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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Møteplan 2018 - politiske møter
Perioderapport nr. 2 - 2017
Behov for økning i budsjett til dekning av avtale med
Frelsesarmeen om Farmannshjemmet
Egenandeler og refusjonskrav fra fastlønnede
fysioterapeuter
Delegasjonssaker UHO

053/17: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 053/17 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

054/17: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 054/17 Vedtak:

Referatsaken godkjennes som de foreligger.

055/17: Møteplan 2018 - politiske møter

Rådmannens innstilling
Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.

20.09.2017 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Ungdomsrådet tar møteplanen til etteretning. Veldig positivt at rådet nå står oppført i
møtekalenderen sammen med politikerne.
UNG- 027/17 Vedtak:

Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.
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25.09.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:

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

ELDR- 038/17 Vedtak:

Rådmannens innstilling
Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.
25.09.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 041/17 Vedtak:

Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.
26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 055/17 Vedtak:

Møteplanen for politiske møter 2018 vedtas.

056/17: Perioderapport nr. 2 - 2017

Rådmannens innstilling
1. Rammetilskuddet økes med kr. 4.000.000 som følge av at inntektsutjevningen øker pga høy
skatteinngang hittil i år.
2. Skatteinntektene økes med kr. 2.150.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så
langt i år.
3. Rammetilskuddet økes med kr. 1.415.000 for å øke bemanningen i barnehagene. Midlene
tilføres fagenhet oppvekst som fordeler midlene mellom de kommunale og private
barnehagene.
4. Statstilskudd økes med kr. 30.800.000 som er mottatt i omstillingsmidler som følge av den
vedtatte kommunesammenslåingen med Re. Midlene vil bli avsatt til fond.
5. Virksomhet oppvekst tilføres kr. 1.600.000 til å dekke kommunens refusjonsutgifter til
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nyopprettet avdeling i Belmar barnehage.
6. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet oppvekst for å dekke økte kostnader til private
barnehageplasser.
7. Det tilføres kr. 2.150.000 til virksomhet oppvekst for å styrke skolerammene.
8. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å kompensere for flere
brukere.
9. Det overføres kr. 1.500.000 til fagenhet HR/Personal for å dekke økte kostnader til
hovedtillitsvalgte gjennom flere år. Dette dekkes av avsatte midler til lønnsregulering.
10. Det bevilges kr. 40.000.000 til grunnlagsinvesteringer på Vear overført fra Stokke kommune.
Dette finansieres med låneopptak.
11. Det tilleggsbevilges kr. 500.000 til kjøp av 2 busser til virksomhet AAF pga. merkostnad for å
sikre biogassdrift. Finansieres med investeringsfond.
12. Det bevilges kr. 5.820.000 i tillegg til Kunnskaps- og opplevelsessenteret og adm.bygget på
Rygg, etter en omfordeling fra prosjekt Biloppstillingsplass med servicebygg.
13. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving, spesifisert i
tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)
14. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i Tabell 1
15. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og omdisponeringer mellom
investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
16. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
17. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
18. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
19. Perioderapport nr 2 – 2017 tas for øvrig til etterretning

20.09.2017 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Ikke behandlet av Ungdomsrådet.
UNG- 029/17 Vedtak:

Ikke behandlet av Ungdomsrådet.
25.09.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak.
ELDR- 037/17 Vedtak:

Rådmannens innstilling
1. Rammetilskuddet økes med kr. 4.000.000 som følge av at inntektsutjevningen øker pga høy
skatteinngang hittil i år.
2. Skatteinntektene økes med kr. 2.150.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så
langt i år.
3. Rammetilskuddet økes med kr. 1.415.000 for å øke bemanningen i barnehagene. Midlene
tilføres fagenhet oppvekst som fordeler midlene mellom de kommunale og private
barnehagene.
4. Statstilskudd økes med kr. 30.800.000 som er mottatt i omstillingsmidler som følge av den
vedtatte kommunesammenslåingen med Re. Midlene vil bli avsatt til fond.
5. Virksomhet oppvekst tilføres kr. 1.600.000 til å dekke kommunens refusjonsutgifter til
nyopprettet avdeling i Belmar barnehage.
6. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet oppvekst for å dekke økte kostnader til private
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barnehageplasser.
7. Det tilføres kr. 2.150.000 til virksomhet oppvekst for å styrke skolerammene.
8. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å kompensere for flere
brukere.
9. Det overføres kr. 1.500.000 til fagenhet HR/Personal for å dekke økte kostnader til
hovedtillitsvalgte gjennom flere år. Dette dekkes av avsatte midler til lønnsregulering.
10. Det bevilges kr. 40.000.000 til grunnlagsinvesteringer på Vear overført fra Stokke kommune.
Dette finansieres med låneopptak.
11. Det tilleggsbevilges kr. 500.000 til kjøp av 2 busser til virksomhet AAF pga. merkostnad for å
sikre biogassdrift. Finansieres med investeringsfond.
12. Det bevilges kr. 5.820.000 i tillegg til Kunnskaps- og opplevelsessenteret og adm.bygget på
Rygg, etter en omfordeling fra prosjekt Biloppstillingsplass med servicebygg.
13. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving, spesifisert i
tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)
14. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i Tabell 1
15. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og omdisponeringer mellom
investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
16. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
17. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
18. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
19. Perioderapport nr 2 – 2017 tas for øvrig til etterretning

