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Rådmann
Nyttårsaften 2016 samler det seg mange mennesker på Vear skole. Ordføreren i Tønsberg og Anders Larsen,
leder av Innbyggerlista i Stokke kommune, holder tale og det skytes opp raketter. Neste dag, den første i
2017, er Vear en del av Tønsberg kommune. Det har vært en god prosess med Stokke kommune, og det meste
er lagt til rette for en god overgang. Vi håper at Vears innbyggere ikke angrer. En sårt tiltrengt rehabilitering
av Vear skole er igangsatt, og en del veier er oppgradert. Tønsberg kommune har etter beste evne forsøkt å
imøtekomme Vears innbyggeres forventinger.
Det går nesten et halvt år, i juni er det felles kommunestyre for Re og Tønsberg. Der blir politisk plattform for
kommunesammenslåing av de to kommuner vedtatt. Det legges opp til en god prosess med likeverdighet,
åpenhet, respekt og raushet som førende verdier. Det blir vedtatt blant annet at fellesnemnda skal ha like
mange representanter fra hver av kommunene.
Mye skal skje i Tønsberg de neste årene i tillegg til at det blir en helt ny kommune fra 1. januar 2020.
Trafikksituasjonen gjennom sentrum har vært et evig problem, med stor trafikk gjennom Nedre Langgate,
lange køer ut og inn til byen i rushtidene. Det jobbes med planer om ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og
Tjøme, Hogsnesbakken og Presterødbakken. Videre jobbes det med å forbedre forholdene for
kollektivtrafikk, syklende og gående. Første vedtaket i Bypakke Tønsbergregionen er gatebruksplan for
Tønsberg sentrum. Tønsberg bystyret velger å ta Presterødbakken ut av pakken, og vedtar å forsere denne.
Jernbanen skal også utbedres. Det vedtas planprogram for strekningen Nykirke- Barkåker for dobbeltspor.
Dette vil føre til kortere reisetid fra Tønsberg til Oslo og hyppigere avganger. Det skal også bygges
dobbeltspor videre sørover til Larvik, om enn noen år senere. Bane Nor ønsker planprogram vedtatt i den
enkelte kommune, men her er ikke kommunene Tønsberg og Nøtterøy helt med. Et alternativ som Bane Nor
ønsker å utrede går i dagen fra Tønsberg jernbanestasjon, lav bro over kanalen, i dagen nordre del av
Nøtterøy og bro igjen over Vestfjorden og i dagen i Vear. Dette alternativet ønsker ikke kommunene
Nøtterøy og Tønsberg å utrede. Det ender opp med at det blir statlig fastsatt planprogram.
Det skjer mye i Tønsberg sentrum. Det bygges nye leiligheter i gamle kontorbygg, mens handelsbygg utvides
med leiligheter. Sykehuset har starter 7. byggetrinn og utbyggingen på Kaldnes fortsetter. Det er en rekke
arrangementer med stor suksess. Konserter i Foynhaven, Færderfestivalen og ikke minst Slottsfjellfestivalen.
Tønsberg sentrum står også for en rekke mindre arrangementer til glede for regionens innbyggere og
tilreisende.
Det kan se ut som om noe av stoltheten til Tønsberg har kommet tilbake. Ikke minst har Pulserende kystperle
bidratt til dette med «Mitt Tønsberg»- satsningen. En ny Tønsbergfilm så dagens lys i 2017.
Den nye rådhusfløyen var klar til innflytting i starten av 2017. Dermed ble nesten alle rådhusfunksjonene
samlet på Byfogdløkka.
Tønsberg kommune leverer fortsatt gode tjenester, selv om de økonomiske rammebetingelsene setter
begrensninger. Det er heldigvis ikke så stor gjeld som belaster ordinære inntekter. En forsiktig
investeringsstrategi gjør at kommunen har mer igjen til ordinær drift. Men kan dette vare?
På flere områder har Tønsberg kommune kapasitetsutfordringer. Dette gjelder spesielt heldøgns
omsorgsplasser, skoler og barnehager. Det betyr at kommunen i årene som kommer må gjennomføre store
investeringer. Det er vedtatt å bygge nytt sykehjem på Hogsnes, men dette blir ikke tilstrekkelig hvis
Træleborg sykehjem skal nedlegges. Det må vurderes på nytt. Både Presterød barneskole og Presterød
ungdomsskole skal utvides, men dette er ikke tilstrekkelig. Skolekapasiteten er sprengt i Slagen, så det må
etableres paviljonger på Ringshaug skole i påvente av bygging av ny skole. Ved å benytte den gamle skolen
til barnehage løses noe av kapasitetsutfordringene for barnehager i Slagen. Det er imidlertid behov for flere
barnehageplasser i sentrum.
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Det kan bli utfordrende å gjennomføre alle disse investeringene uten at gjelden øker drastisk, noe som binder
opp mye av inntektene til renter og avdrag. Derfor må det spares.
Dette gjør Tønsberg kommune bevisst ved å budsjettere med overskudd. Overskuddet skal benyttes til å
finansiere fremtidige investeringer. Sparetakten er bra nå, men kontoen er dessverre ikke tilstrekkelig stor.
Dette skyldes de store underskuddene i 2010 og 2011 som måtte dekkes inn ved overskudd. Før årets resultat
utgjorde disposisjonsfondet 74,9 mill kroner.
Fjorårets resultat ga et overskudd på 93,5 mill kroner. Dette var 48,8 mill kroner over budsjett, men skyldes i
hovedsak god skatteinngang og lavere pensjonskostnader enn budsjettert. Noe må avsettes til spesielle
formål, men bidraget til disposisjonsfondet blir likevel bra. Kommunen har også store verdier i eiendommer
som kan realiseres, slik at lånebehovet nødvendigvis ikke blir så stort.
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Om Tønsberg kommune
Tønsberg kommune har følgende visjon: «Tønsberg – der fremtiden skapes».
Visjonen gir tydelige signaler om at vi vil planlegger langsiktig og tenker strategisk. Vi ønsker oss en
kommune hvor innbyggerne spiller en aktiv rolle og hvor tjenestetilbudene er tilgjengelige, effektive og basert
på et tolerant og inkluderende menneskesyn.

Befolkningsutvikling
Det er ventet sterk befolkningsvekst i hele Vestfold i de neste årene. En betydelig andel av denne veksten vil
skje i de større byene og tettstedene. I Tønsberg kommune er folketallet1 45 247 innbyggere i 2017.
Fremskrevet folkemengde2 angir en forventet utvikling som gir et folketall på 49 493 innbyggere i 2030 og
54 077 innbyggere i 2040. Siden Tønsberg og Re kommune slås sammen fra 2020 vil disse tallene se helt
annerledes ut innen den tid.
Folkemengde

Fylke og kommune

Befolkningsvekst i
Forventet Forventet perioden
utvikling utvikling 2007 – 2016
3. kvartal 2017 2030
2040

0704 Tønsberg

07 Vestfold

45 247

49 493

247 048

54 077 19,8 %

10,4 %

Sentrale institusjoner i kommunen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2

BSA senter for administrasjon og utvikling (Bufdir)
Bufetat region sør
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
Fylkesmannen i Vestfold
HELFO
NRK Vestfold
Sykehuset i Vestfold
Sør-øst politidistrikt
Tunsberg bispedømme
Tønsberg tingrett
Valgdirektoratet
Vestfold fylkeskommune
Vestfold jordskifterett

Pr. 3. kvartal 2017 Kilde: SSB.
Kilde: SSB.
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Interkommunalt samarbeid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Miljørettet helsevern (vertskommune: Re kommune)
Tønsbergregionen legevakt (vertskommune:Tønsberg kommune)
Tønsberg og Færder Bibliotek (vertskommune: Tønsberg kommune)
Tønsberg Voksenopplæring (vertskommune: Tønsberg kommune)
Barnevernsvakta (vertskommune: Tønsberg kommune)
Seksuelt overgrepsteam (vertskommune: Sandefjord kommune)
Helsestasjon for ungdom (vertskommune: Tønsberg kommune)
Feltpleien (vertskommune: Tønsberg kommune)
Krisesenter (vertskommune: Tønsberg kommune)
Incestsenteret (vertskommune: Tønsberg kommune)
Lavterskel rus/psykiatri, Sidebygningen (vertskommune: Tønsberg kommune)
Kommunal hjelpemiddelsentral (vertskommune: Tønsberg kommune)
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (vertskommune: Sandefjord kommune)
Vestfold Interkommunale Brannvesen (IKS)
Tønsberg renseanlegg (IKS)
Vestfold interkommunale vannverk (IKS)
Vestfoldmuseene (IKS)
Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKS)
Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
VESAR Vestfold avfall og ressurs AS
GIGAFIB

Tjenester levert av private aktører
o
o
o
o
o
o

Attendo Maribu sykehjem/Marie Treschow
Farmannshjemmet – Frelsesarmeen
Praktisk bistand i hjemmet (Tre firmaer)
Private barnehager (23)
Private grunnskoler (4)
Private videregående skoler (2)
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Oppvekst
Omfatter virksomhetene:
o Alle barnehager
o Alle grunnskoler
o Barn og unge (PP-tjenesten, barnevernet, helsestasjonene, barnevernsvakta, tiltak for enslige
mindreårige, tiltak for funksjonshemmede).
o Fagenheten oppvekst (skole og barnehage).
o Tønsberg Voksenopplæring

Nøkkeltall
Nøkkeltall Skoler

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. – 10. årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. – 10. årstrinn
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr. innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 615 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler
pr innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss, pr innbygger
6-15 år
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud,
pr innbygger 6-9 år
Andel timer spesialundervisning av antall
lærertimer totalt, prosent
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning, prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt
norskopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om
skoleskyss, prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr elev
Elever pr kommunal skole
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, pr
elev som får skoleskyss
Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolefritidsordning, pr komm. bruker
1)

Tønsberg Tønsberg Kommun Landet
2017
2016
e-gruppe
uten
131) 2017 Oslo
2017
40,8
41,3
41,4
14,1
15
14,3
13,2
14,3
15,2
15,4
14,3
107
98 177
95 381
98 735
556

Re
2017
39,4
13,9
14,7
96 587

81 171

78 699

79 960

86 003

77 458

13 827

13 835

15 941

17 709

14 234

1 841

1 678

1 551

2 272

4 140

3 321

2 878

3 156

3 871

1 862

19,1

19,8

17,6

17,7

25,3

8,6

8,6

7,5

7,9

9

4,1

3,5

6,2

5,5

3,8

1,6

1,6

2,8

2,3

0,4

13,8

15,1

14,4

23,0

47,4

69,4

63,8

60,4

121 591

111 548

113 988

314

310

288

57,0
122
664
223

64,4
130
438
234

13 098

11 123

10 855

9 990

9 170

34 163

30 748

28 651

29 139

24 732

Store kommuner utenom de fire største byene.
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Gjennomsnittlige grunnskolepoeng sier noe om hvilke karakterer elevene går ut med
(både standpunkt og eksamen). Det er ikke oppgitt tall for kommunegruppe 13, men Tønsberg ligger ca. på
samme gjennomsnitt som for landet utenom Oslo.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn og 8.-10- årstrinn i Tønsberg har gått ned i forhold til fjoråret,
og ligger nå noe under sammenligningskommunene.
Tønsberg ligger noe under gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene når det gjelder netto
driftsutgifter til grunnskolesektoren pr. innbygger 6-15 år og lokaler, mens kommunen ligger under
gjennomsnittsnivået når det gjelder skyss og SFO.
13,8 % av elevene i Tønsberg får nå tilbud om skoleskyss, noe som er en reduksjon fra fjoråret. Tilsvarende
gjennomsnitt for sammenligningskommunene er 14,4 %. Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år har hatt en
økning fra i fjor, og ligger på nivå med sammenligningskommunene. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev
som får skoleskyss har hatt en liten nedgang fra i fjor, men ligger høyere enn i sammenligningskommunene.
Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning er lik fjoråret og ligger noe over gjennomsnittet i
sammenligningskommunene.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning (SFO) pr. innbygger 6-9 år har økt noe siden i fjor, men ligger
fortsatt på omtrent samme nivå som sammenligningskommunene.
69,4% av barna fra 6-9 år har benyttet seg av den kommunale skolefritidsordningen i Tønsberg i 2017. Det er
en økning på ca. fem prosentpoeng fra 2016, og kommunen ligger nå 9% over sammenligningskommunene
på dette området.
Nøkkeltall Voksenopplæring
Tønsberg
2017
Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i
prosent av samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr.
innbygger
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg Kommune
2016
-gruppe
131) 2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

