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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Alternative løsninger for sykehjem fra juli 2018
Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i
Tønsberg kommune - kriterier og venteliste
Bypakke Tønsbergregionen. Planprogram for
interkommunal kommunedelplan for gange, sykkel og
kollektiv - PlanID 0704 90016
Byromsstrategi for Tønsberg sentrum
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum, 1.gangsbehandling
Perioderapport nr. 1 - 2017
Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune
Delegasjonssaker UHO

022/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 022/17 Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

023/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 023/17 Vedtak:

Referatsaken godkjennes som de foreligger.

024/17: Alternative løsninger for sykehjem fra juli 2018
Rådmannens innstilling
1. Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS, org.nr. 943 405 301 om drift
av Maribu sykehjem og Marie Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06.2023.
2. Kommunens videre planlegging av sykehjem i erstatning for sykehjemsplasser ved Maribu
og Marie Treschow i 2023, skal ta utgangspunkt i at kommunen skal eie egne sykehjem,
både tomt og bygninger.

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
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ELDR- 014/17 Vedtak:
1. Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS, org.nr. 943 405 301 om drift
av Maribu sykehjem og Marie Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06.2023.
2. Kommunens videre planlegging av sykehjem i erstatning for sykehjemsplasser ved Maribu
og Marie Treschow i 2023, skal ta utgangspunkt i at kommunen skal eie egne sykehjem,
både tomt og bygninger.

02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 017/17 Vedtak:
Rådmannens innstilling
1. Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS, org.nr. 943 405 301 om
drift av Maribu sykehjem og Marie Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06.2023.
2. Kommunens videre planlegging av sykehjem i erstatning for sykehjemsplasser ved
Maribu og Marie Treschow i 2023, skal ta utgangspunkt i at kommunen skal eie egne
sykehjem, både tomt og bygninger.

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
UHO ønsker punktvis votering.
Punkt 1 - Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 - Henning Wold ( H ) foreslo følgende: Utvalget tar punkt 2 til orientering.
Enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UHO følgende vedtak:

UHO- 024/17 Vedtak:
1. Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS, org.nr. 943 405 301 om drift
av Maribu sykehjem og Marie Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06.2023.
2. Punkt 2 tas til orientering.
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025/17: Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune kriterier og venteliste
Rådmannens innstilling
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune – kriterier og venteliste
vedtas.

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Eldrerådet v/ leder fremmet følgende forslag:
Eldrerådet ønsker oversikt over ventelister 3 ganger årlig, sammen med perioderapporter.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling forøvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 017/17 Vedtak:
Eldreådet ønsker oversikt over ventelister 3 ganger årlig, sammen med perioderapporter
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune – kriterier og venteliste vedtas.
02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 020/17 Vedtak:
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune – kriterier og venteliste vedtas.

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UHO fattet følgende vedtak - enstemmig:

UHO- 025/17 Vedtak:
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg kommune – kriterier og venteliste vedtas.
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026/17: Bypakke Tønsbergregionen. Planprogram for interkommunal kommunedelplan
for gange, sykkel og kollektiv - PlanID 0704 90016
Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert desember 2016 for interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 015/17 Vedtak:
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert desember 2016 for interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.

02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådet behandlet saken. Kristian E. Hansen kom med et tillegg:
Ved utarbeidelse av bypakken og gang-sykkelveier må gående og syklende skilles, rullestolbrukere må
anses som
gående. Rullestolbrukere må tilbys enkel opplæring slik at farlige situasjoner kan unngås. RMF ønsker å
være en selvskreven dialogpartner i det videre arbeidet sammen med paraplyorganisasjonene FFO og
SAFO.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Kristian E. Hansen.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 018/17 Vedtak:
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert desember 2016 for interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.
Ved utarbeidelse av bypakken og gang-sykkelveier må gående og syklende skilles, rullestolbrukere må
anses som
gående. Rullestolbrukere må tilbys enkel opplæring slik at farlige situasjoner kan unngås. RMF ønsker å
være en selvskreven dialogpartner i det videre arbeidet sammen med paraplyorganisasjonene FFO og
SAFO.
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02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 026/17 Vedtak:
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert desember 2016 for interkommunal
kommunedelplan for gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.

027/17: Byromsstrategi for Tønsberg sentrum
Rådmannens innstilling
Forslag til byromsstrategi for Tønsberg sentrum datert 19.04.17 vedtas.

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 016/17 Vedtak:
Forslag til byromsstrategi for Tønsberg sentrum datert 19.04.17 vedtas.
02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådet behandlet saken. Kirsten I. Bakke kom med et tillegg:
RMF og paraplyorganisasjonenene FFO og SAFO er dialogpartnere når det gjelder universell utforming.
RMF sin vurdering av de enkelte byrom-plasser med styrker og svakheter, det er viktig å sikre at de er
godt nok universelt utformet. Det er svært manglende forståelse og kompetanse om universell
utforming i denne planen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Kirsten I. Bakke.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
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RMF- 019/17 Vedtak:
Forslag til byromsstrategi for Tønsberg sentrum datert 19.04.17 vedtas.
RMF og paraplyorganisasjonenene FFO og SAFO er dialogpartnere når det gjelder universell utforming.
RMF sin vurdering av de enkelte byrom-plasser med styrker og svakheter, det er viktig å sikre at de er
godt nok universelt utformet. Det er svært manglende forståelse og kompetanse om universell
utforming i denne planen.

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 027/17 Vedtak:
Forslag til byromsstrategi for Tønsberg sentrum datert 19.04.17 vedtas.

