27.02.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra Liv Sannum(FFO):
Rådet slutter seg til utviklingstrekk i Tønsbergs hjemmetjeneste og sykehjemmene som:
- Hverdagsrehabiliterings-fokus.
- Ressurstyring på tvers av enheter og bruk av ressurs fleksibelt etter behov.
- Styring og sammensetning av kompetanse etter behov.
- Høy ATA-tid bør prioriteres.
- Videreutvikling av dagsentre og ergo-fysioterapitjenesten.
Rådet synes imidlertid det er uklart i orienteringen om eventuelt alle innsparte økonomiske midler
fortsatt skal komme brukergruppene til gode. Pasientsikkerhet må prioriteres. Bedre ernæring er et av
målene her.
Rådet stiller spørsmål ved om dette kan kombineres ved nevnte «effektiv måltidspraksis». Dette som
eksempel på at ønske om innsparing og effektivitet alltid må sees i perspektivet om brukerens beste.

Etter dette har RMF fattet følgende vedtak.

RMF- 006/17 Vedtak:
1. Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for
Træleborg igangsettes umiddelbart.
2. Avtalen med Attendo Care AS opphører fra juni 2018 og Tønsberg kommune
overtar driften av Maribu og Marie Treschow.
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3. Tønsberg kommune inngår leieavtale med Bjarøy Eiendom AS for fortsatt drift på
Maribu og Marie Treshow fra juni 2018.
4. Øvrige strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
vedtas iverksatt og følges opp i handlingsplanen.

Protokolltilførsel:
Rådet slutter seg til utviklingstrekk i Tønsbergs hjemmetjeneste og sykehjemmene som:
- Hverdagsrehabiliterings-fokus.
- Ressurstyring på tvers av enheter og bruk av ressurs fleksibelt etter behov.
- Styring og sammensetning av kompetanse etter behov.
- Høy ATA-tid bør prioriteres.
- Videreutvikling av dagsentre og ergo-fysioterapitjenesten.
Rådet synes imidlertid det er uklart i orienteringen om eventuelt alle innsparte økonomiske midler
fortsatt skal komme brukergruppene til gode. Pasientsikkerhet må prioriteres. Bedre ernæring er et av
målene her.
Rådet stiller spørsmål ved om dette kan kombineres ved nevnte «effektiv måltidspraksis». Dette som
eksempel på at ønske om innsparing og effektivitet alltid må sees i perspektivet om brukerens beste.

28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Utvalget ba om ny formulering av rådmannens innstilling, med følgende vedtak:
Nytt punkt 1: Enstemmig
Henning Wold (H) foreslo at punkt 4 ble nye punkt 1, med følgende formulering : - strategier og tiltak i
strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg vedtas iverksatt og følges opp i handlingsplanen.
Nytt Punkt 2 -Rådmannens innstilling punkt 1 med følgende tillegg: Tomten til Træleborg sykehjem vil
være en del av strategiplanen for fremtidens eldreomsorg. - Enstemmig vedtatt
Nytt punkt 3 - FrP foreslo følgende nytt punkt 3: Tønsberg kommune konkurranseutsetter driften av
Maribu og Marie Treschow når dagens avtale opphører fra juni 2018. - Forslaget fikk 2 stemmer ( FrP) og
fallt.
Høyre og MDG fremmet følgende forslag: Tønsberg kommune overtar driften av Maribu og setter
driften av Marie Treschow ut på anbud når dagens avtale opphører fra juni 2018. - 6 stemmer ( FrP, H og
MDG )
Ap foreslo Rådmannens innstilling punkt 2 som nytt punkt 3 - 5 stemmer ( V, Sv, Ap )
Nytt punkt 4 - Rådmannens innstilling punkt 3, nytt punkt 4 - enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 5 - Ap foreslo følgende: Det utarbeides ett notat til utvalget som viser hvordan boliggjøring
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av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg. - Enstemmig vedtatt.

UHO- 011/17 Vedtak:
1. Strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg vedtas iverksatt og følges
opp i handlingsplanen.
2. Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for Træleborg igangsettes
umiddelbart. Tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av strategiplanen for fremtidens
eldreomsorg.
3. Tønsberg kommune overtar driften av Maribu og setter driften av Marie Treschow ut på anbud når
dagens avtale opphører fra juni 2018.
4. Tønsberg kommune inngår leieavtale med Bjarøy Eiendom AS for fortsatt drift på Maribu og Marie
Treschow fra juni 2018.
5. Det utarbeides ett notat til utvalget som viser hvordan boliggjøring av framtidens eldreomsorg kan
gjennomføres i Tønsberg.