25.09.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas til etterretning.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 042/17 Vedtak:

1. Rammetilskuddet økes med kr. 4.000.000 som følge av at inntektsutjevningen
øker pga høy skatteinngang hittil i år.
2. Skatteinntektene økes med kr. 2.150.000 som følge av bedre skatteinngang
enn forventet så langt i år.
3. Rammetilskuddet økes med kr. 1.415.000 for å øke bemanningen i
barnehagene. Midlene tilføres fagenhet oppvekst som fordeler midlene mellom
de kommunale og private barnehagene.
4. Statstilskudd økes med kr. 30.800.000 som er mottatt i omstillingsmidler som
følge av den vedtatte kommunesammenslåingen med Re. Midlene vil bli avsatt
til fond.
5. Virksomhet oppvekst tilføres kr. 1.600.000 til å dekke kommunens
refusjonsutgifter til nyopprettet avdeling i Belmar barnehage.
6. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet oppvekst for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser.
7. Det tilføres kr. 2.150.000 til virksomhet oppvekst for å styrke skolerammene.
8. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å
kompensere for flere brukere.
9. Det overføres kr. 1.500.000 til fagenhet HR/Personal for å dekke økte
kostnader til hovedtillitsvalgte gjennom flere år. Dette dekkes av avsatte midler
til lønnsregulering.
10. Det bevilges kr. 40.000.000 til grunnlagsinvesteringer på Vear overført fra
Stokke kommune. Dette finansieres med låneopptak.
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11. Det tilleggsbevilges kr. 500.000 til kjøp av 2 busser til virksomhet AAF pga.
merkostnad for å sikre biogassdrift. Finansieres med investeringsfond.
12. Det bevilges kr. 5.820.000 i tillegg til Kunnskaps- og opplevelsessenteret og
adm.bygget på Rygg, etter en omfordeling fra prosjekt Biloppstillingsplass med
servicebygg.
13. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga.
tidsforskyving, spesifisert i tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes
uendret)
14. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i
Tabell 1
15. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og
omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
16. Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
17. Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
18. Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
19. Perioderapport nr 2 – 2017 tas for øvrig til etterretning

26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 056/17 Vedtak:
1. Rammetilskuddet økes med kr. 4.000.000 som følge av at inntektsutjevningen øker pga høy
skatteinngang hittil i år.
2. Skatteinntektene økes med kr. 2.150.000 som følge av bedre skatteinngang enn forventet så
langt i år.
3. Rammetilskuddet økes med kr. 1.415.000 for å øke bemanningen i barnehagene. Midlene
tilføres fagenhet oppvekst som fordeler midlene mellom de kommunale og private
barnehagene.
4. Statstilskudd økes med kr. 30.800.000 som er mottatt i omstillingsmidler som følge av den
vedtatte kommunesammenslåingen med Re. Midlene vil bli avsatt til fond.
5. Virksomhet oppvekst tilføres kr. 1.600.000 til å dekke kommunens refusjonsutgifter til
nyopprettet avdeling i Belmar barnehage.
6. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet oppvekst for å dekke økte kostnader til private
barnehageplasser.
7. Det tilføres kr. 2.150.000 til virksomhet oppvekst for å styrke skolerammene.
8. Det tilføres kr. 1.200.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å kompensere for flere
brukere.
9. Det overføres kr. 1.500.000 til fagenhet HR/Personal for å dekke økte kostnader til
hovedtillitsvalgte gjennom flere år. Dette dekkes av avsatte midler til lønnsregulering.
10. Det bevilges kr. 40.000.000 til grunnlagsinvesteringer på Vear overført fra Stokke kommune.
Dette finansieres med låneopptak.
11. Det tilleggsbevilges kr. 500.000 til kjøp av 2 busser til virksomhet AAF pga. merkostnad for å
sikre biogassdrift. Finansieres med investeringsfond.
12. Det bevilges kr. 5.820.000 i tillegg til Kunnskaps- og opplevelsessenteret og adm.bygget på
Rygg, etter en omfordeling fra prosjekt Biloppstillingsplass med servicebygg.
13. Årsbudsjett for 2017 endres for en del investeringsprosjekter pga. tidsforskyving, spesifisert i
tabell 2A (totalrammen for enkeltprosjektene holdes uendret)
14. Tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger for investeringsprosjekter vedtas som i Tabell 1
15. Prosjekter i Tabell 2 ”Avsluttede investeringsprosjekter” avsluttes og omdisponeringer mellom
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16.
17.
18.
19.