028/17: Gatebruksplan for Tønsberg sentrum, 1.gangsbehandling
Rådmannens innstilling
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 018/17 Vedtak:
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådet behandlet saken. Kristian E. Hansen, Kirsten I. Bakke og Liv Sannum kom med et tillegg:
RMF beklager at universell utforming ikke har vært mer markert og et mer gjennomgående prinsipp i
planen. RMF har merket seg et kort avsnitt
om rullestolbrukere og svaksynte på side 25 i planen. Dette er å tolke begrepet universell utfroming
svært snevert.
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilleggsforslag fra Kristian E. Hansen, Kirsten I. Bakke og
Liv Sannum.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 021/17 Vedtak:
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
RMF beklager at universell utforming ikke har vært mer markert og et mer gjennomgående prinsipp i
planen. RMF har merket seg et kort avsnitt
om rullestolbrukere og svaksynte på side 25 i planen. Dette er å tolke begrepet universell utfroming
svært snevert.

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 028/17 Vedtak:
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.

029/17: Perioderapport nr. 1 - 2017
Rådmannens innstilling

02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Eldrerådet v/ leder fremmet følgende forslag til nytt punkt 17 i rådmannens innstilling:
Eldrerådet ber kommunen om å prioritere buss til eldre og funksjonshemmede.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling forøvrig enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
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ELDR- 020/17 Vedtak:
1. Rammetilskuddet økes med kr. 5.416.000 som følge av ekstra tilskudd pga. vedtak
om sammenslåing med Re kommune.
2. Integreringstilskudd økes med kr. 3.800.000 etter justering av estimat for nye
flyktninger.
3. Budsjettet for pensjonskostnad reduseres med kr. 10.000.000 pga oppdaterte
prognoser.
4. Fagenhet Økonomi reduserer rammen med kr. 500.000 pga. besparelser som følge
av flytting av skatteoppkreverkontoret til Re.
5. Det bevilges kr. 1.100.000 til kjøp av trygghetsalarmer til Hjemmetjenesten. Kjøpet
finansieres ved mva-kompensasjon og investeringsfond.
6. Det bevilges kr. 300.000 til utvidelse av garderobe på Sandåsen skole, som
finansieres ved mva-refusjon og investeringsfond.
7. Det bevilges kr. 300.000 til kjøp av en brukt buss til virksomhet Arbeid, aktivitet og
fritid for å erstatte en utslitt buss. Kjøpet finansieres av salg av en gammel buss og
lånemidler, og det vedtas økning av låneopptak med kr. 150.000.
8. Det bevilges kr. 1.600.000 til kjøp av 2 nye busser til virksomhet Arbeid, aktivitet og
fritid for å erstatte gamle busser. Kjøpet finansieres med lånemidler, og det vedtas
økning av låneopptak med kr. 1.600.000.
9. Budsjettet for START-lån økes med kr. 20.000.000 pga. økt antall søknader, og
låneopptak fra Husbanken økes tilsvarende.
10. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving,
spesifisert i tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)
11. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i
Tabell 1
12. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og
omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
13. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
14. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
15. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
16. Perioderapport nr 1 – 2017 tas for øvrig til etterretning
Eldrerådet ber kommunen om å prioritere buss til eldre og funksjonshemmede

02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 022/17 Vedtak:
1. Rammetilskuddet økes med kr. 5.416.000 som følge av ekstra tilskudd pga. vedtak
om sammenslåing med Re kommune.
2. Integreringstilskudd økes med kr. 3.800.000 etter justering av estimat for nye
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flyktninger.
3. Budsjettet for pensjonskostnad reduseres med kr. 10.000.000 pga oppdaterte
prognoser.
4. Fagenhet Økonomi reduserer rammen med kr. 500.000 pga. besparelser som følge
av flytting av skatteoppkreverkontoret til Re.
5. Det bevilges kr. 1.100.000 til kjøp av trygghetsalarmer til Hjemmetjenesten. Kjøpet
finansieres ved mva-kompensasjon og investeringsfond.
6. Det bevilges kr. 300.000 til utvidelse av garderobe på Sandåsen skole, som
finansieres ved mva-refusjon og investeringsfond.
7. Det bevilges kr. 300.000 til kjøp av en brukt buss til virksomhet Arbeid, aktivitet og
fritid for å erstatte en utslitt buss. Kjøpet finansieres av salg av en gammel buss og
lånemidler, og det vedtas økning av låneopptak med kr. 150.000.
8. Det bevilges kr. 1.600.000 til kjøp av 2 nye busser til virksomhet Arbeid, aktivitet og
fritid for å erstatte gamle busser. Kjøpet finansieres med lånemidler, og det vedtas
økning av låneopptak med kr. 1.600.000.
9. Budsjettet for START-lån økes med kr. 20.000.000 pga. økt antall søknader, og
låneopptak fra Husbanken økes tilsvarende.
10. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving,
spesifisert i tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)
11. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i
Tabell 1
12. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og
omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
13. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
14. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
15. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
16. Perioderapport nr 1 – 2017 tas for øvrig til etterretning

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Henning Wold ( H ) forslo at saken tas til orientering.
Wolds forslag enstemmig vedtatt.

UHO- 029/17 Vedtak:
Forslaget tas til orientering.

030/17: Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune
Rådmannens innstilling:
Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune tas til orientering.
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02.05.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling er enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 019/17 Vedtak:
Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune tas til orientering.
02.05.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 023/17 Vedtak:
Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune tas til orientering.

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 030/17 Vedtak:
Årsmelding 2016 for Tønsberg kommune tas til orientering.

032/17: Delegasjonssaker UHO

02.05.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
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UHO har tatt saken til orientering.

UHO- 032/17 Vedtak:
Enstemmig tatt til orientering.
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