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Orienteringssak Demenslandsby i Vestfold
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Saksnummer

29.08.2017

046/17

Rådmannens innstilling
1. Prosjektrapporten Demenslandsby i Vestfold tas til etterretning.

17/39397

Sammendrag:
Rådmannskollegiet i Vestfold konkluderte 16.10.2015 med en positiv innstilling til å igangsette
et forprosjekt om demenslandsby som et fellesprosjekt, og forprosjektet ble også fremmet i
Ordførerkollegiet 23.10.2015. Ordførerkollegiet tilsluttet seg at forprosjektet ble fremmet som
sak i den enkelte kommune i Vestfold.
Demenslandsby er et konsept inspirert av sykehjemmet De Hogeweyk i Nederland, der fokus er
et så normalt liv som mulig for personer med demens, i særskilt tilrettelagte omgivelser.
Konseptet er omdiskutert med både positive og noe mer utfordrende elementer, og beskrives
nærmere i vedlagte prosjektrapport.
I strategiplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg påpekes det at vi i fremtiden blir langt
flere eldre, og med det også mange flere med demens. I forprosjektet til demenslandsby i
Vestfold beskrives også dette nærmere. Én måte å møte denne veksten på er å etablere en
eller flere landsbyer for demente. Dette ble også kort diskutert i strategiplan aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg.
Rådmannen vil i løpet av våren 2018 fremme en politisk sak, i samarbeid med Re kommune,
som vil utrede Tønsberg kommunes eventuelle deltakelse i prosjektet.
Vedlegg:
Demenslandsby i Vestfold. Utredning organisering og finansiering v Kurt Orre
Demenslandsby. Prosjektrapport til høring
Forslag politisk sak til kommunene
Rapport demensprevalens 2016-2040 Vestfold
SOLKYSTEN GRENDEBY
Innledning – hva saken gjelder:
Rådmannskollegiet i Vestfold konkluderte 16.10.15 med positiv innstilling til å igangsette
forprosjekt om demenslandsby som et fellesprosjekt. Videre ble forprosjekt «Demenslandsby i
Vestfold» fremmet som orientering i Ordførerkollegiet 23.10.2015 (sak 12/15). Ordførerkollegiet
tilsluttet seg at forprosjektet ble fremmet som sak og behandlet i den enkelte kommune i
Vestfold. Alle kommunene gir sin tilslutning til forprosjektet/utredningen i løpet av første kvartal
2016.
Det er kjent at antallet eldre øker kraftig i de kommende årene, og demenssykdommer har en
klar sammenheng med økende alder. Anslag for Vestfold viser at man kan forvente en dobling
av personer med demens fremover mot 2040, og en tredjedel av disse vil til enhver tid ha behov
for heldøgns omsorg. Dette betyr 2500-3000 personer med demens kan få behov for
sykehjemsplass eller plass i en heldøgnsbemannet omsorgsbolig i Vestfold i 2040. I 2015
hadde kommunene i Vestfold 1964 sykehjemsplasser.
Oppdrag:

Forprosjektet «Demenslandsby i Vestfold» skal undersøke muligheter for, og fordeler og
ulemper ved, demenslandsbykonseptet – som en mulighet for et interkommunalt tilbud i
Vestfold.
Faktagrunnlag:
De Hogeweyk i Nederland

Demenslandsbykonseptet har sitt utspring fra Nederland og byen Weesp, der
sykehjemmet De Hogeweyk ligger. Dette betegnes internasjonalt som «The Dementia
Village». Stedet har blitt en stor inspirasjonskilde for hele verden, og mottar ukentlig

besøkende delegasjoner.
I De Hogeweyk bor 152 sykehjemsbeboere som alle har alvorlig demens. Disse bor i
ulike bogrupper, som er inndelt i kategorier: Tradisjonell, håndverker, kultur, formell,
kristen, indonesisk. Før innflytting kartlegges søkerens interesser, preferanser og livsstil
nøye i samarbeid med pårørende, og på bakgrunn av dette besluttes det hvilken
«livsstil» beboeren tilhører. Bogruppene preges på alle måter av ulik livsstil: Interiør,
mat, samtaletemaer, aktiviteter. Ideen er å skape miljøer der beboerne trives med
hverandre, kunne valgt hverandre som venner, og som har en gjenkjennelighet i forhold
til deres tidligere hjem.

Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forholdet til kommuneplanen:
H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
behov for tjenester.
H4: Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for de boende.
H8: Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner.
H9: Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenesten.
Vurderinger:
Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk sak i løpet av våren 2018 der
prosjektrapportens anbefalinger ses opp imot kommunens planer for fremtidens
eldreomsorg i Tønsberg. Tønsberg kommune vil samarbeide med Re kommune i
forbindelse med denne saken.
Alternative løsninger:
Integrering og normalisering i ordinære bomiljø, ved å skape en aldersvennlig, og
derigjennom også demensvennlig, kommune. Jamfør strategiplan aldersvennlig
kommune og strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
En demenslandsby i Vestfold vil tidligst kunne stå klar i perioden 2022-2025.

Vurderingen om deltakelse i prosjektet må derfor vurderes sammen med Re kommune,
som slås sammen med Tønsberg kommune 01.01.2020.
Konklusjon:
Prosjektrapport Demenslandsby i Vestfold tas til etterretning. Rådmannen utarbeider en
egen politisk sak til behandling i løpet av våren 2018 der Tønsberg kommune, i
samarbeid med Re kommune, vurderer kommunens deltakelse sett i sammenheng med
eksisterende vedtatt planverk og strategier.
Videre behandling
Saken avsluttes i Utvalg for helse og omsorg.
Tønsberg, 16. august
2017

Tove Hovland
kommunaldirektør
Trond R. Frøyen
seniorrådgiver
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Rådmannens innstilling
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum, september 2017, vedtas med følgende
endringer:
Følgende punkt inntas på s. 34 i hovedrapporten:
6.8 Utrykning – sykehus, politi og brann
Kjøremønster for utrykningskjøretøy blir i hovedsak som i dag i sentrum. Møllegaten åpnes for
kollektivtransport mot Nedre Langgate, noe som antas å være en fordel også for
utrykningskjøretøy. En ny fastlandsforbindelse vil avlaste sentrum for trafikk og dermed gi økt
framkommelighet i byen samt en sikker forbindelse for utrykningskjøretøy mellom fastlandet og
Nøtterøy/Tjøme.

Sammendrag:
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen og
gir føringer for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum.
Gatebruksplanen ble 1. gangsbehandlet 18.05.17 og lå ute til offentlig ettersyn i perioden
26.05.17 til 07.07.17. Det kom inn 18 uttalelser til saken. Planforslaget får generelt positive
tilbakemeldinger. Lokalisering av jernbane og fastlandsforbindelse trekkes frem som
usikkerhetsmomenter. Flere er opptatt av parkeringskapasitet og at byen fortsatt må være
tilgjengelig for de som trenger bil. Universell utforming og hensyn til kulturminner i bakken
trekkes frem som viktige hensyn i det videre arbeidet. Det er på bakgrunn av høringsuttalelsene
inntatt et nytt punkt i planen, jf. Rådmannens innstilling, for å synligjøre at tilrettelegging og
fremkommelighet for utrykningskjøretøy er vurdert og ivaretatt i planen.
Gatebruksplanen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
Vedlegg:
Høringsuttalelser gatebruksplan referert og kommentert_14.08.17
Gatebruksplan_sluttbehandling_september2017
Dokumenter i saksmappen:
13.07.2017 Høringsuttalelse Vestfold fylkeskommune
11.07.2017 Høringsuttalelse Solvang og Midtløkken vel - tilleggsuttalelse
11.07.2017 Høringsuttalelse Fylkesmannen
07.07.2017 Høringsuttalelse Riksantikvaren
09.07.2017 Høringsuttalelse privatperson
07.07.2017 Høringsuttalelse Nedre Langgate 27 AS
07.07.2017 Høringsuttalelse privatperson
06.07.2017 Høringsuttalelse Solvang og Midtløkken vel
06.07.2017 Høringsuttalelse FFO Vestfold
05.07.2017 Høringsuttalelse Tønsberg Næringsforening og Tønsberg sentrum
04.07.2017 Høringsuttalse Vestfold Interkommunale Brannvesen UTGÅR (arkivert
dobbelt)
03.07.2017 Høringsuttalelse Folksom AS
30.06.2017 Høringsuttalelse Tønsberg og Omegn Turistforening
29.06.2017 Høringsuttalelse Vestfold Interkommunale Brannvesen
30.06.2017 Høringsuttalelse Nøtterøy kommune
09.06.2017 Høringsuttalelse Bane NOR SF
07.06.2017 Høringsuttalelse Fortidsminneforeningen
27.06.2017 Høringsuttalelse Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
28.06.2017 Høringsuttalelse Nøtterøy kommune - UTGÅR (feil vedlegg)
23.06.2017 Høringsuttalelse privatperson
08.06.2017 Høringsuttalelse Stiftelsen Gamle Tønsberg
24.05.2017 Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum - høring og offentlig ettersyn
19.04.2017 Gatebruksplan for Tønsberg sentrum, 1.gangsbehandling

