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Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
06.06.2017

Saksnummer
033/17

17/38225

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 02.05.2017

Tønsberg kommune

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

Referatsaker
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
06.06.2017

Saksnummer
034/17

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
Underliggende saker:
, Noen kommentarer til årsmelding for 2016 for Pasient- og brukerombudet i Vestfold
, Varmtvannstrening for revmatiske plager i regi av Frisk Tønsberg fysioterapiinstitutt

17/40283

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser

Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2017 - UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
06.06.2017

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2017 tas til etterretning

Saksnummer
035/17

17/38878

Sammendrag:
Økonomirapporter til utvalgene inneholder rådmannens løpende vurdering av kommunens
økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger
også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.
Økonomirapport med periodeavvik og prognose for hele området er vedlagt rapporten.
Vedlegg:
Økonomirapport pr april 2017 UHO
Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på ca. 11,5 mill kr for området totalt. Det er knyttet
til virksomheten Sykehjemmene med 8,5 mill. kr. og HOB med 3 mill. kr.
På sykehjemmene er det et merforbruk på overliggedøgn, delvis fordi det har vært etterslep på
faktureringen og Tønsberg kommune derfor blir belastet i 2017 for de siste månedene i 2016.
Det arbeides med bedre løsninger for å sikre utskrivning tidligere. Det er også igangsatt flere
tiltak for å redusere merforbruk på lønn.
I HOB har det vært behov for å øke bemanningen pga. ekstra behov hos brukerne. Det er
igangsatt en rekke tiltak for å redusere lønnskostnaden i virksomheten for å redusere
merforbruket så mye som mulig.
Ytterligere kommentarer kan leses i rapporten.
Sykefravær:
Tønsberg kommune har en månedlig statistikk for sykefravær. Den utarbeides for kommunen
totalt, for de store virksomhetsområdene og for hver enkelt virksomhet og administrative
fagenheter.

Statistikken for april 2017 viser en nedgang i sykefraværet sammenlignet med april 2016 for 3
virksomheter; Det er en markant reduksjon i langtidsfraværet for virksomhet Hjemmebaserte
tjenester. I tillegg er det en betydelig reduksjon i langtidsfraværet for virksomhet Helse og
omsorg bemannede boliger og for virksomhet Helsetjenester.

Rettslig grunnlag:

Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det er igangsatt flere tiltak for å redusere kostnadene i de store helsevirksomhetene som har
merforbruk. Det er absolutt nødvendig å lykkes med dette for å nå årets budsjett.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling
Saken avsluttes i utvalget.

Tønsberg, 24. mai 2017

Tove Hovland
Kommunaldirektør
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/20450

Saksbehandler:
Trond Ragnar Frøyen, telefon: 911 13 717
Fagenhet helse og omsorg

Boliggjøring av fremtidens eldreomsorg og gjennomføring i Tønsberg
Utvalg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

Saksnummer
022/17
026/17
036/17

Rådmannens innstilling
Orientering om hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg
tas til orientering.

Sammendrag:

Innledning – hva saken gjelder:
Utvalg for helse og omsorg fattet under behandlingen av strategiplan for aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg et vedtak der administrasjonen ble bedt om å utarbeide et notat om
hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg. Jamfør
saksnummer UHO-011/17.
Faktagrunnlag:
Strategiplan aldersvennlig kommune.
Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldresomsorg.
Handlings- og aktivitetsplan By- og tettstedsprogrammet (Husbanken).
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det vises til strategier og tiltak i vedtatte strategiplaner som gjengis her. Alle strategier og tiltak
gjengitt under er av betydning for boliggjøring overfor fremtidens eldre.
Strategiplan aldersvennlig kommune.
I strategiplan aldersvennlig kommune beskrives strategier der kommunen har en aktiv rolle som
informasjonsformidler knyttet til ulike tilskuddsordninger for utbedring av egen bolig for å kunne
bli boende, og aktiv bruk av tilskuddsordninger der egen økonomi ikke er tilstrekkelig for å
kunne tilrettelegge nåværende bolig. I strategiplanen er også ett av tiltakene innenfor område
utendørsområder og bebyggelse å revidere nåværende boligsosiale handlingsplan og gjennom
denne sikre en differensiert boligmasse som alle (både unge og eldre) har mulighet til å leie
eller eie i trygge omgivelser.
Strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.
Strategiplan aktiv aldring og fremtiden eldreomsorg legger opp til en dreining av helse- og
omsorgstjenesten i tiden fremover der kommunen dreier sine tjenester mer fra det
institusjonsbaserte til det hjemmebaserte og styrker opp under denne hjemmebaserte
omsorgen med flere strategier og tiltak. Følgende strategier fremheves spesielt i denne
sammenheng knyttet til boliggjøring av fremtiden eldre:
·
·
·

·
·

Omsorgsboliger med og uten bemanning er lokalisert i nærheten av servicefasiliteter og
grøntarealer tilgjengelig for den øvrige lokalbefolkningen i både by og tettstedene rundt
slik at eldre fortsatt opplever å være en integrert del av lokalbefolkningen
Kommunens bygninger for eldre og dets utforming er kunnskapsbasert og i henhold til
nasjonale anbefalinger
Kommunens boligpolitikk legger til rette for boligutvikling i byen og i boområdene rundt
byen med boliger spesielt tilrettelagt og attraktive for eldre, integrert i ordinære bomiljøer,
til leie eller eie. Boligkomplekser som inkluderer flere generasjoner ses på i fremtidig
område- og boligutvikling i by og i tettstedene rundt byen.
Kommunen tilrettelegger for at alle, så langt det er mulig, kan bli boende i eget hjem hele
livet.
Kommunens boligsosiale arbeid er kunnskapsbasert og med virkemidler som sikre at alle
innbyggere uansett alder og økonomi kan tilegne seg en egen tilrettelagt bolig (leid eller
eid).

På tiltakssiden foreslår strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg følgende knyttet til
boliggjøring overfor fremtidens eldre:

·

·

·

·

Det bygges flere omsorgsboliger tilrettelagt for implementering av velferdsteknologi til
både leie og eie for flere generasjoner, når nytt sykehjem på Hogsnes er i drift, med
offentlige arealer og arealer tilrettelagt for privat og/eller kommunalt driftede
servicefunksjoner for beboere nærområdet for øvrig…..All nybygging og eventuelt
ombygging av eksisterende boligmasse skal basere seg på oppdatert kunnskap om
boligønsker og løsninger for fremtidens eldre.
Kommunen bruker Husbankens virkemidler aktivt i by- og arealplansutvikling for å sikre en
differensiert boligmasse for eldre i kommunen i henhold til kommunens stjernestruktur,
med en geografisk spredning i trygge bomiljø, også der private utbyggere står for
boligutviklingen.
Kommunen vurderer salg av kommunale tomter på aldersvennlige vilkår overfor private
initiativ til boligutbygging, alternativt benytte reguleringsplan eller virkemidler fra
Husbanken for å stimulere boligmarkedet til bygging av boliger for eldre, geografisk spredt
og integrert i ordinære bomiljø.
Kommunens deltakelse i By- og tettstedsprogrammet til Husbanken skal bidra til flere
tilrettelagte boliger for eldre, jevnt fordelt og i henhold til kommunens stjernestruktur.

Kommunens deltakelse i By- og tettstedsprogrammet, herunder revidering av kommunens
boligsosiale handlingsplan vil være ett viktig virkemiddel i arbeidet med boliggjøring av
fremtidens eldreomsorg. Det er utarbeidet en handlingsplan for hele programperioden (20162020) og en aktivitetsplan for inneværende år. I kommunens handlingsplan i dette programmet
er følgende målsettinger av relevans for boliggjøring av fremtidens eldre:
·
·
·
·

Tønsberg kommune har et differensiert utvalg av boliger for alle innbyggere (spesielt
egnede boliger for store familier, boliger for eldre og andre med nedsatt funksjonsevne, og
rimelige boliger for unge i etableringsfasen).
Tønsberg kommune har etablert trygge bomiljø for alle leietakere av kommunale boliger.
Tønsberg kommune har spredt bosetting av vanskeligstilte, integrert i ordinære, trygge,
bomiljø
Kommunen er aktive i reguleringsarbeid med krav til private for å ivareta boligsosiale
hensyn ved utviklingen av nye og eksisterende boligområder.