0,4

0,2

0,5

0,5

-0,3

205

98

251

259

-148

Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr. innbygger har endret seg markant i Tønsberg fra 2016 til 2017.
Endringen skyldes at sammenligningsåret 2016 var vesentlig lavere enn tidligere år. I 2016 økte antall elever
med norsk- og samfunnsopplæring som følge av den økte bosettingen av flyktninger. Tønsberg kommune er
vertskommune i en samarbeidsavtale om å tilby opplæring til flyktninger og mottar refusjon fra
deltakerkommunene. I 2016 økte antall elever per klasse og det ble satt inn mer lærerressurser. Utgiftene til
økt undervisningspersonell økte ikke i like stor grad som antall undervisningstimer og inntektene fra de andre
kommunene, samt statlige tilskudd bidro til at netto utgifter gikk ned. I 2017 var det en reduksjon i antall
bosatte, noe som førte til færre elever per klasse og reduserte refusjonsinntekter.
Re hadde negative utgiftstall i 2017. Det kan bety at kommunen mottok høyere statlige tilskudd enn det som
påløpte av utgifter.
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Nøkkeltall Barnehager
Tønsberg
2017
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Antall barn korrigert for alder per årsverk til
basisvirksomhet i kommunale barnehager
Andel styrere og pedagogiske ledere med
barnehagelærerutdanning
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale
barnehager (m2)
Andel ansatte som er menn
Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent
av kommunens netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter per innbygger 1 -5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
barnehager per oppholdstime
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass
Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass
Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass
Andel barn i kommunale barnehager i forhold
til alle barn i barnehage
Andel barn i barnehager med oppholdstid 33
timer eller mer pr. uke.
Andel barn som får ekstra ressurser ift alle
barn i barnehager
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud per barn
som får ekstra ressurser

Tønsberg Kommun Landet
2016
e-gruppe uten Oslo
131) 2017
2017

Re
2017

6,1

6,1

6,2

6,0

5,6

98,7

98,9

92,4

91,9

96,1

43,8

43,3

36,3

36,4

42,2

5,1

5

5,6

6,0

7,2

11,6

12,0

9,4

8,0

7,4

79,3

72,3

77,5

77,2

73,8

14,9

14,6

15,4

14,4

15,4

137 210

127 504

142 264 143 594

150 478

58

55

63

64

65

93,5
86,5

92,4
83,3

92,1
83,6

91,8
83,0

88,7
79,4

97,9

97,9

97,4

97,3

95,1

62,8

63,4

40,2

49,1

71,8

98,4

98,0

98,9

97,3

98,0

17,1

15,9

20,2

18,6

13,9

84 724

83 812

65 764

67 851

49 188

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet sier noe om bemanningssituasjonen i de
kommunale barnehagene. Med basisvirksomhet menes styrere og grunnbemanning. Bemanning til barn som
krever ekstra ressurser er ikke inkludert. Tønsberg ligger på nivå med de andre kommunene med 6,1 barn per
årsverk. Re kommune har en noe bedre bemanningssituasjon med 5,6 barn per årsverk og er bedre enn
sammenligningskommunene.
Tønsberg kommune har en høy andel av barnehageansatte med pedagogisk utdannelse. I følge
kommunebarometeret er kommunen blant de aller beste på dette området i landet. Re ligger noe lavere enn
Tønsberg, men likevel over landsgjennomsnittet.
Andelen menn i barnehage har holdt seg stabilt høy i Tønsberg de siste årene. Fra 2016 til 2017 har det vært
en liten nedgang, men kommunen ligger fortsatt over gjennomsnittet både i sammenligningskommunene og
landet for øvrig. Re har en lavere andel menn i sine barnehager og ligger under gjennomsnittet.
Av alle barn med barnehageplass utgjorde de minoritetsspråklige 14,6 % i Tønsberg i 2017. Dette var en
økning fra 13,2% året før. Økningen kommer som en naturlig følge av opptrappingen av bosatte flyktninger i
2016. Re hadde en andel av minoritetsspråklige på 10,1% i 2017, dette var også en økning fra året før. Både
Tønsberg og Re hadde i 2017 en vesentlig økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage.
Tønsberg økte fra 72,3 til 79,3%, mens Re økte fra 62 til 73,8%. I 2016 lå Tønsberg lavere enn resten av
landet, mens den i 2017 lå høyere enn både sammenligningskommunene og landsgjennomsnittet.
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Driftsutgifter per oppholdstime er lav i Tønsberg sammenlignet med andre kommuner. Re har en høyere
kostnad per time og ligger marginalt over landsgjennomsnittet.
Tønsberg har full barnehagedekning, det vil si at alle barn med rett til barnehageplass blir tilbudt plass. I 2017
hadde 93,7% av barna i aldersgruppen 1 – 5 år barnehageplass, den høyeste andelen som noen gang er
rapportert for Tønsberg i Kostra. Re hadde en dekning på 88,7% i 2017, noe som var en liten nedgang fra
fjoråret.
Andel barn med ekstra ressurser økte fra 2016 til 2017 i både Tønsberg og Re kommune. Tønsberg har
høyere kostnader per barn enn sammenligningskommunene, mens Re har tilsvarende lavere kostnader.
Kostnaden per barn påvirkes blant annet av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og denne vil kunne variere
mellom kommuner.
Nøkkeltall Barnevern
Tønsberg
2017
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Andel undersøkelser med behandlingstid
over 3 mnd.
Andel barn med tiltak pr 31/12 med
utarbeidet plan
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 017 år
Innført internkontroll i barneverntjenesten
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet

Tønsberg Kommune
2016
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5,5
10,9

11

* Brutto/netto utgifter knyttet til barn utenfor opprinnelig familie inneholder også utgifter/inntekter knyttet til
enslige mindreårige asylsøkere. Disse utgiftene er mye høyere pr barn enn pr barn i generelt barnevern og
varierer stort fra kommune til kommune avhengig av antall bosatte og problematikk noe som kan gi et skjevt
bilde av situasjonen.
** Tønsberg Kommune er vertskommune for Vestfold barnevernvakt, brutto kostnader saksbehandling er da
uten tilskudd fra samarbeidskommunene.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Oppvekst
O1. Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
Det skal skje gjennom:
o å basere arbeidet på oppdatert kunnskap og erfaring om hva som er virkningsfulle tiltak
o
o
o

å bygge solide fagmiljøer
å sikre at foreldre får relevant kompetanseheving tilpasset det enkelte barn
å sikre alle barn et godt læringsmiljø og elever gode læringsresultater

O 2. Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats
Det skal skje gjennom:
o å prioritere forebyggende tiltak
o å sette i gang med tiltak så raskt som mulig etter at en utfordring er avdekket
o

å anvende virkningsfulle tiltak og metoder

O 3. Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barne- hager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens
vekst og sammensetning
Det skal skje gjennom:
o å utvikle en helhetlig barnehage- og skolestruktur, med tilpassede hjelpetjenester
o å arbeide for trygghet, tilhørighet og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge
O 4. Vi vil legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og påvirke
beslutninger
Det skal skje gjennom:
o

å sikre systemer for medvirkning

o
o

å utvikle gode påvirkningsarenaer for barn og unge
å legge til rette for at alle grupper av barn og unge deltar på disse arenaene

o

å styrke samarbeidet med ungdomsrådet

O 5. Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge, forankret i folkehelseperspektivet
Det skal skje gjennom:
o å utvikle et godt somatisk og psykisk helsetilbud til barn og unge, både forebyggende og
behandlende
O 6. Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge – uavhengig av
bakgrunn og kjønn – kan delta
Det skal skje gjennom:
o å kartlegge barn og unges bruk av – og behov for – fritidsaktiviteter
o å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag
o

å tilby ulike aktiviteter – også de smale tilbudene

12

Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Oppvekst
Mål

O1

Tiltak

Kommentarer

Tilby alternative
læringsarenaer slik at alle
barn blir ivaretatt.

Opprettet Husøy alt. skole.
Behov for flere plasser for elever på
mellomtrinnet.
Byskogen forsterket enhet har ikke plass til alle
elever som har søkt.

Status

Gjennomført

PPT gir sakkyndig vurdering når det gjelder
tilrådning på alternative læringsarenaer
O1

Styrke innsatsen på
språkutvikling ,
språkopplæring og realfag.

Språkplan og leseplan følges opp. Enkeltskoler
har realfags-satsing.
PPT har tilbudt opplæring på begrepsmodell og
språkvansker.

O1,
O2,
O5

Systematisk videreutvikle
kompetanse for å forebygge
og styrke arbeidet med tidlig
innsats.

Gjennomført

Alternativ supplerende kommunikasjon(ASK)
forum er igangsatt, bestående av Årfuglveien
ressurssenter, PPT og ergoterapeut. ASK
kompetanse er gitt barnehager og skoler.
Kompetanseheving er tilbudt til
barnehageansatte i tråd med handlingsplan for
tilrettelagte barnehager
Utarbeidet veileder for barn og unge med stort
læringspotensial
Ungdata undersøkelsen 8-10 trinn er
gjennomført. Alle aktuelle rundt elevene har fått
tilpassede presentasjoner om oppvekst i
Tønsberg og Norge.
Barnevern jobber tett med helse, barnehager og
skole i tverrfaglig team og ressursteam, samt
bidrar med Kvello- tidlig innsats.

Gjennomført

PPT har tilbudt opplæring på begrepstrenings
modell og språkvansker. ASK kompetanse gitt
til barnehage og skole.
Helse har styrket noe helsesøster.
Familiehuset har økt antall konsultasjoner og
tilbud
O1

Styrke elevenes læringsutbytte
gjennom
systematisk arbeid
med læringsmiljø,
undervisnings - og
vurderingspraksis.

Se Kvalitets-melding for 17/18
Deltakelse i læringsmiljøprosjekt og prosjekt om
inkluderende skole og barnehagemiljø
Handlingsplan for mobbing i barnehage er i bruk
Gjennomført
Omfattende kompetanseheving for ansatte om
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mobbing i barnehage og skole
PPT deltar i Læringsmiljøprosjektet på Presterød
ungdomsskole. Inkluderende barnehage og
skolemiljø med en skole og tre barnehager. Nye
henvisninger på systemnivå fra 6 skoler
O1

O1

Oppgradere IKT –
kompetanseutvikling og
utstyr i skole og barnehage.
Styrke foreldrerollen
gjennom dialog og
kompetansehevende
tiltak.