Innledning – hva saken gjelder:
Saksfremlegget til 2.gangsbehandling omhandler offentlig ettersyn, innkomne uttalelser,
rådmannens vurdering og konklusjon. Saksfremlegget til 1.gangsbehandling ligger
vedlagt saken.
Sammendrag fra 1. gangsbehandling:
Forslag til Gatebruksplan for Tønsberg sentrum er ferdigstilt og skal på høring og
offentlig ettersyn i perioden 22.5-3.7.2017.

Gatebruksplanen er et delprosjekt innenfor Bypakke Tønsberg-regionen og gir føringer
for gatebruk og trafikksystem i Tønsberg sentrum. Planen har status som prinsipplan,
med juridisk forankring i Byplan for Tønsberg §§ 2.2 og 3.3.1. Planen vil danne grunnlag
for videre arbeid med forprosjekter og reguleringsplaner.
Tønsberg kommune er planmyndighet. Høringsforslaget behandles i bystyret 18.5.2017
før planen legges ut til offentlig ettersyn 22.5.2017.
Etter at arbeidet med Bypakke Tønsberg-regionen startet opp har Stokke kommune blitt
del av nye Sandefjord kommune. Sak som omhandler de nye partene i Bypakke
Tønsberg regionen behandles i forkant av denne saken.
Politisk behandling:
Sak om gatebruksplan for Tønsberg sentrum ble 1.gangsbehandlet av bystyret
18.05.2017.
Følgende vedtak ble fattet:
BY- 050/17 Vedtak:
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Siste setning på side 23 i planen strykes:
Tønsberg kommune har per i dag vurdert at byen er for liten for bysykler, men dette bør
tas opp igjen til vurdering på sikt.
Offentlig ettersyn:
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum lå ute til offentlig ettersyn i perioden
26.05.17 til 07.07.17.
Det ble i høringsperioden holdt et informasjonsmøte 30.05, samt åpent kontor 13.06 og
03.07 fra kl. 15.00 til 17.00.
Det kom inn 18 uttalelser til planforslaget. Uttalelsene er referert og kommentert i eget
vedlegg til saken.
Planforslaget får generelt positive tilbakemeldinger. Lokalisering av jernbane og
fastlandsforbindelse trekkes frem som usikkerhetsmomenter. Flere er opptatt av
parkeringskapasitet og at byen fortsatt må være tilgjengelig for de som trenger bil.
Universell utforming og hensyn til kulturminner i bakken trekkes frem som viktige
hensyn i det videre arbeidet.
Konklusjon:
På bakgrunn av innspill fra Vestfold Interkommunale Brannvesen er det tatt inn et nytt
punkt i hovedrapporten for å synligjøre at tilrettelegging og fremkommelighet for
utrykningskjøretøy er vurdert og ivaretatt i planen. Utover dette er det ikke gjort
endringer i gatebruksplanen på bakgrunn av innkomne høringsuttalelser.
Gatebruksplanen anbefales vedtatt i samsvar med rådmannens innstilling.
Videre behandling:
Gatebruksplanen går til behandling i råd og utvalg før endelig vedtak i Bystyret.

Tønsberg, 16.08.17

Geir M. Viksand
rådmann
Jan R. Eide
kommunaldirektør
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Rådmannens innstilling
Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel og arealdel) og kommunedelplan for
sentrum - Byplan, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-13.

Sammendrag:
Tønsberg kommune har gjennom kommunal planstrategi 2015 – 2019 (BY-sak 145/16) vurdert
planbehovet for kommende fireårsperiode. Der ble det bestemt at kommuneplanens
samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for sentrum (byplan) skal gjennom en delvis
rullering. Det fremmes her et felles planprogram for de tre planene. Planprogrammet er en
beskrivelse av den kommende prosessen og det tar kun for seg de temaene det er vedtatt at
det skal jobbes med i perioden.
Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse overordnede planene, samt oppdatere
planene i henhold til nye nasjonal, regionale og kommunale planer og føringer. Hovedtemaene
er:
Samfunnsdel
· Tønsberg kommune som organisasjon, med særlig vekt på kommunikasjon og
innarbeidelse av et helhetlig kvalitetssystem.
· Integrering og bosetting av flyktninger.