Av betydning for arbeidet med boliggjøring av fremtidens eldre henger strategiplanene
aldersvennlig kommune og aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg nært sammen. I tillegg er
begge strategiplanene koplet opp i mot kommunens deltakelse i By- og tettstedsprogrammet.
Dette programmet er ett redskap for å få gjennomført boligprosjekter i tråd med strategiplanene
og kommunens målsettinger i handlingsplanen i programmet.
Strategiplanene aldersvennlig kommune og aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg følges opp
av Fagenhet Helse og omsorg. Fagenheten leder også arbeidet knyttet til kommunens
deltakelse i Husbankens By- og tettstedsprogram.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Kommunen følger opp strategier og tiltak i strategiplanene aldersvennlig kommune og
fremtidens eldreomsorg, og knytter dette opp imot kommunens deltakelse i By- og
tettstedsprogrammet til Husbanken.
Videre behandling
Avsluttes i Utvalg for helse og omsorg.

Tønsberg,

Tove Hovland
kommunaldirektør
Trond R. Frøyen
prosjektleder

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Trond Ragnar Frøyen, telefon: 911 13 717
Fagenhet helse og omsorg

Konsulentbistand forutfor bygging av nytt sykehjem på Hogsnes
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
12.06.2017

Saksnummer
029/17
025/17
037/17
060/17

Rådmannens innstilling
·

Kr. 300.000 av disposisjonsfondet anvendes til konsulentbistand i forbindelse med
planleggingen av nytt sykehjem på Hogsnes, og frem til endelig valg av prosjekt.

17/38211

Sammendrag:
Etter vedtak i Bystyret (BY-026/17) skal det bygges nytt sykehjem på Hogsnes som en
erstatning for dagens Træleborg sykehjem. Strategier fra strategiplanene Aldersvennlig
kommune, og aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg skal legges til grunn for utforming og drift
av sykehjemmet. I den forbindelse ønskes det ekstern konsulentbistand frem til og med
gjennomført arkitektkonkurranse. Det ønskes spesielt bistand knyttet til å:
·
·
·
·

få frem pasienter og ansatte sitt behov (både dagens og fremtidens pasienter/ansatte)
involvere innbyggere/lokalsamfunn på Hogsnes/Vear
sikre at prinsipper og strategier i strategiplanene aldersvennlig kommune og aktiv aldring
og fremtidens eldreomsorg gjenspeiles i planleggingen og utforming av nye Hogsnes
sykehjem
utarbeide tilstrekkelig grunnlag forutfor arkitektkonkurranse, og bistå kommunen frem til og
med endelig valg av prosjekt

Innledning – hva saken gjelder:
Under behandlingen av strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg (BY-026/17) ble
det fattet et vedtak om at det skal bygges et nytt sykehjem på Hogsnes. Sykehjemmet skal
erstatte dagens Træleborg sykehjem og utformes i tråd med strategier og viktige prinsipper som
er synliggjort i denne strategiplanen. I tillegg skal sykehjemmet utformes i tråd med strategier
fra strategiplan aldersvennlig kommune (BY-005/17).
I forbindelse med oppfølgingen av disse vedtakene ønsker kommunen å innhente ekstern
konsulentbistand i forprosessen. Det ønskes bistand med tanke på medvirkning, og for å sikre
at strategier fra strategiplanene aldersvennlig kommune og aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg gjenspeiles i prosjektet. Det ønskes konsulentbistand frem til og med
arkitektkonkurranse og endelig valg av prosjekt.
Faktagrunnlag:
Jamfør føringer og vedtak under behandlingen av strategiplan aldersvennlig kommune (BY005/17), og strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg (BY-026/17)
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
I strategiplanene aldersvennlig kommune og aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg er det
synliggjort mange viktige strategier og tiltak for å møte en større aldrende befolkning. Denne
gruppen eldre vil ha noen andre kjennetegn, forventninger, og ikke minst digital kompetanse,
som skiller seg noe fra dagens eldregruppe. Fremtidens sykehjem ser annerledes ut en dagens
og gårsdagens sykehjem, og vil i vesentlig større grad enn i dag ta i bruk ny teknologi som et
supplement til de mer tradisjonelle helse- og omsorgstjenestene.
I Tønsberg kommune ønsker vi å bygge et sykehjem for fremtiden, der brukerne har medvirket i
prosessen, og der både utforming og drift er i tråd med prinsipper og strategier i ovennevnte
strategiplaner. Vi ønsker oss et innovativt, moderne og fremtidsrettet sykehjem som er en
integrert del av lokalmiljøet på Hogsnes/Vear, og der flere generasjoner kan møtes passivt eller
aktivt.
For å få gjennomført dette anbefales det å innhente ekstern konsulentbistand som skal bistå
kommunen i å sikre at det gjennomføres en reell bruker-, ansatt- og innbyggermedvirkning, og
at prinsipper og strategier fra strategiplanene aldersvennlig kommune og aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg gjenspeiles i det nye sykehjemmet på Hogsnes. Konsulenten skal bistå
kommunen i planleggingsfasen og frem til og med endelig valg av prosjekt.

Alternative løsninger:
Bruke interne ressurser i planleggingsfasen forutfor arkitektkonkurranse og valg av prosjekt, og
dekke dette innenfor eksisterende ramme.
Økonomiske konsekvenser:
Kr. 300.000 av disposisjonsfondet disponeres til kjøp av ekstern konsulenttjeneste som et ledd i
planleggingen av nytt sykehjem på Hogsnes.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at Tønsberg kommune anvender kr. 300.000 av disposisjonsfondet til
kjøp av ekstern konsulenttjeneste i planleggingen av nye Hogsnes sykehjem.
Videre behandling
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Bystyret

Tønsberg, 24.05.2017

Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/19842

Saksbehandler:
Gullik Dokken, telefon: 33 34 83 96
Hjemmetjenester

Responssenter velferdsteknologi
Utvalg
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg
Bystyret

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

Saksnummer
026/17
030/17
038/17

Rådmannens innstilling
1. Tønsberg kommune setter responssenterløsning velferdsteknologi for Tønsberg
kommune ut på anbud i 2017, i tråd med Helsedirektoratets krav til bemanningsfaktor
og kompetanse.

2. Kostnadene dekkes innenfor eksisterende rammer i hjemmetjenesten, og ses i
sammenheng med virksomhetens moderniseringsprosjekt.

Sammendrag:
Tønsberg kommune setter responssentertjenesteløsning ut på anbud i 2017, i tråd med
Helsedirektoratets krav til bemanningsfaktor og kompetanse. Det legges særlig vekt på
egenutvikling og innovasjon knyttet til tekniske løsninger fra aktuelle leverandører.
Responssenterløsningen skal være integrert mot kommunens fagsystem. Kostnaden dekkes
innenfor eksisterende rammer, og ses i sammenheng med moderniserings- og
effektiviseringsprosjektet til hjemmetjenesten i Tønsberg.

Innledning – hva saken gjelder:
Bystyret vedtok under budsjettbehandlingen neste års budsjett 15.11.2016 et tekstvedtak der
administrasjonen ble bedt om en sak om modell for responssentertjenester for Tønsberg
kommunes trygghetsskapende teknologier sammen med en faglig og økonomisk analyse som
inkluderer kommunesammenslåingen med Re (BY-180/16 pkt. 15).
Utredning av en reponssenterløsning er en oppfølging av foreslått tiltak i strategi- og
handlingsplan for velferdsteknologi som er vedtatt i Bystyret (BY-089/16).
Det bemerkes spesielt at representanter fra Re kommune har vært deltakende i forberedelsene
til denne politiske saken.
Faktagrunnlag:
Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport med anbefalinger om responstjenester for
trygghetsskapende teknologier (IS-2552). Rapporten ble utgitt i november 2016. I rapporten fra
Helsedirektoratet anbefales det 2 modeller for responssenterløsning:
·

Modell A: Innebærer en komplett responssenterløsning (teknisk løsning og bemanning). I
denne modellen anbefales minimum 2 personer på vakt døgnet rundt 365 dager i året,
hvorav minimum 1 med relevant utdanning på bachelor-nivå. Dette utgjør cirka 10 årsverk
for å ivareta nødvendige kvalitetskrav. Helsedirektoratet påpeker at de aller fleste
kommuner vil ha behov for en høyere bemanning enn dette, og opp imot nærmere 20-25
årsverk. Det er anslått at 4-5 personer på vakt samtidig vil kunne betjene cirka 10.000
brukere. Helsedirektoratet anbefaler at kommuner som vurderer modell A samarbeider
med flere andre kommuner for å etablere en slik løsning.