Strategiplan er utarbeidet. Situasjonen er kritisk.

Delvis
gjennomført

Kunnskapsformidling om oppvekst i dag på
foreldremøter med bakgrunn i ungdata
resultater.
Barnevern har tiltak for å styrke foreldrerollen
er satt i verk herunder Circle of security(COS),
Marte Meo, foreldreintervju, observasjoner,
samtaler og annet som samlet vil gi informasjon
slik at rett tiltak kan settes inn
PPT har gjennomført konsultasjoner og
rådgivning med foresatte med fokus på å styrke
det positive i relasjonen

Gjennomført

Forebyggende helse har gjennomført
fødselsforberedende kurs, ammekurs, TIBIROpplæring til rådgivere, COS og
foreldreveiledningsprogrammet ICDP til
minoritets språklige.
Tiltak for funksjonshemmede har gitt veiledning
og opplæring til pårørende etter Helse-og
Delvis
omsorgstjenestelovens §3-6. Det vil bli gitt
gjennomført
individuelle tiltak og grupper på sikt.
O2,
O5

Videreføre arbeidet med å
tilby
virkningsfulle og
forskningsbaserte tiltak.

Kvellomodell, Tidlig innsatsmodell og Pivotal
Response Treatment (PRT)videreføres
PPT gir tilbud om metoden Læring og
pedagogisk analyse.
Foreldretilbudet Parent Management TrainingOregon (PMTO)
Gjennomført
Kroppen husker, individuell terapi
Veiledning i Vekt og mestring

O3

Sikre tilstrekkelig
barnehage- og
skolekapasitet i forhold
til økt barnetall.

Tiltak for funksjonshemmede har startet opp
psykoedukasjon for unge med
funksjonsnedsettelser.
Styrket skolehelsetjenesten med Helse og
omsorgdirektoratetes tilskudd : 2,2st hs, 1 st
fysioterapeut og 0,1 jordmor

Gjennomført

Byggeprosjekt Presterød ungdomsskole er i rute. Delvis
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gjennomført
Planlegging utbygging Presterød barneskole er
ikke igangsatt pga. manglende øk. ramme.

Ikke
gjennomført

Utfordringer med noen utdaterte og lite fleksible
barnehagebygg.

O4

Videreutvikle arenaer hvor
barn og unge
kan delta i
planlegging og
påvirke
beslutninger.

Elevrådskonferansen er godt innarbeidet.
Aktivt ungdomsråd.
Ungdomsrådet i TBG er likestilt med andre råd i
kommunen etter bystyrevedtak.
Gjennomført
Deltakelse i prosjektet «mitt liv» i regi av
forandringsfabrikken for barneverntjenesten.
Fokus på medvirkning, barnesamtaler, og at
barnets stemme skal være synlig i planer og
vedtak

O5

O6

Legge til rette for gode
matvaner og økt fysisk
aktivitet blant barn og unge.

Legge til rette for at barn og
ungdom med
flerkulturell bakgrunn
integreres.

Barnevern samarbeider med Nav vedrørende
økonomisk bistand til fritidsaktiviteter
Helse veileder foresatte og samarbeider med
personell i skolen. Fysioterapeuter og grupper i
barneskolene, skolehelsesøstrene,
helsesøstrene/lege på helsestasjon arbeider
direkte med barna om dette.
Temfa har arbeidet med barn og unge integreres
i alle arenaer de befinner seg på som skole og
fritid

Gjennomført

Gjennomført
Forebyggende helse har gjennomført
internasjonalt mammatreff med 36 mødre og 40
barn over 36 uker

O2

Arbeide aktivt for å redusere
barnefattigdom.

Barnefattigdoms-plan er utarbeidet.
Temfa har benyttet tilbudet flyktningvenn, røde
kors og andre frivillige organisasjoner rundt
ungdommen
Barnevern har samarbeidet tett med Nav for at
familiene vi kommer i kontakt med, som er i
behov av tiltak fra nav får hjelp til å søke/få
tiltak.

Gjennomført

3 hjemkonsulenter i barnevern har bistått
familier som lever tett opp til fattigdomsgrensen.
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Det er delt ut opplevelseskort på skolene.
Det er gitt tilbud om gratis prevensjon på
Helsestasjon for ungdom.

O2

Styrke samarbeidet med
frivillige organisasjoner i
arbeidet med barn og unges
oppvekstsvilkår.

Ikke
gjennomført

O1

Opptrapping av skolebibliotek Plan følges opp innenfor budsjettramme.
i henhold til strategiplan.

O3

Videreutvikle og effektivisere
opplæringstilbudet ved
Tønsberg Voksenopplæring
som følge av flere deltakere i
introduksjonsprogrammet,
og at flere voksne tar
grunnskole.

O1

Videreutvikle
voksenopplæringens oppdrag
for å fremme deltakernes
integrering/ inkludering,
kvalifisering og aktive
Samfunnsdeltakelse.

Delvis
gjennomført

Opplæringen nivådeles i fagene engelsk og
matematikk
Gir tilbud om eksamensrettet grunnskole i
enkeltfag, særlig engelsk
Eksamensrettet grunnskoleopplæring for unge
16-20 år organisert på Slottsfjellskolen
Intensjons-avtale om samarbeid med VFK om
grunnskole-opplæring for unge 16-20 år utsatt til
2018
Utarbeidet ny modell for introdeltakere i
samarbeid med flyktning tjenesten i Re og
Tønsberg for å sikre tettere og mer samordnet
oppfølging av den enkelte.
Avvik i konkret oppfølging i deler av
samarbeids-modellen medført at ønsket resultat
ikke er oppnådd
Arbeidet med utvikling av ny organisering hvor
flyktningetjenesten i Re og Tønsberg og
voksenopplæringen blir en felles virksomhet
med felles formål fra januar 2018
Oppstart ny virksomhet, Tønsberg
Læringssenter, forskjøvet til 01.03.2018

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Status
Grunnskole: Det vises til Kvalitetsmelding/ tilstandsrapport 2017/18. Her er det en utførlig beskrivelse av
situasjonen i Tønsberg-skolen (politisk sak i mai 2018 ).
I årsmeldingen er det likevel på sin plass å bemerke den utfordrende situasjonen kommunen er i, med tanke
på digitalisering i skolen. Det er et meget stort etterslep å ta igjen, for at Tønsberg-skolen skal kunne gi
elevene et undervisningstilbud i tråd med gjeldende læreplan/ forskrift.
Det betyr videre oppbygging av infrastruktur, fornying og innkjøp av digitalt utstyr, påkrevd
kompetanseheving og teknisk support/ støtte.
Barnehage: Det vises til Tilstandsrapport for barnehagene i Tønsberg kommune 2017 (politisk sak i april
2018).
Barnehagene har utfordringer med gammel bygningsmasse, som ikke tilfredsstiller dagens krav til
barnehagedrift (flere små barn, behov for fleksibilitet i sammensetting av barnegrupper mv.) Det er
kapasitetsutfordring i Sem og sentrum.
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Virksomhet Barn og unge:
Temfa: har i 2017 måtte tilpasse seg ny økonomisk situasjon, på bakgrunn av manglende anmodning på
bosetting av enslig mindreårige. Tjenesten har nedbemannet og omorganisert. Det oppleves at de
ungdommene som kommer nå er mer traumatisert, så det å gi de riktig og tilstrekkelig helsehjelp er
utfordrende. Dette gjør også at skoleforløp blir krevende og de trenger mye oppfølging og tilpasset skoleløp.
Forebyggende helse: Det ble født 458 barn i kommunen, med størst økning i sentrumsområdet. Det er
hjemmebesøk til alle og ekstra oppfølging ved behov. Vaksinasjonsdekningen er høyere enn i fylket generelt.
Stor økning i oppfølging av gravide fra jordmortjenesten(81%). 25 kvinner med lav sosioøkonomiske vilkår
har fått gratis prevensjon pga gaver fra frivillige organisasjoner. Nytt pilotprosjekt er prøvd ut på to
ungdomsskoler; stressmestringprogrammet pauseknappen med godt resultat. Ergoterapitjenesten melder fra
om økende press i arbeidsoppgaver med tilrettelegging for brukere, og ble styrket med 0,2 st fysioterapeut.
Videre har det vært en økt bemanning i skolehelsetjenesten, men alle skolene har fortsatt ikke normert
bemanning.
Familiehuset hadde 420 nye henvendelser som er en økning fra tidligere år, og det er en økning på 24% i
antall konsultasjoner generelt. Det er igangsatt samarbeid mellom Familiehuset, BUPA og PP tjenesten på
fylket, for å gjøre ungdom mer bevisste på hjelpeapparatet og normalisering av ulike problemstillinger det
kan søkes hjelp om.
PP-tjenesten: Det har vært en økning av saker i PP tjenesten. Sammenslåingen med Vear har bidratt til
dette( 182 i 2016 og 295 i 2017) Det kom 50 nye saker i mai/juni som har ført til et etterslep i tjenesten. Den
31.12.17 var det 48 saker på vent. Det har blitt påbegynt deltakelse i Folkehelseprosjektet, og ppt er med i
flere andre prosjekter og arbeider enn tidligere. Det oppleves at henvisninger fra de over 18 år er mer
komplekse, og det er flere saker i forhold til flyktninger/flerspråklige. Det er ventetid på effektueringen av
vedtak om logopedhjelp, og det konstateres flere barn som strever med stamming/taleflytvansker.
Barneverntjenesten: På kommunebarometeret 2017 kom Tønsberg barneverntjeneste på 6. plass.
Barneverntjenesten har vært gjennom en omorganisering. Bakgrunnen var å få til en bedre kvalitet på arbeidet
med bekymringsmeldingene, bruke avklaringsperioden aktivt og sikre at undersøkelser blir åpnet i rette saker.
Noe som også kan føre til en reduksjon av antall undersøkelser. Det jobbes kontinuerlig med økt fokus og
kompetanse på voldssakene, å aktivt styrke tverrfaglig samarbeid, fokus på veiledningsplikten,
nettverksarbeid og frigjøre kapasitet til å gå inn i de vanskelige sakene. Tjenesten har en systematisk bruk av
Kvello, observasjoner og barnesamtaler i undersøkelsene. Fokuset er å sikre familiene rett tiltak og at
tiltakene fører til endring og gi god oppfølging av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse.
Barneverntjenesten er nå i et 2 årig kompetanseutviklingsprogram i regi av RVTS sør for traumebevisst
omsorg.
Barneverntjenesten har vært utsatt for massiv hets og sjikane. Barneverntjenesten har tett samarbeid med
politi og kommunens ledelse ifm denne utfordringen.
Tiltak for funksjonshemmede: Tjenesten erfarer at brukergruppen har endret seg betydelig til tyngre brukere
med psykiske vansker og diagnoser. Det gjenspeiler seg i slitne foreldre, og foreldre som ikke orker å stå i
omsorgsoppgavene sine. Den utadrettede virksomheten i skoler og barnehager har blitt justert betydelig ned,
på bakgrunn av innsparinger. Det kom lovendringer i HOL §3-6 i starten av 2018 for pårørendes rettighet til å
motta opplæring og veiledning. TFF har gode rutiner og prosedyrer på dette fra før og på sikt startes
gruppetilbud til søsken. Startet opp Husøy senter- avd aktivitet og avlastning høsten 2017.
Husøy senter- avd psykisk helse: Er et nytt bo og behandlingstilbud i 2017 til barn og unge med psykiske
helseproblemer som fører til alvorlig funksjonsnedsettelse i hverdagslivet. Det er rekruttert fagleder og
høyskoleansatte miljøterapeuter med og uten videreutdanning innen psykisk helse. Tønsberg kommune er
med dette sikret å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud om behandling samt sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering. Avdelingen skal gi tilbud om døgnavlastning/miljøterapi, ambulant jobbing
samt oppfølging og samtaler til barn og unge i alderen 0-23 år.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer
UOO 003/17
Tidlig innsats (i barnehage) - orientering

