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Tønsberg kommune

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

29.08.2017
Bakkenteigen
17:00

Medlemmer
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Karl Reite
Anne-May Hogsnes
Bent Kittelsen
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Olav Sannes Vika
Josef Kleven

Parti
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
SV
V

Forfall
Tone Helen Jørgensen
Oda Inanna Stene

Parti
H
MDG

Varamedlemmer:
Knut Bergan
Pål Mørken

Parti
H
MDG

Saksliste
Saksnr.
045/17
046/17
047/17
048/17
049/17
050/17
051/17
052/17
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Orienteringssak Demenslandsby i Vestfold
Gatebruksplan for Tønsberg sentrum 2.gangsbehandling
Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og byplan.
Fastsettelse av planprogram.
Hogsnes sykehjem - bevilgning til gjennomføring av
nødvendig plan/programarbeid og designkonkurranse
Økonomirapport nr. 3 - pr. juli 2017 - UHO
Referatsaker
Delegasjonssaker UHO

045/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 045/17 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

046/17: Orienteringssak Demenslandsby i Vestfold

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

28.08.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Olaf Mathiassen foreslo på vegne av eldrerådet følgende tillegg til Rådmannens
innstilling :
Prosjektrapporten"Demenslandsby i Vestfold" tas til etterretning. Det videre arbeidet
prioriteres slik at den oppsatte tidsplan holder. Tønsberg og Nøtterøy Demensforening
og andre aktuelle interessegrupper tas med i det videre arbeidet med planen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
ELDR- 033/17 Vedtak:

Eldrerådet fattet følgende vedtak
1. Prosjektrapporten Demenslandsby i Vestfold tas til etterretning.
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2. Prosjektrapporten"Demenslanndsby i Vestfold" tas til etterretning. Det videre
arbeidet prioriteres slik at den oppsatte tidsplan holder. Tønsberg og Nøtterøy
Demensforening og andre aktuelle interessegrupper tas med i det videre arbeidet
med planen.

28.08.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 036/17 Vedtak:

Prosjektrapporten Demenslandsby i Vestfold tas til etterretning.
29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas til etterretning.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 046/17 Vedtak:

Prosjektrapporten Demenslandsby i Vestfold tas enstemmig til etterretning.

047/17: Gatebruksplan for Tønsberg sentrum 2.gangsbehandling

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
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mellom fastlandet og Nøtterøy/Tjøme.

28.08.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

ELDR- 032/17 Vedtak:

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
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.
28.08.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Liv Sannum (FFO) og Kristian E. Sommerseth (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til
Rådmannens innstilling:
RMF vil understreke betydningen av at universell utforming er et tydeligere premiss for
utformingen av byens gatebruksplan. Kollektivtilbud og muligheter for handicapparkering må sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i det sosiale
offentlige rom og få tilgang til nødvendige offentlige kontor og tilbud.
RMF påpeker at gående og syklende må adskilles med egen merking der hvor dette er
praktisk mulig.
Rådmannens innstilling med begge tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 034/17 Vedtak:

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.
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RMF vil understreke betydningen av at universell utforming er et tydeligere premiss for
utformingen av byens gatebruksplan. Kollektivtilbud og muligheter for handicapparkering må sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan delta i det sosiale
offentlige rom og få tilgang til nødvendige offentlige kontor og tilbud.
RMF påpeker at gående og syklende må adskilles med egen merking der hvor dette er
praktisk mulig.

29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling vedtas.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 047/17 Vedtak:

Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum, september 2017, ble enstemmig
vedtatt 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.

048/17: Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og byplan. Fastsettelse av planprogram.

Rådmannens innstilling
Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel og arealdel) og
kommunedelplan for sentrum - Byplan, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i Planog bygningslovens § 11-13.

28.08.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

ELDR- 031/17 Vedtak:

Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
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Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel og arealdel) og
kommunedelplan for sentrum - Byplan, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i Planog bygningslovens § 11-13.
28.08.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 035/17 Vedtak:

Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel og arealdel) og
kommunedelplan for sentrum - Byplan, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i Planog bygningslovens § 11-13.
29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 048/17 Vedtak:

Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel og arealdel) og
kommunedelplan for sentrum - Byplan, fastsettes. Vedtaket fattes med hjemmel i Planog bygningslovens § 11-13. Enstemmig vedtatt.

049/17: Hogsnes sykehjem - bevilgning til gjennomføring av nødvendig
plan/programarbeid og designkonkurranse

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.

29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Kari Asmyhr ( Ap ) fremmet følgende forslag:
- Forslag til nytt tillegg (punkt 2 ) i Rådmannens innstilling
Det forutsettes at det inntil videre ikke legges inn i planarbeidet at Træleborg sykehjem
skal erstattes av nytt sykehjem på Hogsnes.
- Forslaget fallt med 3 stemmer mot 8.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 049/17 Vedtak:
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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. Enstemmig vedtatt.

050/17: Økonomirapport nr. 3 - pr. juli 2017 - UHO

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2017 tas til etterretning.
29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Henning Wold ( H ) fremmet følgende forslag:
- Område Helse og omsorg har gjennom flere år hatt et betydelig budsjettmessig
merforbruk. Dette skjer til tross for gjentatte innsparinger, effektiviseringstiltak,
omorganiseringer og kutt. Tallene pr. juli 2017 er et fremskrevet merforbruk på hele
26,6 mill kr. Denne vedvarende situasjonen virker demotiverende på de ansatte og
lederne og kan trolig forklare noe av det høye sykefraværet.
Utvalg for helse og omsorg ber derfor Rådmannen nå ta nødvendige grep og
dimensjonere budsjettene slik at de blir i overenstemmelse med de reelle behovene. Enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 050/17 Vedtak:

Økonomirapport nr. 3 – pr. juli 2017 tas enstemmig til etterretning.
- Område Helse og omsorg har gjennom flere år hatt et betydelig budsjettmessig
merforbruk. Dette skjer til tross for gjentatte innsparinger, effektiviseringstiltak,
omorganiseringer og kutt. Tallene pr. juli 2017 er et fremskrevet merforbruk på hele
26,6 mill kr. Denne vedvarende situasjonen virker demotiverende på de ansatte og
lederne og kan trolig forklare noe av det høye sykefraværet.
Utvalg for helse og omsorg ber derfor Rådmannen nå ta nødvendige grep og
dimensjonere budsjettene slik at de blir i overenstemmelse med de reelle behovene.

051/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
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29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas til orientering.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 051/17 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

052/17: Delegasjonssaker UHO

29.08.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Delegasjonssaker UHO tas til etterretning.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 052/17 Vedtak:

Delegasjonssaker UHO tas til etterretning.
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