Arealdel
·
·
·
·
·
·
·
·

Utarbeide en fortettingsstrategi.
Kommunedelplan for Husøy og Vear skal implementeres i arealdelen.
Avklare behov for offentlig og privat tjenesteyting.
Avsette et område for privat masselagring, fortrinnsvis i Slagenområdet.
Vurdere om kommunen skal foreta endringer av hensynssone for kulturmiljø i
Slagendalen og Jarlsberg som ble utvidet/ tatt inn i forrige revisjon av arealdelen på
bakgunn av RPBA
Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt
ny informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og
jernbane)
Arealdelens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn
av erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og
regionale planer og føringer.
Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.

Byplan
· Byromstrategi, vedtatt 18.05.17, skal innarbeides i planen .
· Innsikter fra rapporten "Tettere byer med høyere kvalitet” fra Vestfold fylkeskommune
skal vurderes innarbeidet.
· Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt
ny informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og
jernbane)
· Byplanens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn
av erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og
regionale planer og føringer.
· Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.
Basert på nye, nedjusterte befolkningsfremskrivninger og store reserver av bolig- og
næringsarealer i gjeldende planer er ikke omdisponering av nye arealer et tema i denne
rulleringen. Sammenslåing av Re og Tønsberg kommuner fra 2020 er et nytt moment som
ytterligere taler for å holde denne kommuneplanrulleringen så begrenset som mulig. Det er nå
viktig å bruke ressursene til å utdype, forbedre og iverksette de gjeldende planene, samt
forberede kommunesammenslåingen. Arealbehovet til den nye storkommunen må vurderes
samlet før det eventuelt legges ut mer areal til bolig og næring.
Planprogrammet beskriver innhold, prosess, medvirkning og organisering av planarbeidet. Det
har vært ute på høring sammen med varsel om oppstart av kommuneplanprosessen med
høringsfrist 23. juni 2017. Dette sikrer mulighet for tidlig medvirkning om sentrale trekk ved

planen. Høringsinnspillene er nå referert og kommentert, og planprogrammet bearbeidet.
Planprogrammet skal nå fastsettes av Bystyret.
Revidert kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og byplan forventes vedtatt i juni 2018.
Vedlegg:
Planprogram samfunnsdel, arealdel og byplan 2017_Fastsettelse
Innspill til planprogram og planprosess

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg kommune har gjennom kommunal planstrategi 2015 – 2019 (BY-sak 145/16)
vurdert planbehovet for kommende fireårsperiode. Der ble det bestemt at
kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og kommunedelplan for sentrum (byplan) skal
gjennom en delvis rullering.
Det er utarbeidet et felles planprogram for de tre planene. Planprogrammet er en
beskrivelse av den kommende prosessen og det tar kun for seg de temaene det er
vedtatt at det skal jobbes med i perioden.
Planprogrammet har nå vært ute til høring, sammen med varsling av oppstart av en
begrenset revisjon av Kommuneplan (samfunnsdel og arealdel) og Byplan (fra 10.mai til
23. juni 2017). Innkomne merknader til planprosessen og planprogrammet er vurdert og
kommentert og det endelige planprogrammet skal nå fastsettes av Bystyret.
Faktagrunnlag:
Tønsberg kommune skal foreta en delvis rullering av kommuneplan og byplan som ble
vedtatt:
·
·
·

Samfunnsdelen i april 2014 (BY 050/14)
Arealdelen i februar 2016 (BY 006/16)
Byplanen i september 2015 (BY 098/15)

Det ble den 19.04.17 gjort følgende vedtak i bystyret (BY- 034/17):
“Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og 4-1 varsles det oppstart av
arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt
kommunedelplan for sentrum (Byplan). Forslag til planprogram sendes på høring og
legges ut på offentlig ettersyn.”
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Etter høringen er det gjort noen mindre justeringer i planprogrammet for å ivareta viktige
innspill eller påpekte mangler. Det er ikke gjort noen større innholdsmessige endringer.
Hovedtrekkene i planprogrammet er omtalt i sammendraget, og det henvises til
vedlagte planprogram for fullstendig beskrivelse av temaene for denne
kommuneplanrulleringen.
I løpet av varslingsfasen kom det inn 22 høringsinnspill. Uttalelsene og innspillene
fordeler seg slik:
·