Kommentarer

Status

Arbeidet videreføres
Iverksatt

Saken tas til orientering.
BY 006/17
Vertskommunesamarbeid Barnevernvakta i
Vestfold – samarbeidsavtale

Iverksatt

Samarbeidsavtalen om vertskommunesamarbeidet
Barnevernvakta i Vestfold godkjennes.
UOO 005/17
Høringssvar er oversendt KD.
Orientering om høringssvar – forslag til ny
forskrift om rammeplan for barnehagens innhold Ny forskrift om rammeplan vedtatt
og oppgaver
med virkning fra 1/8-17. Mange tiltak
igangsatt for implementering
Høringssvaret oversendes Kunnskapsdepartementet
BY 007/17
Utbygging Anders Madsens gate - UNG I
TØNSBERG - justering av areal til næring

Iverksatt

Iverksatt

1. Omfordelin g av areal fra bolig til næring i Anders
Madsensgate på 200 kvm godkjennes.
2. Økte driftsutgifter til helsestasjon på kr. 438.952
pr. år godkjennes .
BY 017/17
Barnehage- og skolestruktur, sikring av
tilstrekkelig barnehage og skolekapasitet i forhold
til økt barnetall
1) Bystyret tar strukturutredningen til etterretning.
2) Bystyret stadfester prinsippet om robust
skolestruktur ( Strukturutredningen 2010 ):

Iverksatt

Robuste skoler kjennetegnes med:






Minst 2 paralleller på barnetrinnet og minst 4
paralleller på ungdomstrinnet
Handlingsrom for tilpasset opplæring /
spesialundervisning
Bred kompetanse i personalet
Handlingsrom i forhold til forventet
befolkningsvekst
Økonomisk handlingsrom

3) Rådmannen gis fullmakt til å arbeide videre med
skolestruktur iht. disse prinsippene / kjennetegnene
4) Rådmannen fremmer, i juni 2017, sak om ny
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«lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg
kommune» i tråd med saksutredningen.
5) Rådmannen gis fullmakt til å lage en
framdriftsplan for utvidelse av
barnehagekapasiteten, og utfasing av de små
barnehage-enhetene.
Rådmannen bes om å vurdere konsekvenser ved at
det i planarbeidet videre tas høyde for løpende opptak
Konsekvensutredning for løpende
gjennom hele barnehageåret.
opptak ikke utført
6) Rådmannen anmodes om å vurdere konsekvensene
Konsekvensutredning av
av at barna gis rett til å gå i barnehage/barnehager
barnehagekretser ikke utført
som sogner til samme skolekrets
7) Etter sluttført barnehageopptak ( april 17) legger
rådmannen fram en sak om evt. behov for utvidelse
av Klokkeråsen barnehage fra barnehageåret 17/18.

Utvidelse ble ikke nødvendig i 2017.
Det er heller ikke nødvendig i 2018

Utsatt

8) Rådmannen arbeider videre med tilrettelegging av
alternative læringsarenaer ut fra ulike behov, som
skissert i kap. 7 i strukturutredningen.
9) Rådmannen legger fram investeringsbehov for
både barnehage og skole, i
handlingsprogrammet/økonomiplanen. Saken
fremmes i juni 2017.
BY 067/17
Belmar barnehage - søknad om ny godkjenning

Ikke utarbeidet fremdriftsplan

Belmar barnehage godkjennes etter § 10, og i henhold
til §§ 1 og 2 i Lov om barnehager. Barnehagens
innendørs leke- og oppholdsareal er 300 m2, fordelt
med 165 m2 i Belmar og 135 m2 i Stiftsgården.
Barnehagen kan maksimalt ha plass til 75 barn,
dersom alle barna er over tre år. Lekearealet ute er
2200 m2. Godkjent leke- og oppholdsareal kan bli
justert etter oppmåling ved ferdigstillelse av lokalene.
Tønsberg kommune finansierer barnehagedriften
gjennom kommunalt tilskudd, i henhold til utstedt
finansieringsbevis.

Iverksatt

Det foretas budsjettjustering i perioderapport 2
BY 068/17
Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon i
barnehage og skole
Utsatt

Utredningen om inntektsgraderte satser i SFO og
søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO tas
til etterretning og vurderes igangsatt når kommunens
økonomi tillater det.
BY 069/17
Åpen barnehage - behov, muligheter og
konsekvenser ved å opprette åpen barnehage i
Tønsberg
1. Utredningen om åpen barnehage tas til etteretning
og vurderes igangsatt når kommunens økonomi
tillater det.
2. Rådmannen bes også vurdere en åpen barnehage i

Viser til egen sak om godkjenning i
april 2018

Iverksatt
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tilknytning til/i samarbeid med familehuset Villa
Adler. Åpen barnehage er evaluert som en viktig del
av et fullverdig familesenter
BY 070/17
Godkjenning forprosjekt utbygging Presterød
ungdomsskole
Forprosjekt for utbygging av Presterød ungdomsskole
til 6. paralleller godkjennes innenfor en
kostnadsramme på 34 millioner
BY 071/17
Kvalitetsmelding, tilstandsrapport for Tønsbergskolen 2016-17
Kvalitetsmelding, tilstandsrapport for Tønsbergskolen 2016-17 tas til etterretning.
UOO 054/17
Høringssvar - Forslag til endringer i
Høringssvaret oversendt
barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og Kunnskapsdepartementet
forskrift om pedagogisk bemanning
Endring i barnehageloven vedtatt med
Høringssvaret oversendes Kunnskapsdepartementet
virkning fra 1/8-17.
Endringer innarbeidet i kommunens
rutiner
BY 079/17
Økt finansiering nytt bygg Krisesenteret i Vestfold
1. Investeringsprosjekt A-1656 Krisesenterbygg øker
rammen med kr 6 000 000 fra kr 40 000 000 til totalt
kr 46 000 000.

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

2. Forutsetningen for rammeøkningen i pkt 1. er
aksept for budsjettøkningen i krisesenterbudsjettet fra Godkjent av samarbeidskommuner
høsten 2018 fra alle deltakere i
vertskommunesamarbeidet Krisesenteret i Vesfold.
3 . Det tas opp lån på kr 4 800 000 som dekkes
gjennom lånefond.
BY 125/17
Veileder for arbeidet med barn og unge med stort
læringspotensial
Implementeres i den enkelte
virksomhet
Utvalg for oppvekst og opplæring tar «veileder for
arbeidet med barn og unge med stort
læringspotensial» til etterretning
BY 137/17
Familiehjælpa
Oppstart mai 18 pga sykdom
Saken tas til orientering.
BY 138/17
Koordinerende enhet - oppvekst: Status etter 1 års
drift
Koordinerende enhet har vært evaluert

Iverksatt

Påbegynt

Iverksatt

Saken tas til orientering.
UOO 063/17
Skolerute 2018/2019
1. Skoleruta 2018/2019 tas til etterretning.
2. De tre planleggingsdagene som er lagt felles for
barnehage og skole godkjennes

Iverksatt
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BY 153/17
Lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg
kommune
I tillegg til oppdateringer som følge av endringer i
Opplæringsloven, gjøres følgende endringer i «Lokal
forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune»:
Områdene Hogsnes, Bjelland og Smørberg blir en del
av Vear barneskolekrets
Barneskolekretsene Sem og Vear blir på bakgrunn av
nærskoleprinsippet ny ungdomsskolekrets med
skolested Vear skole.

Iverksatt

Kapasiteten ved Vear skole økes ved å anskaffe en
paviljong med 3 klasserom med tilhørende garderober
og grupperom. (ca270 m2). I tillegg omdisponeres
arealer innenfor eksisterende bygningsmasse slik at
det kan etableres et skolekjøkken nr. 2 i tillegg til det
eksisterende.
Økonomiske konsekvenser knyttet til investering og
drift av bygg innarbeides i økonomiplan 2019-2023.
Elever som har startet på Byskogen skole gis rett til å
fullføre skoleløpet der med skoleskyss
Elever som har startet på Sem skole gis rett til å
fullføre skoleløpet der med skoleskyss.
BY 154/17
Utredning - Digitalisering av
tønsbergbarnehagene og tønsbergskolene
1. Utredningen «Digitalisering av
tønsbergbarnehagene og tønsbergskolene» tas til
etterretning. Det er viktig at barn og unge gis
kompetanse på nettvett og kildekritikk. De anbefalte
tiltakene operasjonaliseres i tråd med kommunens
økonomiplan og budsjett i de kommende årene.

Innholdet som omhandler barnehagene
er utsatt

Påbegynt

2. Det må kreves av leverandørene når Tønsberg
kommune skal gjøre innkjøp av nytt IKT/datautstyr at
strålingen fra deres datateknologi blir så lav som
hensiktsmessig mulig.
BY 155/17
Paviljong Ringshaug skole
Rådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med TkE, å
planlegge og tilrettelegge en utvidelse av kapasiteten
ved Ringhaug skole ved å etablere en skolepaviljong.

Påbegynt

Investeringskostnadene, kr 960.000 innarbeides i
budsjett for 2018 ved omdisponering av midler avsatt
til Presterød barneskole i økonomiplanen.
Driftskostnader til leie m.v., kr 1.000.000 søkes
innarbeidet i økonomiplan 2018-2021
BY 160/17
Incestsenteret budsjett 2018
Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 8 847 732,vedtas.

