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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2017 - UHO
Boliggjøring av fremtidens eldreomsorg og gjennomføring i
Tønsberg
Konsulentbistand forutfor bygging av nytt sykehjem på
Hogsnes
Responssenter velferdsteknologi
Stoltenbergs gate 24 - ombygging av Husly
Økt finansiering nytt bygg Krisesenteret i Vestfold
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021
Høringsuttalelse til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i
kommunale fysioterapitjenester
Tønsberg kommunes høringsuttalelse til rapport om
hjelpemiddelformidling
Delegasjonssaker UHO

033/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 033/17 Vedtak:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

034/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 034/17 Vedtak:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.

035/17: Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2017 - UHO
Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2017 tas til etterretning
06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling tas til etterretning.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
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UHO- 035/17 Vedtak:
Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2017 tas enstemmig til etterretning.

036/17: Boliggjøring av fremtidens eldreomsorg og gjennomføring i Tønsberg
Rådmannens innstilling
Orientering om hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg
tas til orientering.
06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 022/17 Vedtak:

Orientering om hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg tas til
orientering.
06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet slikt vedtak:

RMF- 026/17 Vedtak:
Orientering om hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg tas til
orientering.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling tas til orientering
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 036/17 Vedtak:
Orientering om hvordan boliggjøring av fremtidens eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg tas
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enstemmig til orientering.

037/17: Konsulentbistand forutfor bygging av nytt sykehjem på Hogsnes
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.

06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 025/17 Vedtak:

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

06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet slikt vedtak:

RMF- 029/17 Vedtak:
Kr. 300.000 av disposisjonsfondet anvendes til konsulentbistand i forbindelse med planleggingen av nytt
sykehjem på Hogsnes, og frem til endelig valg av prosjekt.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 037/17 Vedtak:
· Kr. 300.000 av disposisjonsfondet anvendes til konsulentbistand i forbindelse med
planleggingen av nytt sykehjem på Hogsnes, og frem til endelig valg av prosjekt.

038/17: Responssenter velferdsteknologi
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.

06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 026/17 Vedtak:
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.

06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet slikt vedtak:
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RMF- 030/17 Vedtak:
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.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
SV la frem følgende forslag om nytt punkt:
·

Tønsberg kommune utvikler ett responssenter for velferdsteknologi i egen regi i
samarbeid med Re og andre interesserte nabokommuner. - 1 stemme (SV)

Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 10 mot 1 stemme.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 038/17 Vedtak:
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.

039/17: Stoltenbergs gate 24 - ombygging av Husly
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.
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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

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 039/17 Vedtak:
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

040/17: Økt finansiering nytt bygg Krisesenteret i Vestfold
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.

06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
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ELDR- 028/17 Vedtak:
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.
06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet slikt vedtak:

RMF- 032/17 Vedtak:
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.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 040/17 Vedtak:
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.

041/17: Kommuneplanens handlingsdel 2018-2021
Rådmannens innstilling
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2028 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med
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økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018

06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Representanten Alfredsen fremmet følgende forslag til tillegg til punkt 1.47 i kommuneplanens
handlingsdel 2018-2021:
a) Tillegg til punkt 1.47:
Bystyret vedtok i sak 026717 bl. a: "Tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av strategiplanen for
fremtidens eldreomsorg".
Det må snarest utredes bruken av tomten. Det bygges svært mange leiligheter i byen. Det er rimelig å
anta at dette vil medføre en økning av antall eldre. Et sykehjem - slik at den svakeste eldregruppen kan
ivaretas på en god måte - må også inngå i denne utredningen.
b) Nytt tiltak
Tiltak: God ernæring, godt måltidsmiljø og rette måltidspunkt.
Bystyrevedtak 39/17.
Måltidsmiljøet svært viktig for matlyst og trivsel og de som trenger det må få hjelp under
måltidet.
Status: Arbeides med kontinuerlig
Budsjett 2018: Vurder kostøret i forbindelse med budsjett for 2018.
Alfredsens forslag enstemmig vedtatt
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak

ELDR- 024/17 Vedtak:
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2028 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med
økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
a) Tillegg til punkt 1.47:
Bystyret vedtok i sak 026717 bl. a: "Tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av strategiplanen for
fremtidens eldreomsorg".
Det må snarest utredes bruken av tomten. Det bygges svært mange leiligheter i byen. Det er rimelig å
anta at dette vil medføre en økning av antall eldre. Et sykehjem - slik at den svakeste eldregruppen kan
ivaretas på en god måte - må også inngå i denne utredningen.
b) Nytt tiltak
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Tiltak: God ernæring, godt måltidsmiljø og rette måltidspunkt.
Bystyrevedtak 39/17.
Måltidsmiljøet svært viktig for matlyst og trivsel og de som trenger det må få hjelp under
måltidet.
Status: Arbeides med kontinuerlig
Budsjett 2018: Vurder kostøret i forbindelse med budsjett for 2018.

06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådet behandlet saken og kom med et fellesforslag i tillegg til rådmannens innstilling:
Rådmannen bes om å finne midler til en styrking av skolehelsetjenesten innen årets budsjettarbeid.
Rådet ber om at foreslått reduksjon i rammer til helse og omsorg ikke foretas.
Fellesforslaget med rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF kommet med følgende vedtak:

RMF- 028/17 Vedtak:
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2028 vedtas og legges til grunn for videre arbeid med
økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018
Rådmannen bes om å finne midler til en styrking av skolehelsetjenesten innen årets budsjettarbeid.
Rådet ber om at foreslått reduksjon i rammer til helse og omsorg ikke foretas.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Ved votering fallt Rådmannens innstilling med 5 stemmer. ( Ap, SV og V )
H, FrP og MDG foreslår å ta rådmannens innstilling til orientering. Forslaget vedtatt med 6 mot 5
stemmer.
Det gis enstemmig støtte til Eldrerådets tillegg til punkt 1.47. ( Sak 024/17 )
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Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 041/17 Vedtak:
Saken tas til orientering.
Det gis enstemmig støtte til Eldrerådets tillegg til punkt 1.47. ( Sak 024/17 )

042/17: Høringsuttalelse til forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale
fysioterapitjenester
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.
06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

ELDR- 023/17 Vedtak:
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.
06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådet behandlet saken og kom med et fellesforslag i tillegg til rådmannens innstilling:
Perspektivet om paientens helsetjeneste og samvalg bør tydeliggjøres i forskriften.
Fellesforslaget med rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF kommet med følgende vedtak:

RMF- 027/17 Vedtak:
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.
Perspektivet om paientens helsetjeneste og samvalg bør tydeliggjøres i forskriften.
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06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 042/17 Vedtak:
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.

043/17: Tønsberg kommunes høringsuttalelse til rapport om hjelpemiddelformidling
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.
06.06.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:

ELDR- 027/17 Vedtak:
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.
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06.06.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
RMF behandlet saken og kom med følgende tillegg til Rådmannens innstilling:
RMF er godt fornøyd med det høringsvaret.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 031/17 Vedtak:
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.
RMF er godt fornøyd med det høringsvaret.

06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 043/17 Vedtak:
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.

044/17: Delegasjonssaker UHO
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06.06.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Saken tas til etterretning.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:

UHO- 044/17 Vedtak:
Saken tas til etterretning.
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