Offentlige høringsparter: 9

·
·
·
·

Organisasjoner/interessegrupper: 4
Interkommunale foretak/Interne høringsparter: 2
Private (generelle innspill/merknader til planprogrammet): 4
Private endringsforslag til arealdel/byplan: 3

Alle høringsinnspillene er sammenfattet og kommentert i vedlegget «Innspill til
planprogram og planprosess».
Regionale myndigheter stiller seg generelt positive til innholdet i planprogrammet, og
støtter Tønsberg kommunes vurdering om å ikke ta inn nye arealer i denne rulleringen.
Det uttrykkes også støtte til at kommunen skal utarbeide en fortettingsstrategi, samt til
at kommunen skal forenkle og tydeliggjøre de utfyllende bestemmelser med
retningslinjer til arealdel og byplan.
Det varsles mulige innsigelser fra Vestfold fylkeskommune (VFK) og Fylkesmannen i
Vestfold (FM) dersom Tønsberg kommune foretar endringer og/eller fjerner
hensynssone kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsbergområdet. Det vil som en del av det
videre planarbeidet bli avholdt dialogmøter med både politikerne i Tønsberg og
grunneierne i de berørte områdene i løpet av høsten 2017.
Byggegrense langs sjø er et tema som flere av både de offentlige og private
høringsinnspillene berører. VFK og FM forutsetter at kriteriene fastsatt ved forrige
revisjon fortsatt ligger til grunn, og noen private grunneiere har bedt om at grensen
flyttes/vurderes på nytt for deres eiendommer. Merknadene tas med i det videre
planarbeidet.
Det er kommet inn tre private endringsforslag for arealbruk. Det fremkom av
planprogram og varsel om oppstart at arealbruksendringer til bolig- og næringsformål
ikke vil bli vurdert i denne revisjonen av kommuneplan/byplan. Det ene innspillet (gbnr
0203/0012 på Vear) knytter seg i midlertidig til formålet offentlig og privat tjenesteyting,
som er et tema i revisjonen. Rådmannen vurderer at kommunen har tilstrekkelig areal
avsatt til dette formålet i Vear/Hogsnes/Bjelland-området til å dekke behovet i
kommende planperiode. Innspillet tas derfor ikke med i den videre prosessen. De to
andre innspillet gjelder omdisponering til sentrum-, bolig- og næringsformål, Bekkeveien
163 på Vear og Kaldnes vest, og disse vil ikke bli vurdert i det videre planarbeidet.
Flere av merknadene fra organisasjoner og interessegrupper handler om bevaring av
natur,
grønnstruktur, landbruksareal og kulturminner. Andre handler om areal og
transportmessige
forhold som boligbygging, offentlige arealer, miljøvennlig transport eller endringsforslag i
målsetninger og utbyggingsprinsipper i gjeldende planer. Noen av merknadene anses
som ivaretatt av det foreliggende planprogrammet, mens andre går ut over mandatet til
denne begrensede kommuneplanrevisjonen.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Vurdering av økononomiske konsekvenser av endringer i kommuneplan/Byplan vil bli
utredet gjennom de ulike planprosessene.
Konsekvenser for næringsutvikling:

Temaet vil bli vurdert i den videre planprosessen.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Rapporten 10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling (Tønsberg kommune/
Cititek) og Strategiplan for aldersvennlig kommune i Tønsberg kommune vil legges til
grunn for revisjonen. Temaet vil for øvrig bli vurdert i den videre planprosessen.
Konsekvenser for folkehelse:
Se punkt om helse- og miljøkonsekvenser.
Konsekvenser for barn og unge:
Temaet vil bli vurdert i den videre planprosessen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Planprosessen har ingen virkning på sammenslåingen, men sammenslåingen har
innvirkning på kommuneplanprosessen. Rådmannen vurderer det slik at det ikke bør
gjøres noen store planmessige grep før den nye kommunen er på plass. Re og
Tønsberg tar sikte på en åpen og god dialog underveis i prosessen.
Konklusjon:
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i plan- og bygningslovens § 4-1
og følger
opp kommunal planstrategi. Rådmannen anbefaler at planprogrammet for
kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og byplan, med de justeringer som er gjort i
den foreliggende utgaven, fastsettes av Bystyret.
Videre behandling
Planprogrammet skal fastsettes av bystyret og vil deretter legge grunnlag for
det videre planarbeidet med kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) og byplanen.
Bystyret får planene tilbake til 1.gangsbehandling når planforslagene er ferdig
utarbeidet.
Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9,
da fastsetting av utredningsplikten er en prosessledende beslutning som ikke faller inn
under definisjonen av enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 2.