Iverksatt
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Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater oppvekst og opplæring (i hele tusen)
Virksomhet
Regnskap
2017
BARNEHAGER
200 418
SKOLER
431 886
TØNSBERG VOKSENOPPLÆRING
10 781
FAGENHET OPPVEKST
181 978
BARN OG UNGE
210 057
Totalt
1 035 120

Budsjett 2017
201 111
434 247
16 950
181 406
213 110
1 046 824

Avvik
-693
-2 361
-6 169
572
-3 053
-11 704

Avvik
Tønsberg Voksenopplæring:
Resultatet skyldes økte inntekter i forhold til budsjettert.
Inntektene fra kommuner som kjøper tjenester av virksomheten er basert på pris pr. tilbudte time
(norskopplæring) og/ eller stykkpris ( eksamensrettet grunnskole)
Tilskudd fra staten til norskopplæring utløses ved tidspunkt for vedtak om bosetting i kommunen, og ikke av
tidspunkt for oppstart i norskopplæring.
Høyere deltakertall fra kommunene enn forventet, og høy bosetting i Tønsberg i siste kvartal 2016 er
hovedgrunnlag for økning i tilskuddet til norskopplæring i 2017.
Dette, kombinert med at virksomheten i første halvdel av 2017 ikke hadde areal/ rom til å opprette flere
grupper til norskopplæring, men i stedet måtte øke antallet deltakere i gruppene, bidro til at virksomhetens
merutgifter til lønninger ikke økte i samme grad som inntektene gjennom året.
Fagenhet oppvekst:
 utvidelse av kapasitet i private barnehager
 redusert foreldrebetaling, og gratis kjernetid som begge er lovpålagte moderasjonsordninger
Barnehager og skoler:
Mindreutgifter skyldes i hovedsak lavere pensjonskostnad.
Barn og unge:
 Ikke fakturert beregnet husleie Husøy.
 Lavere pensjonskostnad.
 Større tilskudd for mindreåreige flyktninger.
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Helse og omsorg
Omfatter virksomhetene:
o Arbeid, aktivitet og fritid
o Hjemmetjenester
o Helsetjenester
o Helse og omsorgstjenester, bemannade boliger
o Sykehjemmene i Tønsberg
o Tildeling helse- og omsorgstjenester

Nøkkeltall
Nøkkeltall eldre og funksjonshemmede
Tønsberg
2017
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Andel årsverk i brukerrettede tjenester
med fagutdanning
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i
sykehjem
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon
pr kommunal plass
Andel plasser i institusjon og
heldøgnsbemannet bolig i % av
befolkning 80+
System for brukerundersøkelser
Andel plasser for tidsbegrenset opphold
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr
uke, praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr
uke, hjemmesykepleie
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 0-66 år
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 67-79 år
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 80 år og over
Andel hjemmehj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmehj.mottakere med

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 131)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

67
0,44

66
0,56

74
0,59

75
0,55

79
1,00

0,21

0,26

0,40

0,39

0,41

1 168 284

1 110 842

1 181 385

1 136 461

1 037 385

24
Ja
22,6

24
Ja
21,3

27
-20,7

29
-20,0

43
Nei
36,1

9

8,9

10,7

10,1

13,4

3,0

3,7

4,8

4,9

9,3

382 783

357 784

394 040

403 404

515 012

116 240

111 674

109 768

114 138

136 514

244 214

240 272

255 998

255 538

242 493

22

21

21

22

27

70

73

62

68

77

367

374

299

321

338

22,6
16,2

22,9
16,0

19,7
15,0

19,6
14,6

14,2
11,0
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omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmehj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og over
Plasser i institusjon i prosent av mottakere
av pleie- og omsorgstjenester
Plasser i institusjon i prosent av innb. 80
år og over
Andel innbyggere 67-79 år i institusjon
Andel innbyggere 80 år og over i
institusjon
Andel plasser i kommunen i skjermet
enhet for aldersdemente
Brukerbetaling i institusjon ift korrigerte
brutto driftsutgifter
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

12,9

12,1

13,9

13,8

20,7

15,0

15,4

16,0

16,9

15,3

14,9
1,1

15,4
1,2

16,2
1,4

17,9
1,5

20,1
0,9

12,1

12,4

11,7

12,6

10,8

28,4

28,4

26,6

26,5

38,9

13,0

14,2

12,1

12,2

8,5

Korrigerte brutto driftsutgifter per plass/mottaker viser produktivitet på området. Sammenlignet med andre
kommuner ligger Tønsberg på gjennomsnittet vedr utgifter per plass i institusjon og noe lavere på utgifter per
mottaker av hjemmetjenester. Re ligger noe lavere enn Tønsberg på begge indikatorene.
Det er viktig å merke seg at KOSTRAs definisjon på hjemmetjenester omfatter flere tjenester enn det
Tønsberg kommune normalt definerer som hjemmetjenester. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk bistand
inngår også avlastning utenfor institusjon og mottakere av omsorgslønn. Sammenlignet med andre kommuner
ligger Tønsberg høyt på andelen av innbyggere over 67 år som mottar hjemmetjenester, mens tildelte timer er
lavere. Det er en trend som har holdt seg stabil de siste årene og indikerer at kommunen har en lavere terskel
for å tildele tjenester, mens omfanget av tjenestene er lavere. Re har en noe lavere andel innbyggere som
mottar hjemmetjenester enn Tønsberg, men kommunen ligger høyere enn landsgjennomsnittet. Tildelte timer
er høyt i Re. I 2017 var gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie 9,3 timer pr uke, mens den i Tønsberg
var på 3. Gjennomsnittet for sammenligningskommunene lå på 4,8 timer.
Nøkkeltall kommunehelsetjeneste
Tønsber Tønsberg Kommune
g 2017
2016
-gruppe
131) 2017
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten
Netto driftsutg til forebygging, skole og
helsestasjonstj pr. innb 0-20 år
Netto driftsutg til diagnose, behandling og
rehabilitering pr. innbygger
Brutto driftsutgifter helsevern pr. innbygger
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år
Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn innen
utg. av 8. leveuke
Årsverk av fysioterapeuter til område diagnose,
behandling og rehabilitering pr. 10 000 innbyggere
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Landet
uten
Oslo
2017

Re
2017

2 084

1 955

2 306

2 645

2 422

2 963

2 773

2 252

2 437

2 543

1 329

1 186

1 537

1 831

1 530

2 918

2 850

2 896

3 433

3 470

10,2

9,9

10,5

11,1

9,4

8,3

8,6

9,2

9,5

8,2

6,2

5,6

5,3

6,3

4,7

100

100

100

100

100

6,7

7,0

7,5

7,5

4,6

Tønsberg har høyere netto driftsutgifter til forebygging. Samtidig har vi som tidligere lave kostnader på diagnose,
behandling og rehabilitering.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Helse og omsorg
H 1. Vi vil prioritere forebyggende - og helsefremmende tiltak og tjenester
Det skal skje gjennom:
o

å gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle

o
o

å satse på skade- og ulykkesforebyggende arbeid
å vektlegge aktiv og målrettet bruk av rehabilitering

H 2. Vi vil forebygge livsstilsykdommer
Det skal skje gjennom:
o å øke kunnskapen om egen helse hos folk flest
o
o
o

å arbeide for å utjevne sosiale forskjeller
å skaffe kunnskap om forekomst av livsstilsyk dommer og tilrettelegge tiltak for risikogrupper
å formidle kunnskap om helsefremming overfor risikogrupper

H 3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov
for tjenester
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
o å legge til rette for velferdsteknologi som dekker den enkeltes behov gjennom alle livsfaser
o å gjøre innbyggerne kjent med innholdet i og nivå et på våre helse- og omsorgstjenester
o å slippe brukerne til med deres prioriteringer og valg
o

å ha trygge og forutsigbare pasientforløp

H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egen- omsorg for beboerne
Dette skal skje gjennom:
o å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
o å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanlegging
o å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet i samfunnet
Dette skal skje gjennom:
o å tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
o å utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet og
medfører verdiskapning for samfunnet
H 6. Vi vil ha større andel faglærte i helse- og omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
o å ha en kompetanseplan for alle tjenesteområdene som er basert på ny faglig kunnskap, og viten om
endring i pasient/brukergrupper
o å bare ansette faglærte i ledige stillinger
o å tilby større stillinger
H 7. Vi vil ha mer effektiv og målrettet bruk av kompetansen til høyskoleutdannede
Det skal skje gjennom:
o å definere og formidle hvilke oppgaver kommunen forventer at disse skal løse
o å ansvarliggjøre, verdsette og synliggjøre kompetansen deres
o å samarbeide proaktivt med utdannings- institusjonene
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H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
Det skal skje gjennom:
o å invitere til dialog med alle frivillige organisasjoner «Hva kan dere bidra med»? – «Hva kan vi
utvikle i fellesskap»? «Hva kan vi samarbeide om»?
H 9. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
o at vi setter prioritering og bruk av ny teknologi inn i et system
o å sikre at tjenesteutøveren har moderne og utprøvde teknologiske verktøy i den direkte tjenesteytingen
o at tjenesteutøveren har den nødvendige kompetansen for bruk av verktøyet, og er oppdatert på nye
arbeidsmetoder
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Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Helse og omsorg
Mål

H3,
H4

H3

H1,
H3

H1,
H3

H4

H1,
H3,
H5

H3,
H7

H6

Tiltak
Oppfølging av
“Boligsosial
handlingsplan”

Samarbeide om ny
interkommunal legevakt

Tilby ambulerende tjenester
innen helse og omsorg for de
pasienter
og brukere som kan dra nytte av
det, og hvor det er faglig
forsvarlig.
Fremme egenomsorgen og
egeninnsatsen til
hjemmeboende pasienter ved
økt bruk av ergo- og
fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering.
Etablere/bygge nye tiltak
og/eller utvide eksisterende
boliger:
Bolig for seks utviklingshemmede
med store atferdsavvik.
Utvikle seniorsentrene til å
kunne ta i mot brukergrupper
med et lavere funksjonsnivå enn
dagens brukergruppe.

Kommentarer
Eksisterende boligsosiale handlingsplan
gjelder ut 2018. Det vil bli utarbeidet en ny
boligsosial handlingsplan til politisk
behandling høsten 2018.
Tønsberg, Re, Færder og Holmestrand
kommuner samarbeider om legevakten med
Tønsberg som vertskommune.
Bygging av nye lokaler ved Kjelle startet
opp august 2016.
5. mars 2018 flytter Legevakten inn i nye
lokaler på Kjelle.
Virksomhet helse og omsorgstjenester i
bemannede boliger (HOB) har etablert
Ambulerende Team, og yter tjenester til
økende antall brukere med vedtak om
praktisk bistand. Flere brukere med
sammensatte utfordringer krever tettere
oppfølging og flere ansatte pr. oppdrag.
Økning fra 81 hverdagsrehabiliteringsforløp
i 2016, til 98 forløp i 2017

Status

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Ny bolig med plass til 6 brukere åpnet 12.
mai 2017.
Gjennomført
31.desember 2017 var alle leiligheter tatt i
bruk.

Virksomhet mestring og forebyggende
tjenester (MFT) samarbeider med
dagrehabilitering i virksomhet Sykehjem
(SIT) om brukere med vedtak om
dagrehabilitering for en videre oppfølging
og miljøarbeid i seniorsentre. Endrer
gradvis sentrenes profil og hever ansattes
kompetanse
Redusere lederspennet, sikre
Et av effektiviserings-tiltakene som er
økonomistyringen og mer effektiv framkommet gjennom moderniserings og
personalledelse i hjemmetjenesten effektiviserings prosjektet for virksomhet
ved å opprette avdelingslederhjemmetjenester er at virksomheten er
omorganisert fra 6 soner til 8 soner. Dette
stillinger.
reduserer lederspennet for tjenestelederne
Ansatte uten helsefaglig bakgrunn
Øke andelen faglærte ved å
motivere og forplikte ufaglærte til oppfordres til å formalisere sin
realkompetanse. Turnusvirksomhetene,
å ta fagutdanning. Som
sykehjemmene, hjemmetjenesten og
hovedregel
bemannede boliger har samarbeidet med
ansette faglærte ved
Fønix kompetansesenter for utdanning av
nyrekruttering.
helsefagarbeidere, og Kristiania Høgskole
om videreutdanning for denne faggruppen.
Det samarbeides med fylkets videregående

Gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført
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H9

H1H9

Utvikle og iverksette
systematisk planlegging,
iverksetting og evaluering av
velferdsteknologi i kommunen.
«Strategi for velferdsteknologi
fremmes mai 2016». Planlegge
pilotering av varslings og
lokaliseringsteknologi.
Revidere kvalitetsstrategi og
arbeide videre med
pilotprosjektet «I Trygge
Hender Tønsberg».

skoler og det tilrettelegges for praksis- og
lærlinge-plasser
Det er bevilget investeringsmidler til kjøp
og implementering av velferdsteknologi i
Helse- og omsorgstjenesten for 2018. Det er
satt ned 5 delprosjekter som skal sørge at
velferds-teknologiske løsninger tas i bruk i
tjenestene.i løpet av 2018.