·

Modell B: Denne modellen er kun en etablering av responsløsning, der det inngås avtale
med en eller flere andre leverandører knyttet til den tekniske løsningen. Overvåking og
drift av utstyr kan være en del av en slik anskaffelse. Helsedirektoratet anbefaler også i
modell B at kommuner samarbeider og i felleskap etablerer en slik løsning.

I Helsedirektoratets rapport med anbefalinger knyttet til responstjenester har direktoratet sett ett
behov for å belyse samlokalisert drift med de akuttmedisinske tjenestene (legevakt). Det
beskrives følgende vedørende dette:
« Det kan i utgangspunktet fremstå som god ressursbruk å bruke legevaktsentralen også
som responstjeneste for velferdsteknologiskek løsninger. Legevaktens formål er å være
en del av den medisinske akuttberedskapen, og denne beredskapen må ikke svekkes
gjennom å legge andre oppgaver til legevaktsentralen. Derfor er det nødvendig å skille
organisatorisk mellom legevaktsentral og responstjeneste. De to tjenestene har ikke
sammenfallende funksjoner, oppgaver eller ansvar, og det gjelder ulike regler for
virksomhetene. De må derfor organiseres separat og må ha ulike rutiner og ulike
dokumentasjonssystemer. Samme person kan derfor heller ikke være på vakt samtidig på
både legevaktsentral og i responstjenesten.» (IS-2552, side 19)

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:

·

H2: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester.
Dette skal skje gjennom å:
· Legge til rette for velferdsteknologi som den enkeltes behov gjennom alle
livsfaser

·

H9: Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene.

·

Vurderinger:
Jamfør strategi- og handlingsplan for velferdsteknologi (BY-089/16). I denne strategiplanen
foreslås det innført flere tiltak i Tønsberg kommune der det er behov for å etablere en
reponssenterløsning for å kunne ta imot signaler fra ulike sensorer. Uten en
reponssenterløsning vil ikke kommunen kunne motta nødvendig varsling og/eller overvåke ulike
velferdsteknologiske produkter i brukeres hjem.
I henhold til Helsedirektoratets anbefalinger er det foreslått 2 modeller for responssenterløsning
i kommunene (henholdsvis modell A og B). Modell A beskriver en komplett døgnbemannet
responssentertjenesteløsning med helsepersonell der alarmmottak siles av helspersonell.
Modell B beskriver kun en teknisk løsning, uten et bemannet responssenter. Modell B er
således en mer passiv løsning der alle alarmer sendes direkte til vakttelefon til helsepersonell i
hjemmetjenesten (uten noen form for siling).
Dersom en skal kunne hente ut en effektiviseringsgevinst ved etablering av et responssenter
vurderes modell A som mer hensiktsmessig fremfor modell B. Et heldøgnsbemannet
responssenter vil kunne avklare og avslutte et betydelig antall alarmer/varsler fra
velferdsteknologisk utstyr, mens modell B (kun teknisk løsning) vil sende alle alarmer/varsler til
hjemmetjenestene. Leverandører av både modell A og B i det private markedet har erfaring
med at opptil 70% av varsler/alarmer avklares av et døgnbemannet responssenter, og således
bidrar til en betydelig avlastning for hjemmetjenestene. Dette medfører i sin tur en
effektiviseringsgevinst for hjemmetjenestene i den forstand at det blir frigjort mer tid til direkte
pasientkontakt.
Ved etablering av et reponssenter etter modell A foreligger det flere alternativer:
1. Kommunen etablerer en egen løsning (sammen med Re kommune)
2. Flere kommuner samarbeider om å etablere en felles løsning.
3. Kjøp av responssenterløsningen fra profesjonelle private aktører

Alternativ 1 ovenfor er i strid med anbefalingene fra Helsedirektoratet, og vil være meget
kostnadskrevende. Alternativ 1 vurderes som ikke økonomiske bærekraftig i kommunen.
Alternativ 2 er i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, og det foreligger blant annet en
forespørsel fra Skien kommune om å delta i en interkommunal løsning der kommunen enten
kan gå inn som eier, eller kjøpe tjenesten uten å gå inn som medeier. Fordelen med å gå inn
som deleier er at responssenterløsningen da blir sett på som en tjeneste i egen regi, og dermed
faller utenfor anbudsregler. Ulempen er at løsningen er kostbar med tanke på prismodell. I

forepørselen fra Skien beskrives en prismodell der betaler kommunen en sats per innbygger,
uavhengig av hvorvidt de faktisk benytter velferdsteknologisk utstyr knyttet mot reponssenteret.
For Tønsbergs vedkommende vil kostnaden ved å velge å knytte seg til løsningen i Skien ligge i
størrelsesorden 1,6 mill.kr-2 mill.kr per år (inklusive Re kommune). Det er knyttet noe usikkerhet
til disse tallene ettersom sats per innbygger er avhengig av hvor mange kommuner som slutter
seg til responssenterløsningen i Skien.
Alternativ 3 er som alternativ 2 ovenfor i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Kommunen
har vært i dialog med 3 profesjonelle private aktører som tilbyr en reponssenterløsning i tråd
med Helsedirektoratets anbefalinger knyttet til faglig innhold og kompetanse. De 3 aktørene er:
Telenor Objects, Doro Care og Vakt og Alarm. Alle 3 tilbyr gode og utprøvde løsninger som er i
bruk i flere større og mindre kommuner i Norge. Prismodellen til alle de 3 private aktørene
baserer seg i all hovedsak på antall enheter/velferdsteknologisk utstyr som er i drift, fremfor
innbyggertall som sådan. Dette medfører at kostnaden sammenlignet med alternativ 2 ovenfor
blir noe lavere. Dersom en tar utgangspunkt i 1000 brukere (i dag har hjemmetjenesten ca 500
trygghetsalarmer) vil kostnaden ved å kjøpe responssenterløsningen fra private ligge et sted
mellom 1-1,2 mill.kr. Tallet er basert på innhentede opplysninger fra leverandører. Kostnaden
ved å gå for alternativ 3 er således lavere enn ved alternativ 2. Ulempen er at kostnad vil
variere, større eller mindre, avhengig av hvor mange brukere som har tatt i bruk
velferdsteknologisk utstyr (ut over 1000 brukere som ligger til grunn for beregningene ovenfor).
Alt i alt står kommunen foran et valg mellom alternativ 2 eller 3 ved etablering av en
responssenterløsning. Begge har fordeler og ulemper. Alternativ 2 har den fordelen slik
prismodellen er skissert at kostnaden for kommunen er relativt forutsigbar og kun vil variere
med innbyggertall. Ulempen er derimot at det knytter seg stor usikkerhet til drift og til hvor
mange kommuner som ønsker å slutte seg til løsningen. Dette kan i sin tur gi store utslag i
prismodellen og øke sats per innbygger i betydelig grad. Alternativ 3 er utprøvd og i drift per i
dag og har en lavere kostnad, selv ved økt antall brukere (ut over de 1000 som ligger i
beregningene ovenfor). Ulempen kan være at prismodellen kan gi noe uforutsigbarhet knyttet til
antall brukere som kommer til å benytte seg av velferdsteknologisk utstyr. Det vurderes også
som en fordel at leverandører i alternativ 3 i tillegg til å levere selve responssenterløsningen,
også er solide aktører med tanke på utvikling og videreutvikling av den tekniske løsningen. Det
er knyttet stor usikkerhet til hvordan fremtidens teknologi vil se ut, samtidig som vi med stor
sikkerhet vet at den vil endre seg i betydelig grad. Å kjøpe tjenesten eksternt av profesjonelle
aktører som både driver egenutvikling av teknisk løsning/utstyr, og som samtidig etterlever
myndighetens krav innenfor e-helse og tekniske løsninger til enhver tid, vurderes som mer
fleksibelt og fremtidsrettet enn å inngå et samarbeid med Skien kommune (alternativ 2).
På denne bakgrunn anbefales det å sette en reponssenterløsning for Tønsberg ut på anbud i
2017, i tråd med Helsedirektoratets krav til bemanningsfaktor og kompetanse. Det legges særlig
vekt på egenutvikling og innovasjon knyttet til tekniske løsninger fra aktuelle leverandører.
Responssenterløsningen skal være sømløst integrert mot kommunens fagsystem. Kostnaden
dekkes innenfor eksisterende rammer, og ses i sammenheng med moderniserings- og
effektiviseringsprosjektet til hjemmetjenesten i Tønsberg.
Alternative løsninger:
Å inngå et samarbeid med Skien kommune og deres reponssenterløsning (alternativ 2).
Økonomiske konsekvenser:
Kostnaden dekkes innenfor eksisterende rammer og vil på sikt på kunne medføre en betydelig
effektivisering og modernisering av ressursene innad i hjemmetjenesten. Mer tid vil kunne bli
frigjort til mer pasientkontakt, noe som i sin tur vil kunne medføre et lavere behov for vekst for å
kunne gi tjenester til flere eldre i kommunen i årene fremover.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:

Økt egenmestring og trygghet for pasienter i hjemmetjenesten.
Konsekvenser for folkehelse:
Bruk av velferdsteknologi som forutsetter et responssenter vi kunne bidra til økt egenmestring
og at kommunens innbyggere kan bo i eget hjem lenger.
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Re kommune har vært deltakende i forberedelsene til denne politiske saken. Kommunens
anbefaling er i tråd med dagens løsning i Re kommune for deres trygghetsalarmer.
Konklusjon:
Tønsberg kommune setter responssentertjenesteløsning ut på anbud i 2017, i tråd med
Helsedirektoratets krav til bemanningsfaktor og kompetanse. Det legges særlig vekt på
egenutvikling og innovasjon knyttet til tekniske løsninger fra aktuelle leverandører.
Responssenterløsningen skal være integrert mot kommunens fagsystem. Kostnaden dekkes
innenfor eksisterende rammer, og ses i sammenheng med moderniserings- og
effektiviseringsprosjektet til hjemmetjenesten i Tønsberg.
Videre behandling
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Bystyret

Tønsberg, 24.05.2017

Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør

Tønsberg kommune

JournalpostID
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Saksbehandler:
Gro Pettersen, telefon: 33 34 89 42
Tønsberg kommunale eiendom

Stoltenbergs gate 24 - ombygging av Husly
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
06.06.2017
08.06.2017
12.06.2017

Saksnummer
039/17
047/17
052/17

Rådmannens innstilling
1. Husly-enhetene i Stoltenbergs gate 24 bygges om til hybler. Kostnad kr 1.500.000,dekkes ved lån som dekkes av husleieinntekter og innenfor eksisterende ramme.

2. Budsjettjustering. 140.000,- overføres til Tønsberg kommunale Eiendom fra virksomhet
Helse og omsorgstjenester i Bemannede boliger

3. Budsjettjustering. 310.000,- overføres til NAV kommune fra virksomhet Helse og
omsorgstjenester i Bemannede boliger

Sammendrag:
Husly nedlegges og bygges om til ordinære boliger. Kostnader 1,5 mill kr kan dekkes ved
husleie og innenfor eksisterende budsjettramme.
Vedlegg:
Notat til rådmanngruppa ang Stoltenberggata 24
Innledning – hva saken gjelder:
Stoltenbergs gate 24 har 12 hybler som leies ut med ordinære husleiekontrakter og 9 små
enheter for midlertidig bolig, sistnevnte kalt Husly.
I forbindelse med «Prosjekt omorganisering rus og psykisk helse» har en arbeidsgruppe utredet
om Stoltenbergs gate 24 kan omgjøres til boenheter med ambulerende tjenester 24/7 eller om
Stoltenbergs gate 24 inkl Husly skal nedlegges. I arbeidsgruppen deltok ansatte i virksomhet
Helsetjenester, Helse og omsorgstjenester i Bemannede boliger (HOB), Tønsberg kommunale
Eiendom (TkE), NAV, samt tillitsvalgte og ansatte i Stoltenbergs gate 24.
Styringsgruppen har vedtatt å omgjøre til boenheter med ambulerende tjenester 24/7 og at
Husly avvikles som midlertidige boliger og at de kan bygges om til 5 hybler. Øker da til 17 totalt.
Feltpleien blir som i dag.
Faktagrunnlag:
Husly består av 9 enheter på ca 8 m2 hver, samt felles kjøkken og oppholdsrom.
Enhetene defineres som midlertidig bolig og beboere der betaler ikke husleie. Husleien har
ligget i HOB’s budsjett.
Det er mangelfulle dusj-/garderobemuligheter for de ansatte.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det blir flere boenheter enn vanlig samlet på et sted. Mange av dagens og tidligere leietakere
har hatt flere boforhold hos kommunen. Gjennomgående for disse er at de har endt med
utkastelse eller fraflytting etter at leilighetene har blitt ubeboelige pga hærverk eller at de har
måttet flytte pga husleierestanse. TkE’s erfaring er at det har gått vesentlig bedre med de fleste
personene som tidligere bodde i andre typer bolig etter at de flyttet inn i Stoltenbergs gate 24.
Det gjelder både i forhold til naboklager, husleierestanser og hærverk. De som senere har flyttet
videre til kommunale boliger har det også gått bedre med.
Ved å legge ned Husly, fjerner man 9 midlertidige boliger. Beboere i midlertidige boliger betaler
ikke husleie. Det er ønskelig å få beboere i midlertidige boliger over i vanlige leieforhold slik at
disse også betaler husleie og har egen bolig. Opprettelse av 4 robuste boliger i Hedrumsgaten,
samt utvidelse fra 12 til 17 boliger i Stoltenbergs gate 24 vil avhjelpe etterspørselen etter
midlertidige boliger. Behov for midlertidig bolig har vært lavere og bare deler av Husly har vært i
bruk de siste månedene.
Ved ombygging kan det også innarbeides dusj-/garderobefasiliteter som de ansatte mangler i
dag.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Ombyggingskostnader blir ca 1,5 mill kr inkl mva.
Årlige kostnader for nedbetaling over 40 år med 2,7% rente blir 62.000,- kr/år.

Husleie for Husly kr 450.000,- ligger i dag i HOB’s budsjett og betales til TkE for Forvaltning,
drift og vedlikehold + lånefond fra nybygging. Denne husleien utgår og erstattes av ekstern
husleie på 372.000,- (5 * 6.200,- pr måned inkl strøm). Nedgang i husleie for TkE blir da (450372)= 78.000,- + økte utgifter 62.000,- til lånefond= 140.000,-, mens HOB sparer 450.000,-.
140.000,- overføres fra HOB til TkE for å dekke manglende inntekter og utgifter til lånefond.
NAV mister Husly som midlertidig bolig. Resterende 310.000,- overføres fra HOB til NAV for å
dekke utgifter til midlertidige boliger andre steder.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling
Saken behandles i UHO, UNS, Formannskapet og Bystyret

Tønsberg, 26. mai 2017

Geir Viksand
rådmann
Gro Pettersen
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Astrid Holwech, telefon: 33 34 87 11
Fagenhet helse og omsorg

Økt finansiering nytt bygg Krisesenteret i Vestfold
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
12.06.2017

Saksnummer
032/17
028/17
040/17
059/17

Rådmannens innstilling
1. Investeringsprosjekt A-1656 Krisesenterbygg øker rammen med kr 6 000 000 fra kr
40 000 000 til totalt kr 46 000 000.
2. Forutsetningen for rammeøkningen i pkt 1. er aksept for budsjettøkningen i
krisesenterbudsjettet fra høsten 2018 fra alle deltakere i vertskommunesamarbeidet
Krisesenteret i Vesfold.
2. Det tas opp lån på kr 4 800 000 som dekkes gjennom lånefond.

17/28416

Sammendrag:
Behov for å øke rammen for investeringsprosjekt A—1656 Krisesenterbygg med 6 millioner
kroner fra 40 millioner kroner til 46 millioner kroner for å kunne finansiere byggeprosjektet.
Økningen finansieres gjennom kompensasjon merverdiavgift kr 1 200 000 og opptak av lån kr
4 800 000 som dekkes gjennom lånefond.
Deltakerkommunene i vertskommunesamarbeidet om krisesentertilbud dekker
finanskostnadene gjennom vederlag.
Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune er vertskommune for krisesentertilbudet i Vestfold i tråd med
vertkommuneavtale mellom alle kommunene i Vestfold med unntak av Sande og Svelvik.
Krisesentertilbudet er en lovpålagt oppgave for kommunene etter krisesenterloven.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune har i flere år planlagt et nytt krisesenterbygg og har nå mottatt tilbud etter
en bygge- og anleggskonkurranse. I BY-017/16 vedtok bystyret 03.02.2016 en ramme på totalt
40 millioner kroner. Samtlige deltakerkommuner i vertskommunesamarbeidet hadde i forkant
akseptert økning av budsjettet for krisesenteret i tråd med kostnadene til nytt bygg.
Tilbudene fra leverandører i avholdt bygge- og anleggskonkurranse viser at byggekostnader har
blitt høyere enn forventet. Det er nødvendig med en økning av rammen for
investeringsprosjektet for krisesenterbygget med 6 millioner kroner til totalt 46 millioner kroner.
Det årlige krisesenterbudsjettet vil øke med omkring kr 150 000 i forhold til de i underkant 1,7
millioner kroner som i 2015 ble akseptert av deltakerkommunene i vertskommunesamarbeidet.
Samarbeidskommunene har blitt bedt om aksept for en ytterligere økning i budsjettet til
krisesenteret på grunn av økte byggekostnader til i overkant av 1,8 millioner kroner.
Finansieringsbehovet er:
Totalt finansieringsbehov
Investeringsprosjekt A-1656
Rest til finansiering
Finansieres slik:
Kompensasjon merverdiavgift
Lånefond