Tønsberg, 02.08.17

Geir Martin Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/57404

Saksbehandler:
Svenn Terje Venjum, telefon: 33 34 89 52
Eiendomsutvikling

Hogsnes sykehjem - bevilgning til gjennomføring av nødvendig
plan/programarbeid og designkonkurranse
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
29.08.2017

Saksnummer
049/17

Rådmannens innstilling
Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse for Hogsnes sykehjem.
Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres etter juryens valg av prosjekt.

Sammendrag:
Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse for Hogsnes sykehjem.
Vedlegg:
Fremdriftsplan sykehjem

Innledning – hva saken gjelder:
Bystyret vedtok 15.03,17 i By-sak 026/17 følgende:
1. Strategier og tiltak i strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg vedtas
iverksatt og følges opp i handlingsplanen.
2. Planarbeidet for bygging av nytt sykehjem på Hogsnes som erstatning for
Træleborg igangsettes umiddelbart. Tomten til Træleborg sykehjem vil være en del av
strategiplanen for fremtidens eldreomsorg.
Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 sendes tilbake til administrasjonen.
5. Det utarbeides ett notat til utvalget som viser hvordan boliggjøring av framtidens
eldreomsorg kan gjennomføres i Tønsberg
Faktagrunnlag:
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Området tiltenkt nytt sykehjem er ca. 20 mål og er avsatt til offentlig formål. Skole og
barnehagen inngår i en egen reguleringsplan. Tomten for sykehjemmet må gjennomgå
detaljregulering.

Vurderinger:
Sykehjemmet er tenkt plassert øst for tidligere Hogsnes skole og Hogsnes barnehage.
Med antatt 120 sykehjemsplasser og et mindre areal til dagaktivitetssenter vil dette
medføre utbygging av ca.11.600 m2.
Det vedlegges tidlig fremdriftsplan som viser prosjektets faser og milepæler.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
På nåværende tidspunkt og med nåværende kunnskap, vil vi anslå prosjektkostnadene
til ca. kr. 430 millioner. Husbanken nedtrapper over en 3 års periode
investeringstilskudd som gis til kommuner. Kommunen har registrert og søkt om
maksimalt tilskudd for alle 120 plassene. Husbanken gir tilskudd med maks kr.
1.730.000,- pr. plass i 2017. Dagaktivitetssenter gis 55% av anleggskostnadene. Til
sammen vil dette utgjøre kr. 211.450.000,- for 120 plasser og dagaktivitetssenter. Eget
finansieringsbehov ved maksimal tilskuddsbevilgning vil da være kr. 218.550.000,- .
Det foreslås avsatt 2 millioner til plan/programmeringsarbeid og for gjennomføring av
designkonkurranse.
Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres etter juryens valg av
prosjekt.
(se vedlagt fase/fremdriftsplan)
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen foreslår følgende innstilling:
Det bevilges kr. 2.000.000,- for gjennomføring av plan/programmeringsarbeid og
designkonkurranse.
Sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres etter juryens valg av
prosjekt.
Videre behandling
Saken behandles av UHO, UNS, FORM og Bystyret
Tønsberg, 06.07.17

Geir M. Viksand
rådmann
Svenn Terje Venjum
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

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

Økonomirapport nr. 3 - pr. juli 2017 - UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
29.08.2017

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2017 tas til etterretning.