Delvis
gjennomført

Tønsberg kommune er Pilotprosjekt I Trygge
Hender Tønsberg 24/7 i det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet frem til 2019.
Det har vært satset på utvikling av
kompetanse i kvalitetsforbedrings-metodikk.
Forbedringsagent-utdanning: 7 ansatte har
fullført utdannelsen i 2016 og 2 ansatte er
under utdanning i 2017/2018.
57 ansatte har i perioden 2016 -2017 fullført
e-læringsstudiet Open School. Deltakerne har Delvis
lært det grunnleggende om pasientsikkerhet gjennomført
og forbedringsarbeid.

2 ansatte følger i 2017/2018
opplæringsprogrammet Veiledning og
coaching i forbedringsarbeid.

H5
H3

H1,
H3,
H5
H3

Fra november 2017 er det startet opp internt
læringsnettverk «Forebygging av
underernæring/ feilernæring»
Ansatte og ledere fra hjemmetjenester,
sykehjem og bemannede boliger får
opplæring i tiltak for å redusere
underernæring.
Utsatt

100 % stilling. Tilrettelagte
arbeidsplasser for psykisk helse
og rus.
Dagavdeling rehabilitering åpnet ved
Forebygge og hindre innleggelse
Træleborg sykehjem mars 2017, 3 dager per
og sørge for at brukerne kan ha
mest mulig aktivt liv, til tross for uke. Utvidet til 6 plasser, 5 dager per uke
høsten -17. Prosjekt over i drift, men uten
sykdom og funksjonstap. Åpne
tilførte midler.
somatisk dagavdeling
/dagrehabilitering.
Strategiplan aldersvennlig kommune og
50 % prosjektleder: “Fremtidens
eldreomsorg”, “Aldersvennlig by” strategiplan aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg er ferdigstilt og ble politisk
og
vedtatt i februar/mars 2017.
«Demensvennlig by”
Utsatt
St. Meld. 26 «Fremtidens
primærhelsetjeneste» trekker fram
arbeidsformen oppfølgingsteam.
Teamene har som formål å yte,
koordinere og tilrettelegge tjenester
for en selektert og tydelig definert
gruppe.
Opprette stilling for koordinering av
Oppfølgingsteam

Ikke
gjennomført
Gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført
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Systematisk kvalitetsutvikling av
H1pasient- brukersikkerhetsarbeidet i
H9
helse og omsorg ved bruk av nye
kvalitetsverktøy og kontinuerlig
kompetansebygging.

Ansatte har deltatt på Open School, deltar i
kommunens forbedringsprogram, startet ny
tiltakspakke i Pasientsikkerhetsprogrammet, 1 ansatt påbegynt utdanning
som Forbedringsagent.

Delvis
gjennomført

Helse og omsorg har avsatt kr 60.000,- til
«Såkornmidler», som skal stimulere til
utvikling av kvalitetsprosjekter i
virksomhetene. Såkornmidler i 2017 ble gitt
til
 Riktig bleiebruk i sykehjem (Eik)
 Innføre Manchester Triage ved
Tønsberg interkommunale legevakt
 Når naturen får slippe inn, etablere to
allrom/sanserom. (Nes)
H3

H3

H6

Utvide dagsentertilbudet
for demente på Eik og Nes.
200 % stilling.
Lavterskel aktivitetstilbud til
yngre personer med demens/
personer med demens tidlig i
forløpet. 60 %
stillingsressurs fagarbeider
knyttet til Sidebygningen.
Kompetanseøkning.
Etterutdanning, fra assistenter til
fagarbeidere hos HOB.
AAF husleie til tilrettelagte
Arbeidsplasser for psykisk helse
og rus.

H9

H5
H1,
H3,
H5
H9

Opprette 100 % stilling som
systemansvarlig for e-helse inkl.
fagsystemet Profil.

To nye plasser på Smiløkka for
ungdommer med uførediagnose.
Forprosjekt planlegging av nytt
sykehjem.
Piloterings- og oppstartskostnader
for «Mobil Omsorg» og bruk av
dokumentasjonsverktøyet i Profil
på mobile enheter. Prosjektet
forutsetter avsatt kr. 795 000 på
investeringsbudsjettet for 2017 til innkjøp
av 159 mobile enheter.
Nytt utstyr til kjøkken ved
sykehjemmene.

Kapasitet på dagtilbudet på både Eik og Nes
er utvidet fra 8 til 10 plasser på dagtid.
Økning er gjort uten tilføring av nye midler.
Tilbudet er ikke økt på kveld/helg.
Utsatt

Gjennomført

Ikke
gjennomført
11 ansatte i HOB har fullført og bestått
helsefagarbeider utdanning i samarbeid med Delvis
Fønix. Virksomheten har flere ansatte som
gjennomført
er i gang med fagutdanning.
Husleie til ny lagerbygning er lagt inn i
budsjettramme for virksomheten.
Delvis
Bygningen tas gradvis i bruk til nye
gjennomført
aktiviteter rettet mot brukere i målgruppe
psykisk helse
Stilling som e-helse rådgiver, som også vil
inneha systemansvar for
Delvis
fagdokumentasjons-programmet Profil og gjennomført
senere CosDoc, er opprettet og under
rekruttering feb/mars 2018. Stillingen er
lagt til Fagenhet Helse og omsorg.
Utsatt
Ikke
gjennomført
Forprosjekt er i gang og planlegging er i
tråd med fremdriftsplan.
Arkitektkonkurranse er gjennomført og jury
vil kåret en vinner i slutten av mars 2018.
75 mobile enheter er kjøpt inn, flåteverktøy
for bruk er på plass. Pilot og spredning
våren 2018

Utsatt

Gjennomført

Delvis
gjennomført

Ikke
gjennomført
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Status
Virksomhet helsetjenester har opprettet og videreutviklet lavterskeltilbud innen psykisk helse ved:
 Drop-in samtaler
 Kurs i depresjonsmestring (KID-kurs)
 Søvnskole
 Introkurs: innføring i tema som angst, depresjon, søvn og egenmestring
 «Helse etter krig og flukt» (kurs i samarbeid med voksenopplæringen)
Virksom Tildeling Helse og omsorgstjenester:
 Sterk økning i antall søknader om tjenester i 2017. 1225 flere søknader innvilget i 2017 enn i 2016.
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid redusert fra 29 dager i 2016 til 18dager i 2017.
Virksomhet sykehjemmene i Tønsberg:
 Startet mars 2017 opp Prosjekt dagopphold rehabilitering ved Træleborg sykehjem, et tilbud 3 dager
per uke. Høsten 2017 gikk prosjektet over i ordinær drift og ble utvidet til 6 brukere, 5 dager per uke.
 Kapasitet på dagavdeling for personer med demens er utvidet fra 8 til 10 plasser.
Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester:
Med bakgrunn i politisk sak i hovedutvalget for helse og omsorg, sak UHO-041/15 «Etablering av
koordinerte lærings og mestringstjenester » ble det i 2016 gjennomført et omorganiseringsprosjekt med
mål om å samle kommunens lærings og mestringstilbud. Ny virksomhet Mestring og forebyggende
tjenester ble etablert 2017. Virksomheten vektlegger forebyggende og vedlikeholdende tilbud til
personer over 18 år. Virksomheten har tilsatt mestrings og læringskoordinator.
 Virksomheten har etablert ny aktivitetsgruppe for personer i målgruppen psykisk helse i
nyervervede lagerlokaler på Kilen
 Virksomheten har etablert nye aktivitetsgrupper til personer med utviklingshemming
Virksomhet Helse og omsorgstjenester i bemannede boliger:
 Har etablert et tett samarbeid med høyskolen i Vestfold og Telemark, samt med videregående skoler i
området. Vi tar i mot et stort antall studenter og elver for gjennomføring av praksis. På denne måten
jobber vi aktivt med rekruttering av tilkallingsvikarer og deltidsansatte for arbeid i helger og ferier.
Virksomhet Hjemmetjenester:
 I 2017 startet virksomheten opp ett gjennomgripende moderniserings og effektiviseringsprosjekt.
Som har medført at virksomheten er omorganisert til 8 tjenesteenheter (soner).
 Virksomhetens demenskoordinator arrangerer Pårørendeskole for pårørende til personer med demens
2 ganger i året i samarbeid med Nøtterøy kommune. Ca 25 personer fra Tønsberg har deltatt i 2017.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

By 005/17 Strategiplan aldersvennlig kommune
Vedtak:
1. Strategiplanen for aldersvennlig kommune vedtas iverksatt
i henhold til foreslåtte strategier og tiltak.
Strategiplanen er førende for
arbeid og planer i kommunen.
2. Strategiplanen for en aldersvennlig kommune rulleres i
takt med kommuneplanens handlingsdel og arealdel

Status

Iverksatt

3. Ved neste rullering av strategiplan for en aldersvennlig
kommune bør representanter for barn/ungdom og mennesker
med nedsatt funksjonsevne tas med.
BY 025/17 Forslag til omgjøring av BY-156/16 om
konkurranseutsetting av avtale om omsorgs/institusjonstjenester til rusavhengige
Vedtak:
Bystyrets opphever vedtak i BY-156/16 punkt 2 om
konkurranseutsetting av avtale om omsorgs/institusjonsplasser for rusavhengige i erstatning for avtale
med Frelsesarmeen om 23 plasser ved Farmannshjemmet.
Rådmannen forplikter seg til å inngå avtale om inntil 23
omsorg-/institusjonsplasser for rusavhengige innenfor
kommunens budsjett fra 1. januar 2018, fortrinnsvis med
Frelsesarmeen i Tønsberg.

Iverksatt

Rådmannen avgjør fremgangsmåten for avtaleinngåelsen med
ekstern leverandør innenfor anskaffelsesregelverkets rammer.
Rådmannen utformer krav til tjenestens innhold og kvalitet.
Rådmannen sikrer at avtalen med tjenesteleverandører har en
oppsigelsesklausul som ivaretar forholdet til
kommunesammenslåing.
BY 026/17 Strategiplan aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg
Vedtak:
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.

Følges opp videre i forbindelse
med politisk sak vedr.
dekningsgrad boliger for eldre,
og revidering av boligsosial
handlingsplan i 2018.
Iverksatt

Formannskapets innstilling pkt. 3 og 4 sendes tilbake til
administrasjonen.
5. Det utarbeides ett notat til utvalget som viser hvordan
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boliggjøring av framtidens eldreomsorg kan gjennomføres i
Tønsberg.
Det tilbys individuell tilpasset og
ernæringsrik kost.
Måltidsfrekvensen er
økt og det tilbys 4 fullverdige
måltider,
middagen serveres på
ettermiddagen på
Sykehjemmene endrer måltidsrytmen som beskrevet i saken alle avdelinger og nattfasten
innen 01.09.2017.
brytes ved
Rådmannen bes vurdere kostøret i forbindelse med budsjett å tilby ekstra kvelds/nattmåltid
for 2018.
og/eller
tidlig frokost eller drikke.
BY 039/17 God ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere
middagstidspunkt
Vedtak:
Saken om god ernæring, godt måltidsmiljø og riktigere
middagstidspunkt i sykehjemmene i Tønsberg tas til
orientering.