investeringsprosjekter i regi av Bydrift vedtas
Rammer for virksomhetenes drift vedtas som i Budsjettskjema 1A
Virksomhetenes rammer vedtas som i Budsjettskjema 1B
Investeringsbudsjettet vedtas som i Budsjettskjema 2A og 2B
Perioderapport nr 2 – 2017 tas for øvrig til etterretning

057/17: Behov for økning i budsjett til dekning av avtale med Frelsesarmeen om
Farmannshjemmet

Rådmannens innstilling
1. Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser ved
Farmannshjemmet.
2. I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem planer for
alternativ boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne skal settes i stand til å
mestre livet på laveste omsorgsnivå.

25.09.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
, foreslått av ,

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet føgende vedtak:
ELDR- 035/17 Vedtak:

Eldr-035/17 :
Etter dette har Eldrerådet fattet føgende vedtak:
1. Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser ved
Farmannshjemmet.
2. I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem planer
for alternativ boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne skal settes i
stand til å mestre livet på laveste omsorgsnivå.

25.09.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 039/17 Vedtak:

1. Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser
ved Farmannshjemmet.
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2. I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem
planer for alternativ boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne
skal settes i stand til å mestre livet på laveste omsorgsnivå.

26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling punkt 1: Enstemmig vedtatt.
Olav Sannes Vika (SV) fremmer ett forslag om endring i tekst på punkt 2 der siste
setning endres til; "kan mestre livet med større grad av selvstendighet". Enstemmig
vedtatt.
Henning Wold ( H ) fremmer ett forslag om ett punkt 3: "Rådmannen bes sørge for at
kapasiteten ved Farmannshjemmet utnyttes fullt ut". Enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 057/17 Vedtak:

1. Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501 957 for 23 plasser ved
Farmannshjemmet.
2. I forbindelse med revidert boligsosial handlingsplan må rådmannen legge frem
planer for alternativ boliger til denne brukergruppen, og vise hvordan brukerne kan
mestre livet med større grad av selvstendighet.
3. Rådmannen bes sørge for at kapasiteten ved Farmannshjemmet utnyttes fullt ut.

058/17: Egenandeler og refusjonskrav fra fastlønnede fysioterapeuter

Rådmannens innstilling
Innkreving av egenandel for fysioterapibehandling hos fastlønnede fysioterapeuter
iverksettes fra 1. januar 2018.
25.09.2017 Eldrerådet:
Møtebehandling:
, foreslått av ,

Eldrerådet gikk enstemmig inn for alterantiv løsning: Det innføres ikke egenandel for
behandling av fastlønnede fysioterapeuter
Etter dettte har Eldrerådet fattet følgende vedtak.
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ELDR- 036/17 Vedtak:

Det innføres ikke egenandel for behandling av fastlønnede fysioterapeuter
25.09.2017 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

RMF behandlet saken. Rådmannens innstilling falt og rådet kom med et fellesforslag:
RMF fraråder at det skal tas egenandel på fysioterapi som rammer kronisk syke,
uføretrygdede og minstepensjonister.
Etter dette har RMF kommet med følgende vedtak:
RMF- 040/17 Vedtak:

RMF fraråder at det skal tas egenandel på fysioterapi som rammer kronisk syke,
uføretrygdede og minstepensjonister.
26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling fikk 5 stemmer ( H, V, MDG ) - Fallt.
UHO ønsket å støtte Eldrerådets alternative løsning: "Det innføres ikke egenandel for
behandling av fastlønnede fysioterapeuter". 6 stemmer ( FrP, SV, AP ) - Vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 058/17 Vedtak:

Det innføres ikke egenandel for behandling av fastlønnede fysioterapeuter.

059/17: Delegasjonssaker UHO

Delegasjonssakene tas til orientering.
26.09.2017 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Delegasjonssakene tas til orientering.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 059/17 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til orientering.
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