Saksnummer
050/17

17/61049

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 juli 2017 UHO

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på ca. 26,6 mill kr for området totalt. Det
er knyttet til virksomheten Sykehjemmene med 14,3 mill. kr. virksomhet Helsetjenester
med 2,3 mill. og HOB med 10 mill. kr.
På sykehjemmene er det flere årsaker til avviket, bl.a. overliggedøgn. Mer detaljer kan
leses i økonomirapporten.
I virksomhet Helsetjenester er det en omlegging av prinsipper for utbetaling av
fastlegetilskudd som gir utslag. Krav fra Helfo medfører at det blir 13 måneders kostnad
i 2017. I tillegg er det estimert lavere tilskudd til rusprosjekter ift. budsjett.
I HOB har det vært behov for å øke bemanningen pga. ekstra behov hos brukerne. Det
er også merkostnader knyttet til krav om større faste stillinger for en del ekstrahjelper.
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 juni 2017 viser en nedgang i sykefraværet sammenlignet med juni 2016
for tilnærmet alle helsevirksomhetene. Det er en markant reduksjon i langtidsfraværet
for virksomhet NAV Tønsberg.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det er igangsatt flere tiltak for å redusere kostnadene i de store helsevirksomhetene
som har merforbruk. Nærmere orientering vil bli gitt i utvalgsmøtet.
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, 15. august
2017

Tove Hovland
Kommunaldirektør
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

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

Referatsaker
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.

Møteddato
29.08.2017

Saksnummer
051/17

17/64638

Tønsberg kommune

JournalpostID

17/64639

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

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
29.08.2017

Saksnummer
052/17

Underliggende saker:
084/17, 914 405 173 Himmel og Hav Tønsberg AS - Tapa. Kontrollrapport 07.05.2017. Vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 914 405 173 Himmel og Hav AS - Tapa,
åtte (8) prikker for brudd på alkoholloven § 1- 9, hindring av kommunal kontroll.

tildeles

089/17, 917 111 634 - Zitho AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak
073/17, 917 791 546 Cafe Jarlsø AS - Cafe Jarlsø. Søknad om godkjenning av stedfortredere.
Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.917 791 546 Café Jarlsø AS innvilges godkjenning av nye stedfortredere
alkoholloven
§§ 1-7 b og 1-7c, og serveringsloven §§ 6,9 og 11.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Café
Jarlsø, Husvikveien 50, 3124 TØNSBERG, inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Godkjente stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Stedfortreder: Ann-Kristin frost f.1966
2. Stedfortreder: Kevin Granstrøm f.1979

069/17, 918 502 637 - Lone Arnesen Dagligvare AS - Rema 1000 Oseberg - Søknad om
godkjenning av ny stedfortreder - Vedtak
077/17, 918 719 229 Gamle Total Scene & Bar AS - Gamle Total. Søknad om utvidelse av
skjenkeområde. Vedtak

Vedtak:

1. org.nr.918 719 229 Gamle Total Scene og Bar AS innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7, for perioden 12. – 15.juli 2017 fra kl.08:00 – 03:00.
1. Skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Gamle Total Scene og
Bar, Stoltenbergsgate 46, 2112 TØNSBERG
2. Skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse adkomstdokumenter.
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: Ann Birgit Stærnes f.1967 mobnr:47 21 59 98
2. Stedfortreder:Rune Bjerkelund f.1969

094/17, 919 117 389 Cafe M Invest AS - Cafe M. Søknad om overdragelse av serverings- og
skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.919 117 389 Cafe M Invest AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Cafe M,
St. Olavs gt. 22, 3112 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: Linn Elizabeth Rabone f.1980
2. Stedfortreder: Ieva Urnieziute f.1989
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.
067/17, 931 186 744 Norsk Butikkdrift AS - Coop Prix Farmannsveien - Ny stedfortreder Vedtak

071/17, 948 237 989 - Carlsen Fritzøe Handel AS - Søknad om skjenkebevilling
enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Carlsen Fritzøe Handel AS, org.nr. 948 237 989, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag
25.08.17. Bevillingen gjelder i lokalene til Carlsen Fritzøe, Fjordgaten 2, 3125
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. §
4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Jan Otto Helgesen, f. 1962, mob.nr.
489 96 203.
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.
087/17, 962 097 278 Peppes Pizza Pushit AS: Søknad om utvidet skjenkebevilling 05.08.2017
076/17, 962 097 278 Peppes Pizza Pushit AS: Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak
092/17, 976 494 059 Kenneths Mathus AS - Kiwi 463 Gauterød - Søknad om godkjenning av ny
styrer - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer for salgsbevillingen er:
· Mats Gundersen, f. 1989

080/17, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg - Quality Hotel Tønsberg. Søknad om utvidet
skjenkeareal i fbm. konsert. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.982 488 494 Quality Hotel Tønsberg innvilges utvidet skjenkeareal, jf. alkoholloven
§ 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for arealet Lindahlplan mot DSB og i
front av Brasseri X, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven
§ 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.