Iverksatt

Nytt kostøre kr 70,- for budsjett
2018.
BY 043/17 Sykehjem Maribu og Marie Treschow - forslag
om å trekke formannskapets innstilling pkt 3 og 4 BY-018/17
Vedtak:
1. Bystyret trekker formannskapets innstilling punkt 3 og 4
om sykehjemmene Maribu og Marie Treschow, i sak om
strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.

Iverksatt

2. Bystyret ber rådmannen om en utredning i mai 2017 med
alternative løsningsforslag for sykehjemsdekning når avtalen
me d Attendo Maribu AS utløper 30.06. 2018.
BY 056/17 Alternative løsninger for sykehjem fra juli 2018
Vedtak:
Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS
, org.nr. 943 405 301 om drift av Maribu sykehjem og Marie
Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06. 2023.
Kommunens videre planlegging av sykehjem i erstatning for
sykehjemsplasser ved Maribu og Marie Treschow i 2023 ,
skal ta utgangspunkt i at kommunen skal ha råderett over egne
sykehjem, både tomt og bygninger.
BY 057/17 Forslag til forskrift om rett til langtidsopphold i
sykehjem i Tønsberg kommune - kriterier og venteliste
Vedtak:
Forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem i Tønsberg
kommune – kriterier og venteliste vedtas.
BY 077/17 Konsulentbistand forutfor bygging av nytt
sykehjem på Hogsnes
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.

Kontrakts-forhandlinger pågår
Påbegynt

Iverksatt

Iverksatt

BY 079/17 Økt finansiering nytt bygg Krisesenteret i
Vestfold
Vedtak:
1. Investeringsprosjekt A-1656 Krisesenterbygg øker rammen
med kr 6 000 000 fra kr 40 000 000 til totalt kr 46 000 000.
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2. Forutsetningen for rammeøkningen i pkt 1. er aksept for
budsjettøkningen i krisesenterbudsjettet fra høsten 2018 fra
alle deltakere i vertskommunesamarbeidet Krisesenteret i
Vesfold.

Iverksatt

3 . Det tas opp lån på kr 4 800 000 som dekkes gjennom
lånefond.
BY 080/17 Responssenter velferdsteknologi
Vedtak:
Tønsberg kommune setter responssenterløsning
velferdsteknologi for Tønsberg kommune ut på anbud i 2017,
i tråd med Helsedirektoratets krav til bemanningsfaktor og
kompetanse.

Iverksatt

Kostnadene dekkes innenfor eksisterende rammer i
hjemmetjenesten, og ses i sammenheng med virksomhetens
moderniseringsprosjekt.
BY 123/17 Behov for økning i budsjett til dekning av avtale
med Frelsesarmeen om Farmannshjemmet
Vedtak:
Bystyret godkjenner tilbudet fra Frelsesarmeen på kr 14 501
957 for 23 plasser ved Farmannshjemmet.
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.

Iverksatt

Rådmannen bes sørge for at kapasiteten ved
Farmannshjemmet utnyttes best mulig.
BY 159/17 Egenandeler og refusjonskrav fra fastlønnede
fysioterapeuter
Vedtak:
Innkreving av egenandel for fysioterapibehandling hos
fastlønnede fysioterapeuter iverksettes fra 1. januar 2018 .

Iverksatt

BY 165/17 Investeringer til legevakt
Vedtak:
Det bevilges kr 7 993 800 til IKT-utstyr og inventar for ny
legevakt/ØHD.
Iverksatt

Bevilgningen lånefinansieres og dekkes via lånefond av
rammen til legevakt/ØHD
UHO 004/17 Nye fastlegehjemler
Vedtak:
Rådmannen anbefaler opprettelse av en ny fastlegehjemmel
på Sem og en tilknyttet en eksisterende 2-legepraksis.

Lokaler var ikke tilgjengelig
på Sem, Hjemlene ble fordelt
slik: 1ny fastlege-hjemmel
tildelt Eik legekontor og en
tildelt Atlas Medica på Olsrød.

Iverksatt

UHO 019/17 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i
Tønsberg kommune
Vedtak:
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Orientering om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) i
Tønsberg tas til etteretning .

Iverksatt

Utvalget ber om at det blir utført en kvalitativ
brukerundersøkelse I løpet av året med samtlige brukere av
BPA-ordningen, og at utvalget får en sak med statusrapport
etter dette.
UHO 063/17 BPA organisert i Helse og Omsorg
Vedtak:
UHO ber om en sak hvor det åpnes for valgfrihet med
mulighet til å bruke private aktører.

UHO 067/17 Dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser i
Tønsberg og Re
Vedtak:
Saken tas til etterretning.
UHO 073/17 Mulig forlengelse av tidspunkt for servering i
kommunens bo og servicesenter
Vedtak:

Sak fremmet for politisk
behandling i BY sak 012/18
Fritt brukervalg med private
leverandører for BPA
(brukerstyrt personlig
assistanse)

Påbegynt

Påbegynt
Kafeteriaen på Midtløkken bo
og servicesenter har utvidet
åpningstiden til kl 17 som en
forsøksordning i seks måneder

Påbegynt
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Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater helse og omsorg (i hele tusen)
Virksomhet
FAGENHET HELSE OG OMSORG
THO - TILDELING HELSE- OG
OMSORGSTJENESTER
HJEMMETJENESTER
SYKEHJEMMENE I TØNSBERG
HELSETJENESTER
HELSE-/OMSORGSTJENESTER BEMANNEDE
BOLIGER - HOB
ARBEID, AKTIVITET OG FRITID
Totalt

Regnskap Budsjett
2017
2017
5 367
5 046

Avvik
321

21 023
171 648
323 583
89 653

21 527
169 311
313 618
88 513

-504
2 337
9 965
1 140

267 386
61 711
940 371

256 755
61 893
916 663

10 631
-182
23 708

Avvik
Avviket på 23 708 kroner er i stor grad knyttet til virksomhet Hjemmetjenester(HJTJ) med 2,3 mill. kr,
virksomhet Sykehjemmene(SIT) med 10 mill. kr og virksomhet Helse og omsorgstjenester i bemannede
boliger(HOB) med 10,6 mill. kr. Alle sliter med høyt sykefravær som medfører utgifter til vikarer.
For HJTJ er hovedårsaken til merforbruk en aktivitetsvekst mellom annet for å unngå kostnad for
overliggedøgn på sykehuset.
For SIT er mye av avviket knyttet til tiltak for å redusere overliggedøgn, og tjenester til ressurskrevende
pasienter med behov for 1-1 bemanning. På grunn av lavt kostøre, innføring av ett ekstra varmt lunsjmåltid
samt endring av middagstidspunkt fikk virksomheten et merforbruk på opp mot 2 mill. kr på dette området.
I flere av HOB sine boliger har det vært flere brukere som har hatt behov for tettere oppfølging/bemanning på
grunn av alvorlig somatisk og psykisk sykdom. I disse boligene har det vært behov for å midlertidig øke
bemanningen for å sikre forsvarlig. Særlig to boliger har økte utfordringer med utagerende brukere som
krever økt bemanning for å ivareta sikkerheten til de ansatte. Hovedverneombud har også stilt krav til økt
bemanning som et forebyggende tiltak i forhold til vold og trusler som personalet utsettes for daglig.
I 2017 har virksomheten også tatt tilbake en kjøpt plass, som er fullfinansiert av Staten. Refusjoner for dette
kommer etterskuddsvis.

35

Kultur, idrett og folkehelse
Omfatter virksomhetene:
o Kultur, idrett og folkehelse inkludert svømmehallen og ungdomskontoret.
o Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
o Tønsberg kulturskole.

Nøkkeltall
Nøkkeltall kultur
Tønsberg
2017
NØKKELTALL
FRA KOMMUNEBAROMETERET
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av
kommunens totale netto driftsutgifter
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og
unge pr innbygger
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i
kommunens musikk- og kulturskole
Andel elever i grunnskolealder som står på
venteliste til kommunens musikk- og kulturskole
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr
innbygger i kroner
Antall innbyggere pr kinosete
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr
innbygger.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr
innbygger
Netto driftsutgifter til museer pr innbygger
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr
innbygger
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr
innbygger

Tønsberg Kommune Landet Re
2016
-gruppe 13 uten Oslo 201
2017
2017
7

3,2

3,2

3,9

3,9

2,4

49 448

48 635

53 614

50 717

26 150

120

109

195

219

75

84

109

167

163

2

265

269

261

282

224

6,5

7,2

10,5

13,9

0,0

1,7

2,8

3,0

3,2

0,0

1 613

1 602

2 114

2 218

1 365

23,5

22,2

72,8

64

-

118

112

229

299

246

609

601

536

510

395

66

73

58

71

101

0

5

114

118

1

197

169

291

281

300

Tønsberg kommune ligger noe lavere enn sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet i ressursbruk
innenfor kultursektoren, målt per innbygger. På noen felter ligger Tønsberg litt over, (kommunale
idrettsbygg, museer), men på de fleste ligger kommunen under. Spesielt for kommunale musikk- og
kulturskoler samt kunstformidling ligger Tønsberg lavt i ressursbruk (netto driftsutgifter). Dette har
hovedsakelig med prioritering å gjøre. Innenfor kunstformidling er ressursen i stor grad kanalisert gjennom
museumstilskudd.
Nivået på driftstilskudd til lag og foreninger i kommunen ligger på et «greit» nivå i forhold til andre
kommuner.
Tønsberg peker seg markert ut i byens kinodekning. Vi har ca 3 ganger så mange kinoseter per innbygger
som andre sammenliknbare kommuner i snitt. Dette skyldes bl.a. at Tønsberg sitt kinotilbud betjener et
betydelig større publikumsgrunnlag enn kommunens egne innbyggere.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Kultur, idrett og folkehelse
F 1. Vi vil ha innbyggere som aktivt deltar innenfor områdene fritid, kultur og fysiske aktivitet.
Det skal skje gjennom:
o å legge til rette for at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for alle
o å legge til rette for utvikling av arenaer med høy kvalitet
o å legge til rette for at flere bruker sykkel både i jobb og fritid
o å støtte uorganisert ungdom, som ikke ønsker faste rammer rundt sine aktiviteter
F 2. Vi vil være en kommune som spiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige.
Det skal skje gjennom:
o at frivilligheten i Tønsberg skal oppleve gode vilkår og forutsigbare tilskuddsordninger
o at kommunens bidrag til frivilligheten prioriterer tiltak for barn og unge
o at kommunen har en aktiv tilretteleggerfunksjon og bidrar til et sterkt og aktivt frivilliglighetsmiljø
F 3. Vi vil være en attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet.
Det skal skje gjennom:
o å være langsiktige og forutsigbare i utviklingen av Slottsfjellet og det historiske Tønsberg
o å bruke forskning og kompetanse som utgangspunkt for å framheve og formidle vår historiske arv
o å tilrettelegge for verdensarvstatus for Oseberghaugen
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor.
Det skal skje gjennom:
o å utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte engasjement, kompetanse og
kreativitet
o gode møteplasser som skal bidra til en god by- og tettstedsutvikling
o å tilrettelegge møteplassene slik at barn og unges behov for utfoldelse skjer på deres egne premisser
F 5. Vi vil være en kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet.
Det skal skje gjennom:
o å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for kultur-, idrett- og friluftsliv
o å legge til rette for at flest mulig kan finne sin aktivitet, sitt tilbud og sine opplevelser som bidrar til
god fysisk og psykisk helse
o å prioritere tiltak som bidrar til at vi skaper og deler, formidler og opplever sammen med andre
mennesker og i mindre grad hver for oss
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Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Kultur, idrett og folkehelse
Mål Tiltak

Kommentarer

Status

F1

Videreføre investeringsmidler
anleggsplan idrett og friluft.