kr 46 000 000
kr 40 000 000
kr 6 000 000
kr 1 200 000
kr 4 800 000
kr
0

kr 6 000 000

Byggeprosjektet er klart for oppstart med alle nødvendige tillatelser. Byggeprosjektet vil kunne
starte i sommer med ferdigstillelse høsten 2018.
Virsomhet Eiendomsutvikling har ansvaret for prosjektet.
Rettslig grunnlag:
Krisesenterloven
Kommuneloven
Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
Ytterligere finansiering er nødvendig for å kunne akseptere byggetilbud og gjennomføre
byggeprosjektet.
Krisesenteret er i dag i et midlertidig bygg og har behov for lokaler som er tilpasset krav og

behov etter krisesenterloven. Økningen i budsjettet til krisesenteret forutsetter en godkjenning
av samtlige deltakerkomuner inkludert Tønsberg.
Alternative løsninger:
Ingen alternative løsninger.
Økonomiske konsekvenser:
Behovet for tilleggsfinansiering er kr 6 000 0000. Tønsberg kommune har ansvaret for
finansieringen av nytt krisesenterbygg.
Samarbeidskommunene i vertskommunesamarbeidet dekker finanskostnadene gjennom sitt
vederlag. For Tønsberg andel av dette innebærer en årlig økning på kr 357 390.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Nye lokaler vil ha betydning for beboermiljø og arbeidsmiljø for ansatte.
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Tilbudet til barn og unge på krisesenteret vil bli bedre tilrettelagt i forhold til deres behov.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Re kommune er deltakerkommune i vertskommunesamarbeidet om krisesentertilbudet.
Konklusjon:
Investeringsprosjekt A-1656 økes med 6 millioner kroner til totalt 46 millioner kroner. Lånet
finansieres gjennom kompensasjon merverdiavgift kr 1 200 000 og lånefond kr 4 800 000.
Rådmannens innstilling forutsetter at samtlige deltakerkommuner har godkjent budsjettøkningen
for krisesenteret.
Videre behandling
Saken ferdigbehandles i bystyret.
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Geir Viksand
rådmann
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Rådmannen

Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for oppvekst og opplæring
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
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Saksnummer
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041/17
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06.06.2017

023/17

Rådmannens innstilling
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2028 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med
økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

Sammendrag:
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Bystyret 23.04.14 sammen med den 4-årige
handlingsdelen.som skal revideres hvert år. Rådmannen legger i denne saken frem revidert
handlingsdel.
Vedlegg:
Handlingsdel 2018-2021 arbeidsversjon
Innledning – hva saken gjelder:
Kommuneplanens samfunnsdel er kommunes viktigste styringsdokument og skal peke ut den
retningen Tønsberg ønsker å gå. Den skal vise hvordan vi kan realisere muligheter og hvordan
vi skal møte utfordringer. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunens helhetlige
planlegging. Planen skal bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialog med omverdenen,
både lokalt og regionalt.
Samfunnsdel har et planperspektiv på 12 år, men tar for seg utviklingstrekk som strekker seg
utover disse.
Denne samfunnsdelen ble vedtatt av Bystyret 23-.april i 2014
.
I tillegg har samfunnsdelen en handlingsdel som skal tydeliggjøre hvilke tiltak som skal
prioriteres i en rullerende fireårsplan. Planens handlingsdel knyttes direkte opp mot kommunes
økonomiplan.
Figur 1 viser sammenhengen i det kommunale plansystemet.

Faktagrunnlag:
Handlingsdelen angir tiltak for å iverksette mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel.
Handlingsdelen skal være en 4-års plan. I realiteten vil planen kun vare i to år som følge av
kommunesammenslåing med Re og at det derfor må utarbeides ny kommuneplan fra 2020.
Kommunens totale økonomiske ramme legges til grunn for handlingsplanen. Denne er imidlertid

ikke kjent på dette tidspunkt, så planen må basere seg på et estimat for kommunens totale
inntekter.
Kommunens totale inntekter fratrukket netto finanskostnader og planlagt overskudd danner
grunnlaget for virksomhetenes økonomiske rammer. Hovedvekten på inntektessiden er skatt og
rammetilskudd. Denne er kjent når statsbudsjettet legges fram i oktober. I
kommuneproposisjonen som ble lagt fram i mai, blir økningen i frie inntekter (skatt og
rammetilskudd) lagt fram for kommunene samlet, men kun som et intervall. I 2018 legges det
opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,8 til 4,3 mrd kroner. På bakgrunn av
denne informasjonen må hver kommune utarbeide et estimat på sin kommunes vekst i frie
inntekter.
Tønsberg kommune har som mål å budsjettere med et overskudd på 1,75% av driftsinntektene.
Dette vil for 2018 utgjøre om lag 60 mill kroner. Dette er 15 mill kroner mer enn budsjett for
2017 (etter 1. perioderapport). I tillegg øker netto finanskostnader. Det betyr at det er lite rom for
økte rammer for virksomhetenes drift i 2018. I tillegg legger regjeringen føringer for hvordan
deler av veksten i frie inntekter skal disponeres.
Det er derfor en utfordring å legge inn nye tiltak i handlingsdelen som krever økt bevilgning.
Derfor må de fleste av de foreslåtte tiltakene dekkes innenfor eksisterende ramme, enten ved
omprioriteringer eller effektivisering.
I handlingsplanen for 2018-2021 overstiger summen av tiltak med økonomiske antatt vekst i
den økonomiske rammen. Det planlagt med en relativ sterk effektiviseringseffekt innen helse og
omsorg. Dette er imidlertid ikke tilstrekkelig for å gjennomføre samtlige tiltak. Tiltakene er
nødvendige for å sikre kommunens utvikling i tråd med kommuneplanen, samt for å møte nye
utfordringer. Det må derfor foretas en ytterligere effektivisering og omprioritering. Dette arbeidet
vil pågå fram til budsjettet legges fram i november, og vil involvere virksomhetene, tillitsvalgte
og politiske utvalg.
Rettslig grunnlag:
Kommuneloven, Plan og bygningsloven
Forholdet til kommuneplanen:
Handlingsdelen er et ledd i det kommunale plansystemet.
Vurderinger:
Tønsberg kommune har ambisiøse mål og strategier i sin kommuneplan. Disse er nødvendige
for å møte samfunnsutviklingen på en god måte. I tillegg oppstår nye utfordringer som må
løses. Veksten i inntektene «spises» opp av pris- og lønnsvekst, regelendringer eller andre
kostnadsøkninger som ikke kan unngås. Det er derfor helt nødvendig med omprioriteringer og
effektivisering.
For å gjennomføre dette, krever det forankring hos ledere, ansatte og politikere. Dette krever en
god prosess utover høsten. Lykkes vi med dette, er det gode muligheter for å utvikle Tønsberg
kommune i riktig retning. Det er viktig at det tas små skritt hvert år, så de årlige abisjonene er
ikke så store, men ved å følge strategiene i kommuneplanen vil kommunen etter noen år oppnå
målene i kommuneplanen.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Det er anslått en vekst i virksomhetenes rammer, inkludert felleskostnader, på vel 54 mill
kroner. Av dette anslås pris- og lønnsveksten å utgjøre nesten 50 mill kroner. Andre
konsekvensjusteringer som følge av regelendringer, tidligere politiske vedtak utgjør vel 6 mill
kroner. I tillegg utgjør regjeringens satsningsområder vel 6 mill kroner. Det er derfor foreslått en

reduksjon i rammen til helse og omsorg med 9 mill kroner. Det er iverksatt omfattende
effektiviseringstiltak innen hjemmetjenesten og sykehjemmene som gjør at det er realistisk å
gjennomføre dette.
I tillegg må det gjennomføres effektiviseringstilatak innen øvrige områder for å gi rom for tiltak
med økoniomiske konsekvener.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Handlingsplanens ambisjonsnivå er tilpasset de antatte økonmiske rammene samt realistisk
effektiviseringspotensiale.
Videre behandling
Vedtas i bystyret

Tønsberg, 29. mai 2017

Geir Martin Viksand
rådmann

Tønsberg kommune
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Helsetjenester

Høringsuttalelse til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017

Saksnummer
042/17
027/17
023/17

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune er positiv til innføring av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til
fysioterapeuter med driftsavtale. En forskrift styrker kommunens mulighet til styring og
videreutvikling av den kommunale fysioterapitjenesten.