012/17: Orientering om moderniserings og effektiviseringstiltak i hjemmetjenesten og
sykehjemmene i Tønsberg kommune
Rådmannens innstilling
Saken tas til etterretning

27.02.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 006/17 Vedtak:
Saken tas til etterretning

27.02.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Liv Sannum (FFO) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådet slutter seg til alle kulepunkt-målene som oppsummeres i stategiplanen med tilføyelse av en
styrking av fysio-ergotjenesten til hjemmebesøk.
Kommunikasjon med eldres pårørende bør bli et satsingsområde for Tønsberg kommune.
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Rådmannens innstilling med tilleggsforlsag enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 007/17 Vedtak:
Saken tas til etterretning
Rådet slutter seg til alle kulepunkt-målene som oppsummeres i stategiplanen med tilføyelse av en
styrking av fysio-ergotjenesten til hjemmebesøk.
Kommunikasjon med eldres pårørende bør bli et satsingsområde for Tønsberg kommune.

28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Saken tas til etterettning, etter dette fattet UHO følgende vedtak:

UHO- 012/17 Vedtak:
Saken tas til etterretning

013/17: Forslag til omgjøring av BY-156/16 om konkurranseutsetting av avtale om
omsorgs-/institusjonstjenester til rusavhengige
1. Rådmannens innstilling
Bystyrets opphever vedtak i BY-156/16 punkt 2 om konkurranseutsetting av avtale om
omsorgs-/institusjonsplasser for rusavhengige i erstatning for avtale med Frelsesarmeen
om 23 plasser ved Farmannshjemmet.
2. Rådmannen forplikter seg til å inngå avtale om inntil 23 omsorg-/institusjonsplasser for
rusavhengige innenfor kommunens budsjett fra 1. januar 2018, fortrinnsvis med
Frelsesarmeen i Tønsberg.
3. Rådmannen avgjør fremgangsmåten for avtaleinngåelsen med ekstern leverandør
innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.
4. Rådmannen utformer krav til tjenestens innhold og kvalitet.
5. Rådmannen sikrer at avtalen med tjenesteleverandører har en oppsigelsesklausul som
ivaretar forholdet til kommunesammenslåing.

27.02.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 005/17 Vedtak:
1. Rådmannens innstilling
Bystyrets opphever vedtak i BY-156/16 punkt 2 om konkurranseutsetting av avtale om
omsorgs-/institusjonsplasser for rusavhengige i erstatning for avtale med
Frelsesarmeen om 23 plasser ved Farmannshjemmet.
2. Rådmannen forplikter seg til å inngå avtale om inntil 23 omsorg-/institusjonsplasser for
rusavhengige innenfor kommunens budsjett fra 1. januar 2018, fortrinnsvis med
Frelsesarmeen i Tønsberg.
3. Rådmannen avgjør fremgangsmåten for avtaleinngåelsen med ekstern leverandør
innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.
4. Rådmannen utformer krav til tjenestens innhold og kvalitet.
5. Rådmannen sikrer at avtalen med tjenesteleverandører har en oppsigelsesklausul som
ivaretar forholdet til kommunesammenslåing.

27.02.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 009/17 Vedtak:
1. Rådmannens innstilling
Bystyrets opphever vedtak i BY-156/16 punkt 2 om konkurranseutsetting av avtale om
omsorgs-/institusjonsplasser for rusavhengige i erstatning for avtale med
Frelsesarmeen om 23 plasser ved Farmannshjemmet.
2. Rådmannen forplikter seg til å inngå avtale om inntil 23 omsorg-/institusjonsplasser for
rusavhengige innenfor kommunens budsjett fra 1. januar 2018, fortrinnsvis med
Frelsesarmeen i Tønsberg.
3. Rådmannen avgjør fremgangsmåten for avtaleinngåelsen med ekstern leverandør
innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.
4. Rådmannen utformer krav til tjenestens innhold og kvalitet.
5. Rådmannen sikrer at avtalen med tjenesteleverandører har en oppsigelsesklausul som
ivaretar forholdet til kommunesammenslåing.
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28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:

UHO- 013/17 Vedtak:
1. Bystyrets opphever vedtak i BY-156/16 punkt 2 om konkurranseutsetting av avtale om
omsorgs-/institusjonsplasser for rusavhengige i erstatning for avtale med Frelsesarmeen
om 23 plasser ved Farmannshjemmet.
2. Rådmannen forplikter seg til å inngå avtale om inntil 23 omsorg-/institusjonsplasser for
rusavhengige innenfor kommunens budsjett fra 1. januar 2018, fortrinnsvis med
Frelsesarmeen i Tønsberg.
3. Rådmannen avgjør fremgangsmåten for avtaleinngåelsen med ekstern leverandør
innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.
4. Rådmannen utformer krav til tjenestens innhold og kvalitet.
5. Rådmannen sikrer at avtalen med tjenesteleverandører har en oppsigelsesklausul som
ivaretar forholdet til kommunesammenslåing.

014/17: Delegasjonssaker UHO

28.02.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
UHO- 014/17 Vedtak:
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