2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Øvind Hagen f.1964
2. Stedfortreder: Torbjørn Andersen f.1971
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.
079/17, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg - Quality Hotel Tønsberg. Søknad om utvidet
skjenkeareal. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.982 488 494 Quality Hotel Tønsberg innvilges utvidet skjenkeareal, jf. alkoholloven
§ 1-7.
1. Utvidet skjenkeareal gjelder for areal i Conradis gate / Lindahlplan i front av
Brasseri X, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg, som 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: Øyvind Hagen f.1964
2. Stedfortreder: Torbjørn Andersen f.1971
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.
074/17, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg AS - Quality Hoteø Tønsberg. Søknad om
godkjenning av stedfortredere. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.982 488 494 Quality Hotel Tønsberg AS innvilges godkjenning av nye
stedfortredere
for serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf. serveringsloven §§ 6,9
og 11 og alkoholloven
§§ 1-7b og 1-7c.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Quality
Hotel Tønsberg, inklusiv uteareal beskrevet i søknad.

091/17, 983 059 880 8Glass AS - Slottsfjellmuseet - utvidet skjenkebevilling -vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 983 059 880 8Glass AS - Slottsfjellmuseet, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. På Seterkafeen, lørdag 12. august 2017 fra kl. 15:00 – 22:00.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.

070/17, 983 592 392 - Thesbiteateret - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Thesbiteateret, org.nr. 983 592 392, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, i perioden 28.06.17 –
16.07.17. Bevillingen gjelder i Thaulowhullet, Frodåsen, 3125 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Emma Ystebø, f. 1990. Mob.nr. 917
76 040.
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.
088/17, 984 063 598 Gimle Selskapslokaler & Catering - Tollboden. Utvidet skjenkebevilling vedtak

095/17, 988 065 226 C West AS - Babels. Søknad om overdragelse av serverings- og
skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.988 065 226 C West AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Babels,
Kammegaten 1, 3110 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: Camilla Jansson f.1985
2. Stedfortreder: Tor Brattekværne f.1972
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.
068/17, 990 699 909 - Tønsberg Sjømannsforening - Søknad om skjenkebevilling Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg Sjømannsforening, org.nr. 990 699 909, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag
08.07.17. Bevillingen gjelder på Tollbodplassen, Nedre Langgate 38, 3126
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Gunnar H. Andersen, f. 1943, mob.nr.
957 92 975.
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.
066/17, 993 640 182 Bare Barista Kaffebar AS - Haugar - Utvidet skjenkebevilling - vedtak
085/17, 993 640 182 Bare Barista Kaffebar AS - Haugar. Søknad om utvidet skjenkebevilling
21.07.17 - vedtak
093/17, 995 475 855 Mytteriet AS - Mytteriet. Søknad om skjenkebevilling etter eierskifte vedtak

Vedtak:
1. 995 475 855 Mytteriet AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Mytteriet,
Nedre Langgate 26a, 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: Jeanette Skarrebo-Gasiuliene f: 1974
2. Stedfortreder: Helen Figenschou Mohseni
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.

072/17, 996 897 893 - Jarlsø Mathus - Joker Jarlsø - Søknad om salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Jarlsø Mathus, org.nr. 996 897 893 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for
salgsstedet Joker Jarlsø, Jarlsøveien 50, 3124
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 Joker Jarlsø, Jarlsøveien 50, 3124 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: Morten Liverød, f. 1959.
5. Stedfortreder: Terje Liverød, f. 1963
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.

083/17, 999 276 792 Kafferiet Horten AS - Kafferiet. Søknad om skjenkebevilling. Vedtak

Vedtak:
1. org.nr.999 276 792 Kafferiet Horten AS innvilges skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Kafferiet, Storgaten 36,
3126 Tønsberg, inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. 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: Eva Bjerkgård Lybeck f.1967
2. Stedfortreder: Kristian Røang Slette f.1993
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

4.
5.
6.
7.

alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
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.

090/17, Christer Kvalnes: Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Christer Kvalnes, f. 1972, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 26.08.17. Bevillingen gjelde i
Teaterhaven, Thalia, Nedre Langgate 50, 3124 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Christer Kvalnes, f. 1972, mob.nr. 924
26 350.
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.