17/35632

Sammendrag:
Høringen gjelder innføring av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester, og gjelder i første omgang fysioterapeuter med driftsavtale (individuell
avtale) med kommunen.
Det er behov for å styrke kommunens styring og videreutvikling av det totale fysioterapitilbudet i
kommunen.
Forskriften, sammen med rammeavtalen ASA 4313(KS og fysioterapeutenes organisasjoner)
ivaretar dette behovet.
Vedlegg:
Høringsbrev - forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester
Høringsnotat (L)(1131240).pdf
Innledning – hva saken gjelder:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut høring om forslag om å fastsette en forskrift om
funksjons- og kvalitetskrav til fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.
Frist for å avgi høringsuttalelse er 3. juli 2017.
Per nå er kommunene og fysioterapeuter bundne av ASA 4313 som er en rammeavtale som
regulerer forholdet mellom kommunen og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med
driftsavtale. Denne forutsettes videreført og oppdatert.
Kommunene har behov for å kunne påvirke avtalefysioterapeutenes virksomhet i større grad for
å kunne nyttiggjøre seg denne kapasiteten innenfor habilitering og rehabilitering.
Videre er det viktig å sikre at avtalefysioterapeutene ivaretar kravet om løpende dokumentasjon
av sitt arbeid, jf. helsepersonelloven § 39 og forskrift om pasientjournal § 8.
Samhandling og dialog med andre helsearbeidere rundt pasienten er viktig, herunder fastlege
og spesialisthelsetjeneste, f.eks tas plikten til å utarbeide epikrise inn i forskriften.
Faktagrunnlag:
Kommunen har 9 institutter med mer en 1 fysioterapeut og 6 solopraksiser.
Totalt har kommunen 26,3 avtalehjemler fordelt på 35 fysioterapeuter.
Instituttene fordeler seg geografisk:
Antall institutt Antall fysioterapeuter Antall hjemler
Sentrum

5

17

12,9

Kilen

1

1

0,5

Tolvsrød

2

6

4,25

Vallø

1

1

0,75

Eik

2

2

1,4

Sem

2

5

4,5

Vear

1

2

1,4

KOSTRA tall fra 2015:
Dekningsgrad per 10.000 innbygger
Landet

Tønsberg

Driftsavtaler

5,2

5,9

Fast ansatte

3,5

2,5

Tabellen viser at kommunen har høyere dekning av avtalefysioterapeuter enn
landsgjennomsnittet og lavere andel kommunalt ansatte enn landsgjennomsnittet.
Det er utarbeidet en felles prioriteringsnøkkel for kommunalt ansatte fysioterapeuter og
fysioterapeuter med driftsavtale.
Rettslig grunnlag:
Helse og omsorgstjenesteloven
ASA 4313
Helsepersonell loven
Forskrift om pasientjournal
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Samarbeidet med avtalefysioterapeutene er vesentlig forbedret fra 2016. Det er enighet om en
felles prioriteringsnøkkel mellom kommunalt ansatte fysioterapeuter og avtaleterapeuter.
Videre arbeides det med en plan for samarbeidet som forventes ferdig høsten 2017.
Det er gjennomført en felles fagdag for alle fysioterapeuter i mars og det planlegges ytterligere
en fagdag til høsten der forslag til samarbeidsplan skal gjennomgås. I disse dager foretas det
en kartlegging av tilbudet avtalefysioterapeutene gir i forhold til aldersfordeling av pasienter,
diagnoser, gruppetilbud og fordeling av pasienter fra andre kommuner. Kartleggingen er tenkt
lagt inn i samarbeidsplanen og danne grunnlaget for felles satsningsområder framover.
Kommunen og fysioterapirådet har SU møter (samarbeidsutvalgsmøter) minimum 2 ganger per
år.
Utfordringene for kommunen i samarbeidet er å sikre fysioterapitjenester av god kvalitet
gjennom styring og videreutvikling ut fra innbyggernes behov. Det har også vist seg på
landsbasis at det er mangler ved den løpende dokumentasjonen fysioterapeuten er pålagt i et
pasientsikkerhets-perspektiv.
Ved ledighet i avtaler er det ikke alltid at kommunen og gjenværende fysioterapeuter ved
instituttet er enige om innretningen/ ønsket kompetanse ved utlysning. Tildelingene er i dag
regulert i ASA 4313 og det er kommunen som, etter at fysioterapirådet har uttalt seg, utformer
utlysningstekst og innretning/ ønsket kompetanse.
Tildeling av avtalehjemmel er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven. Det har
i de siste tildelingene blitt klagd på vedtaket og sakene har vært behandlet i kommunens
klageutvalg. I den nye forskriften § 22 er tildelingsprosessen lite beskrevet. Man henviser her til

ASA 4313 som skal regulere dette. Det forutsettes at ASA oppdateres ved første anledning.
Samme paragraf fastsetter at kommunen ikke kan tildele avtalehjemler som er mindre enn 50
%. Dette er en videreføring fra ASA 4313 § 10.
Kommunen har i dag 4 avtaler som er på mindre enn 50 %. Ved ledighet i deltidshjemler
etterstrebes det å intern-utlyse disse slik at avtalehjemler under 50 % blir økt.
§ 22 slår i tillegg fast at avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget fysioterapeuten
forutsettes å arbeide. Per i dag arbeider mange av avtalefysioterapeutene utover
deltidshjemmelen sin, helt opp til 100 %.
Alternative løsninger:
Fortsette som i dag.
Økonomiske konsekvenser:
Driftstilskudd for 100 % avtalehjemmel per år er kr 420.600.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Et godt fysioterapitilbud i kommunen er nødvendig tilbud for kommunens rehabiliterings- og
habiliteringstilbud.
Konsekvenser for barn og unge:
Et godt fysioterapitilbud i kommunen er nødvendig for tilbud for kommunens rehabiliterings- og
habiliteringstilbud. Tilbudet bør også kunne gis i barnehage og skole.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Tønsberg kommune er positiv til innføring av forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til
fysioterapeuter med driftsavtale.
Videre behandling
Saken sluttbehandles i utvalg for helse og omsorg.

Tønsberg, 16. mai 2017

Tove Hovland
kommunaldirektør
Inger
Furuseth
virksomhetsleder
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Tønsberg kommunes høringsuttalelse til rapport om hjelpemiddelformidling
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for oppvekst og opplæring

Møteddato
06.06.2017
06.06.2017
06.06.2017
08.06.2017

Saksnummer
043/17
031/17
027/17
036/17

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune mener at retten til hjelpemidler skal ligge til folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne sin tilgang til nødvendige
hjelpemidler på alle livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Retten
til hjelpemidler skal ikke være avhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud,
kompetanse, og rehabilitering samt utvikle og forbedre IKT –løsninger. Videre bør det gjøres
forenklinger ved å øke antall ulike typer hjelpemidler i rekvirentordningen. Staten bør ha ansvar
for å utvikle standarder og ha oversikt over vel fungerende teknologiske løsninger, herunder
velferdsteknologi.
At innbyggere er sikret deltakelse og mestring gjennom at hjelpemidler og tilrettelegging og
kompenserer for funksjonsnedsettelse, er viktig for et samfunn der alle kan og skal delta.

Sammendrag:
Forslag til høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementets rapport «En mer effektiv og
fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring». Høringsfristen er 21.
mai men kommunen har fått utsatt frist til 7. juni 2017.
Dette er kommunens høringssvar:
Tønsberg kommune mener at retten til hjelpemidler skal ligge til folketrygden med et statlig
finansieringsansvar og et nasjonalt formidlingssystem for faglig rådgivning og utlån av
hjelpemidler. Dette vil sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne sin tilgang til nødvendige
hjelpemidler på alle livsområder slik at grunnleggende menneskerettigheter blir ivaretatt. Retten
til hjelpemidler skal ikke være avhengig av geografisk bosted og kommuneøkonomi.
Staten bør forbedre hjelpemiddelformidlingen ved å styrke kommunenes ergoterapitilbud og
-kompetanse, og rehabilitering samt utvikle og forbedre IKT –løsninger. Videre bør det gjøres
forenklinger ved å øke antall ulike typer hjelpemidler i rekvirentordningen. Staten bør ha ansvar
for å utvikle standarder og ha oversikt over vel fungerende teknologiske løsninger, herunder
velferdsteknologi.
At innbyggere er sikret deltakelse og mestring gjennom at hjelpemidler og tilrettelegging og
kompenserer for funksjonsnedsettelse, er viktig for et samfunn der alle kan og skal delta.

Vedlegg:
Høyring om fremtidsrettet hjelpemiddelformidling
Høringsnotat.pdf
VS: Forespørsel om utsatt høringsfrist til rapport om hjelpemiddelformidling
Innledning – hva saken gjelder:
Kommunen er invitert til å gi en høringsuttalelse til høringsutkastet «En mer effektiv og
fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring».
Kommunen har fått utsettelse av høringsfristen til 7. juni slik at kommunens høringsuttalelse kan
politisk behandles.
Høringen omhandler forslag til justeringer i dagens hjelpemiddelpolitikk for å sikre en robust
modell som takler fremtidens utfordringer, og forslag på tiltak som styrker samhandling og
effektivisering i hjelpemiddelformidlingen.
Følgende områder er gjennomgått i høringen:
Hovedmodell
Ansvar for enkle og høyfrekvente hjelpemidler
Tilrettelegging av bolig
Velferdsteknologi
Forenklinger og effektivisering
Tilrettelegging for utdanning og arbeid
Tiltak for kompetanse- og kunnskapsutvikling
Høreapparat og ortopediske hjelpemidler
Offentlige anskaffelser
Utlån/ tilskudd og egenandeler
Prioriteringsutvalg
Faktagrunnlag:
Aktørene i hjelpemiddelsystemet er:
Kommunene
Har ansvar etter helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2, og omfatter både hjelpemidler og
ergonomiske tiltak som er finansiert av folketrygden ved vesentlige og varige behov, og
hjelpemidler ved midlertidige behov (under 2 år) som et kommunalt finansieringsansvar.

Kommunen kartlegger
NAV Hjelpemiddelsentral
Hjelpemiddelsentralene forvalter hjelpemidler etter folketrygdlovens kapittel 10. Virksomhet og
ansvar er regulert i egen forskrift.
Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til mennesker
med nedsatt funksjonsevne i sitt fylke. Den skal bidra til likeverdig og helhetlig problemløsning
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i hjem, skole, arbeid og fritid, gjennom hjelpemidler,
ergonomiske tiltak og tolketjeneste, herunder syn, hørsel, døvhet og kognitiv svikt/ skade.
Hjelpemiddelsentralen bistår kommunen og andre samarbeidspartnere i utredning av
brukerbehov og oppfølging i saker hvor det lokale formidlingsapparatet ikke har tilstrekkelig
kompetanse.
NAV Arbeid og ytelser
Deler av hjelpemiddelområdet på statlig side (folketrygden) er forvaltet av NAV Arbeid og
ytelser.
Dette gjelder ortopediske hjelpemidler, høreapparater, seksualtekniske hjelpemidler og tiltak
som tilpasningskurs og folkehøyskole.
Husbanken
Husbankens virkemidler er innrettet på å sikre at bolig- og planløsninger i størst mulig grad er
tilpasset for personer med nedsatt funksjonsevne. Husbanken gir støtte til tilpasning av boliger
for personer med nedsatt funksjonsevne i form av tilskudd eller lån.
Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om hjelpemiddelsentralenes virksomhet og ansvar
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
I høringsutkastet foreslås det noen justeringer i ansvarsdelingen på hjelpemiddelområdet men
ønsker å videreføre hovedmodellen slik den er i dag.
Man ønsker å overføre ansvaret for enkle og høyfrekvente hjelpemidler ( rollator,
toalettforhøyer, dusjkrakk og seng) fra stat til kommune. Finansieringsansvaret for disse
hjelpemidlene skal fortsatt være statlig. Utfordringene kommunene blir stilt overfor i forhold til
mengde og tidsbruk kan løses ved bedre IKT verktøy og økt bruk av lokale lagre.
Dette forslaget legger økt press på de kommunale ergoterapiressursene i tillegg til lagerplass,
og vil gi behov for flere årsverk og større lager. Dagens hjelpemiddellager dekker behovet for
dagens ordning, også sannsynligvis i 2020 ved kommunesammenslåingen med Re.
Ergoterapitjenesten har en prioriteringsnøkkel for å kunne vurdere og sortere søknadene.
Ved overføring av ansvar, kommer flere oppgaver og behovet for kompetent fagfolk øker.
Rekvirentordningen som eksisterer i dag inneholder færre hjelpemidler enn da den ble innført.
Det er derfor positivt at flere typer hjelpemidler kan rekvireres av kommunene. Det gir en mer
effektiv ordning i den praktiske hverdagen.
Det foreslås å overføre ansvar fra folketrygden til Husbanken på alle tiltak for fysisk
tilrettelegging av boliger er samlet hos en og samme instans. Denne endringen anbefales.
Høringsutkastet legger opp til at hjelpemidler og tilrettelegging som grenser tett opp mot
velferdsteknologiske løsninger, som benyttes i de kommunale omsorgstjenestene, på sikt bør
overføres fra staten til kommunene. Det gjelder for eksempel varslingshjelpemidler - GPS. I
utkastet hevdes det at dette fjerner utfordringene man har i dag med standardisering av
teknologiske grensesnitt.
Velferdsteknologi har en rivende utvikling og det er en stor utfordring å holde seg oppdatert på
alle nye løsninger og teknologi som kommer. Flere kommuner har kjøpt inn ny teknologi som i
praksis vist seg å ikke fungere. Det er derfor ikke tilrådelig og overføre slikt ansvar til

kommunene. Å utvikle standarder og å ha oversikt over vel fungerende teknologiske løsninger
bør være et statlig ansvar.
Høringsutkastet tar for seg forenklinger og effektivisering. Dette er viktig da antall brukere på
hjelpemiddelområdet kommer til å øke betraktelig i framtiden, både grunnet økt antall eldre men
også i forhold til den medisinsk tekniske utviklingen som gjør at flere overlever alvorlig sykdom
og skade. Man foreslår endringer i bestillingsordningen, både i de administrative rutinene for
ordningen og sortimentet som inngår i ordningen. For eksempel bør flere eksterne lagre med
statlig hjelpemidler opprettes i kommunene og muliggjøre at brukere kan søke på egen hånd.
Det er viktig at bestillingsordningen styrkes og forenkles, men ikke på bekostning av hva som er
effektivt og hensiktsmessig for å sikre at brukerne får riktige hjelpemidler.
Høringsutkastet anbefaler at det satses på økt bruk av lønnstilskudd for å øke
arbeidsdeltakelsen for mennesker med nedsatt funksjonsevne. I tillegg foreslås det at det
gjennomføres systematisk forskning på forholdet mellom hjelpemidler/ tilrettelegging og
arbeidsdeltakelse blant personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen er enig i at tidlig
innsats med tilretteleggingstiltak for barn og unge vil bidra til et best mulig utgangspunkt for at
den enkelte kan fullføre utdanning og senere komme i jobb.
Forslaget om å prioritere kommune med økt kompetanse og kapasitet i førstelinjen er viktig.
Også forslaget om en egen enhet med overordnet og helhetlig ansvar for forskning og
onnovasjon på hjelpeområdet er viktig. Utviklingen er som tidligere nevnt rivende når det gjelder
velferdsteknologi og hjelpemidler generelt.
I høringsutkastet står det at dagens system med utlån uten egenandeler skal fortsatt være
hovedmodellen men at tilskudd kan være hensiktsmessig på noen områder, der brukeren kan
velge mellom tilskudd og utlån. Men dette gjør området mer uoversiktlig og administrativt
krevende med flere ulike typer ordninger. Det kompensatoriske prinsipp – hjelpemidlene skal
kompensere for merutgifter grunnet nedsatt funksjonsevne – skal ligge til grunn for vurderingen
av bruk av egenandeler i fremtidens hjelpemiddelsystem.
Det foreslås opprettet et prioriteringsutvalg som skal kvalitetssikre systemet på områder med
økonomiske insentivproblemer, definisjon av hva som til enhver tid er å anse som hjelpemidler,
hjelpemidler velegnet i tilskuddssystem, eventuelt bruk av egenandeler og kostbare hjelpemidler
som kan komme inn i ordningen, samt hva som anses å være enkle og høyfrekvente
hjelpemidler.
Prioriteringsutvalget bør også ha ansvar for utviklingen av nytte- kostnadsberegninger.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Kommunens utgifter til hjelpemidler (kortvarig behov) inngår i rammefinansieringen. Det er ikke
gjort noen undersøkelse som viser de samlede utgiftene hver kommune har i direkte tilknytning
til tekniske hjelpemidler.
Noen av forslagene kan gi økte utgifter for kommunen. Det bør regnes med behov for flere
årsverk, innkjøp av flere hjelpemidler og større lagerkapasitet.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
God hjelpemiddelformidling og tilpasning av hjelpemidler gir innbyggerne med nedsatt
funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnet.
Konsekvenser for folkehelse:
Det å kunne mestre hverdagen er viktig for folkehelsen.
Konsekvenser for barn og unge:

Hjelpemidler til barn og unge innebærer ofte spesialtilpasninger og spesiell kompetanse på de
som skal vurdere hvilke hjelpemidler som kan brukes. Disse hjelpemidlene er heller ikke
lagervare men må bestilles individuelt. Derfor er det viktig at det finnes statlig kompetanse og
finansiering, spesielt til denne målgruppen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Tønsberg kommune ønsker videreføring av dagens ordning og rollefordeling når det gjelder
hjelpemiddelformidling.
Videre behandling

Tønsberg,

Tove Hovland
Kommunaldirektør
Inger Furuseth
virksomhetsleder
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Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Fellestjenester

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
06.06.2017

Saksnummer
044/17

Underliggende saker:
053/17, 914 901 545 Foyngården Drift AS - The Sense - Søknad om utvidet skjenkeareal vedtak
049/17, 914 901 545 Foyngården Drift AS - The Sense - Søknad om utvidet skjenkebevilling.
Vedtak
Vedtak:
054/17, 916 914 768 Steak AS - Steak. Søknad om serverings- og skjenkebevilling. Vedtak
Vedtak:
1. Org.nr. 916 914 768 Steak AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings- og skjenkestedet Steak,
Nedre Langgate 20, 3126 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 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Renate Thorvaldsen f.1990
2. Stedfortreder: Ida Charlotte Hegg Jørnsen f.1987
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.
061/17, 918 371 915 - Nilsens Catering AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
Vedtak:
1.
Nilsens Catering AS, 918 371 915, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 03.06.17. Bevillingen gjelder i
lokalene til Tønsberg Amatørteater i 1. etg, med terrasse, Nedre Langgate 50, 3126
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 42.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Magnus Nilsen, f. 1994, mob.nr. 917 50 312.
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.
059/17, 918 502 637 - Lone Arnesen Dagligvare AS - Rema 1000 Oseberg - Søknad om
salgsbevilling - Vedtak
Vedtak:
1. Lone Arnesen Dagligvare AS, org.nr. 918 502 637 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7
jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Oseberg, Storgaten 2 B, 3126
Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven §
3-1 første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Oseberg, Storgaten 2 B, 3126 Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon
oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første
ledd og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:

4. Styrer: Lone Arnesen, f. 1987
5. Stedfortreder: Bjørn Erik Strand, f. 1954
2. Vilkår for bevillingen:
1. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. §
3-7 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
kapittel 6.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel
8, Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant
annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept,
eiersammensetning, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

065/17, 918 824 294 Kapadokya RESTAURANT TØNSBERG AS - KAPADOKYA RESTURANT
TØNSBERG AS Søknad om Skjenkebevilling - vedtak
Vedtak:
1. 918 824 294 Kapadokya Restaurant Tønsberg AS innvilges serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet
Kapadokya Restaurant Tønsberg, Storgaten 24, 3126 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 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Sara Soltani f: 1989.
2. Stedfortreder: Ali Mohammadi f: 1982.
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 kapittel 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.
060/17, 950 611 839 - Tønsberg Kommune - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak
Vedtak:

1.
Tønsberg kommune, org.nr. 950 611 839, gis på grunnlag av innsendt søknad og
konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 01.06.17, fredag 02.06.17,
lørdag 03.06.17 og søndag 04.06.17. Bevillingen gjelde på Tallak, Seterkafeèn, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Ken Rune Ålborgen, f. 1987. mob.nr. 924 79
613.
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.
051/17, 976 324 544 Richard Mathus A/S - Kiwi 464 Vear - Søknad om salgsbevilling for
perioden 2016 - 2020 - Vedtak
Vedtak:
1. Richards Mathus AS, org.nr. 976 324 544 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §14a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Kiwi 464 Vear, Melsomvikveien 603, 3173
Vear.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven §
3-1 første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Kiwi 464 Vear, Melsomvikveien 603, 3173 Vear.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon
oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første
ledd og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:
4. Styrer: Trond Erik Andersen, f. 1971.
5. Stedfortreder: Håkon Bjørnebekk, f. 1992.
3. Vilkår for bevillingen:
6. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. §
3-7 samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i Tønsberg kommune
7. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kapittel 6.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel
8, Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant
annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept,
eiersammensetning, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

064/17, 976 757 548 - Vestfold kokkenes Mesterlaug - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak
Vedtak:
1.
Vestfoldkokkenes Mesterlaug, org.nr. 976 757 548, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 09.06.17, lørdag
10.06.17 og søndag 11.06.17. Bevillingen gjelder på Tønsberg Torv, Storgaten 20, 3126
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 42.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Trond Andresen, f. 1972, mob.nr. 971 16 940.
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.
056/17, 981 259 556 - Tønsbergs Sangforening - Søknad om skjenkebevilling - enkeltanledning
- Vedtak
Vedtak:
1.
Tønsbergs sangforening, org.nr. 981 259 556, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 10.06.17. Bevillingen
gjelder i Nedre Langgate 50, 3126 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: John Morten Riiser, f. 1960, mob.nr. 402
01 618.
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.
057/17, 984 063 589 - Gimle selskapslokaler avd Tollboden - Søknad om utvidet
skjenkebevilling - vedtak
058/17, 987 310 634 - Mathisen Handel AS - Rema 1000, Eik - Søknad om salgsbevilling Vedtak
Vedtak:
1. Mathisen Handel AS, org.nr. 987 310 634, innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-

4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Eik, Eikveien 28, 3122
Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven §
3-1 første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Rema 1000 Eik, Eikveien 28, 3122 Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon
oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første
ledd og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:
4. Styrer: Terje Mathisen, f. 1970.
5. Stedfortreder: Martin Grøtterud, f. 1983.
3. Vilkår for bevillingen:
6. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. §
3-7 samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i Tønsberg kommune
7. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kapittel 6.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel
8, Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant
annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept,
eiersammensetning, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

052/17, 990 357 234 Vestfoldmuseene IKS Slottsfjellmuseet - Kastellkafeen. Søknad om utvidet
skjenkebevilling. Vedtak
Vedtak:
1. org.nr.990 357 234 Vestfoldmuseene IKS Slottsfjellmuseet – Kastellkafeen, innvilges
utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7, for to arrangement.
1. Seterkafeen, ifb. med konfirmasjon 14.mai 2017 fra kl.13:00 – 19:00. Antall
pers.35 – 40.
2. Slottsfjelltårnet, ifb. med vielse 17.juni 2017 fra kl.16:00 – 18.00. Antall pers. 25.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Richard Hallvig f.1995
2. Stedfortreder: Cecilia Gustavsen f.1972

050/17, 996 936 996 - Odins Valhall AS - Søknad om utvidet skjenkebevilning - Støperiet vedtak
062/17, 997 229 037 - Tønsberg Amatørteater - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning
063/17, 997 229 037 - Tønsberg Amatørteater - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Amatørteater, org.nr. 997 229 037, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, for perioden 06.06.17 –
17.06.17. 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: Kari-Lise Wivestad Kirsebom, f. 1974,
mob.nr. 952 50 661.
Stedfortreder: Torild Wivestad Johansen, f. 1954, mob.nr. 959 34 406.
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.
055/17, 997 722 833 Regnskap konsulent AS - Mekong Restaurant. Søknad om
skjenkebevilling på uteareal. Vedtak
Vedtak:
1. Org.nr.997 722 833 Regnskap Konsulent AS innvilges serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Mekong
Restaurant, Conradisgt.7, 3126 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 og 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.