Midler bevilget i tråd med økonomiplan –
økning i vedtak for 2018 for å kunne
gjennomføre is på hele Maier Arena.

Gjennomført

F1

Utvide prosjektet behovsprøvd
opplevelseskort.

Opprettholdt på samme nivå som 2016 –
ikke funnet midler til økning i 2017

Ikke
gjennomført

F1

Pilgrimsleden etableres
gjennom Tønsberg.

Delvis merket – grunneieravtaler inngått for
hele ruten

F1,
F2,
F3

Utredning ny svømmehall.

Fremdrift utredning i tråd med vedtatt plan

Delvis
gjennomført

F2

Øke tilskudd lag og
foreninger, ny
tilskuddsordning
folkehelsearbeid.

Delvis
gjennomført

F4,
F5

Ferdigstille uteområdet ved
Støperiet.

Eksisterende tilskudd justert med deflator og
justert for grensejustering Vear – ikke
funnet økonomisk rom til ytterligere økning
eller etablering av ny tilskuddsordning
folkehelse
Ikke prioritert i budsjettvedtak

F2

Øke tilgjengligheten for lag og
foreninger i kommunale bygg
og anlegg.

Delvis
gjennomført

F2

Øke tilbudet til
«egenorganisert» aktivitet og
miljøarbeid barn og unge.

Korpsrom på Eik, overnattingsmulighet
voksenopplæring og justert midlertidig
brukstillatelse Løkken, økt foreningsbruk
bibliotek er eksempler på dette kontinuerlige
arbeidet
Messehall B er åpnet for bl.a. skating,
omorganisert utekontakt, utvidet åpning
søndager i svømmehall – LOS prosjekt
igangsatt

F3

Investering i infrastruktur på
Slottsfjellområde. I hovedsak
ekstern finansiert.

Noe midler avsatt – flesteparten av tiltak
forutsetter godkjent regulering. Regulering i
ferdig

Delvis
gjennomført

F1

Sertifisere Tønsberg til
«Trygge lokalsamfunn».

Arbeid sluttført og sertifisering godkjent

Delvis
gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført
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F2,
F4

Gjennomføre prosjekt
“Helsefremmende nærmiljø”.

Prosjektet videreføres i samarbeid med og
finansiert av Helsedirektoratet. Prosjektet
går ut 2018

F4

Utvikle naturlige utendørs
møteplasser for unge og
voksne i sentrum.

Byrommsstrategi er vedtatt og flere
prosjekter er under planlegging

Delvis
gjennomført

F4

Øke tilgjengeligheten på
biblioteket.

Økt antall besøkende på arrangement, økt
bruk av møterom

Delvis
gjennomført

F5

Etablere «Den kulturelle
barnehagesekken».

Midler ikke prioritert budsjett 2017

Ikke
gjennomført

F5

Styrke kulturskolen gjennom
flere elevplasser og flere
dirigentstillinger for å møte en
nasjonal satsning.

Økt midler ikke prioritert budsjett 2017

Ikke
gjennomført

F5,
H1

Vi skal gi eldre kulturtilbud
gjennom «Den kulturelle
spaserstokken».

Aktivitet pågår i samarbeid med VFK

Gjennomført

F5

Styrke og videreutvikle
Støperiet og Haugarrock.

Økt midler ikke prioritert budsjett 2017 –
har mottatt ekstern finansiering til
oppgradering av teknisk utstyr

Delvis
gjennomført

F1 –
F5

Bidra til videreutvikling av
Færder nasjonalpark.

Tønsberg bidrar gjennom deleierskap
nasjonalparksenter, skjærgårdstjeneste og
Oslofjorden friluftsråd

Gjennomført

F2

Fortsette det gode samarbeidet
mellom kirken og kommunen,
der kirken selv må prioritere
sine oppgaver.

F3

F3

Kirkelig fellesråd har gitt uttrykk for at de
opplever stor forståelse i samarbeidet med
kommunen for at de selv prioriterer sine
oppgaver. Kirken har videre hatt en fast
kontaktperson i kommunen som de har
forholdt seg til, dette har fungert godt.
Rehabilitering av kirkebyggene Ut fra de rammene som Tønsberg kommune
utvendig og innvendig
gir jobber fellesrådet med å rehabiliterer
kirkebygg både utvendig og innvendig. Det
fortsetter slik at det fremstår i
har vært stort behov for å rehabilitere elen akseptabel stand
anleggene i mange av kirkebyggene. Dette
(Fellesrådet mottar mvahar det vært fokus på også i 2017.
kompensasjon).
Kirkebyggene gis jevnlig
Kirkelig fellesråd har prioritert vedlikehold
vedlikehold.
innenfor de økonomiske rammene de har
hatt til rådighet.

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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F3

F5

Gravplassforvaltningen
omfatter gravplasser,
kremasjon og gravferd, og
skal forvaltes på en forsvarlig
måte.
Videreføring av den
«Kulturelle skolesekken»
og UKM fortsetter i
samarbeid med Vestfold
fylkeskommune.

Tønsberg kirkelige fellesråd har i rollen som
gravplassmyndighet vært livssynsnøytrale
og sørget for alle innbyggerne. Det har vært
foretatt 145 kistegravlegginger og 184
urnenedsettinger.
Positiv drift og stor aktivitet pågår i tett
samarbeid med VFK og andre kommuner

Gjennomført

Gjennomført

Status
Bibliotek
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har ferdigstilt ny blackbox, som er ny hovedscene i biblioteket. Antall
arrangementer i biblioteket har stabilisert seg, men bredden og kvaliteten på arrangementene øker. Med
ekstern støtte utvikles det nyskapende formidlingsserier. Integreringsprosjektet Mimir skaper gjennom
gaming-kulturen en møteplass for ungdom på tvers av alle mulige skillelinjer.
Et stadig synkende mediebudsjett er en utfordring, når nye tilbud som ebøker og andre digitale ressurser skal
integreres med den tradisjonelle samlingen. Utlånstall går ned for de fleste medietyper, til tross for styrket
arbeid med nye formidlingsformer.
Revidert samarbeidsavtale mellom Tønsberg og nye Færder kommune ble vedtatt i begge kommunestyrer i
2017. Arbeidet med et felles biblioteksystem for Vestfoldbibliotekene er igangsatt, med mål om
ferdigstillelse i 2019.
Kulturskole
Kulturskolen har stor aktivitet og leverer stabil drift, elevtall og ventelister. Vi har prioritert tiltak som bidrar
til at vi skaper og deler, formidler og opplever sammen med andre og i mindre grad hver for oss. Vi
registrerer at foreldre i økende grad uttrykker bekymring for størrelse på skolepenger og kostnader ved å være
elev i kulturskolen.
Flere tilbud og økt tilstedeværelse av kulturskolen der hvor vi gir undervisning desentralisert er viktig for å
skape et lokalt miljø preget av kunst og kultur og aktiv deltagelse. Vi registrerer at her er det et potensiale for
vesentlige bidrag til måloppnåelse på flere områder i planperioden.
Virksomhet Kultur idrett og folkehelse
Ungdomskontoret
Det ble i løpet av 2017 besluttet å slå sammen Unginfo og utekontakten pga to små sårbare tjenester med
overlappende tiltak og behov for økt fleksibilitet, større tilstedeværelse på gaten og tetter samarbeid med
skole. Det oppleves en klar tendens mot at ungdom er mer ute og synlige i det offentlige rom. Justeringen av
tjenesten oppleves å ha gode positive virkninger.
Ungdomskontoret har også i 2017 hatt en rekke prosjekter gående med hjelp av stor grad av ekstern
finansiering. De største prosjektene er: Bufidir sin tilskuddsordning mot barnefattigdom, støtte til barne- og
ungdomstiltak i større bysamfunn, Erasmuss+ utveksling og HKH – hurtigkartlegging og handling. Det er
også iverksatt et nytt treårig prosjekt LOS – tett og tidlig på. LOS skal følge opp unge i alder 13-17 år som
står i fare for å falle ut av skolen. Midler ble innvilget for 2017-2019
Sem, Eik og Slagen fritidsklubber har fungert som vanlig. Sem hjalp FAU på Sem skole med å opprette
juniorklubb i deres lokaler. Dette har vært en ordning som har fungert bra. Bemanningen består av frivillige
foreldre og noen engasjerte eldre ungdom.
Svømmehall
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Besøk i Tønsberg svømmehall holder seg på et stabilt høyt nivå. Etter revidert krav til svømmeopplæring er
kapasitet til svømmeopplæring økt gjennom effektivisering og rutine omlegging renhold. 2017 har også vært
et år med en lengre periode hvor et basseng har vært stengt for vedlikehold. Det er ingen nye kjente større
rehabiliteringer. Siste års tiltak forventer å gi stabil drift i anleggets restlevetid på 5-8 år. Ny svømmehall er
under utredning og planlagt etablert innen utgangen av 2023
Middelalderfestival
Tønsberg Middelalderfestival 2017, den 16. festivalen gikk av stabelen over 5 dager i perioden 31.mai 04.juni. Festivalen var i pinsenhelgen, været var kjølig med mye regn og publikumstallet var 25% lavere enn
foregående år. Den arrangementstekniske gjennomføringen fungerte godt og publikumstilbakemeldingene var
gode til tross for vanskelige forhold. Festivalen hadde besøk av over 1000 barn på barnas dag og
frivilligheten er i stadig vekst.
Støperiet/Haugarock.
Haugarock har en jevnt tilstrømning av band som vil øve og alle øvingstider er i bruk av lokale band.
Haugarock har vært åpent il 43 uker i 2017. Det er mange arrangementer med bred involvering og
gjennomføring av ungdommene Haugarock fikk kr. 100.000 i gave fra Sparebankstiftelsen til ny lydmikser.
Ansatte ved Haugarock jobber også med UKM (Ung kultur møtes).
Støperiet var i bruk 99 dager denne våren. Av disse var 40 dager i bruk til teaterproduksjoner/musical. Dette
er ny rekord. Total bruk var 134 dager. Det er også fler leietakere som går igjen år etter år. UKM har også
etablert seg på Støperiet. Støperiet brukes ofte til preproduksjoner for artister som skal på turné da vi har et
høyt utstyrsnivå, god plass med innlastning på bakkeplan og meget god akustikk.
Kommunale tilskudd, kultur idrett og friluftsliv
Utbetalte tilskudd og støtte 2016 -2017
2017
2016
Endring i %
Vestfoldmuseene IKS
kr
3 910 000
kr
3 815 000
2,49 %
Kulturformål
kr
2 840 000
kr
2 593 000
9,53 %
Idretts og friluftsliv formål
kr
3 148 000
kr
2 803 000
12,31 %
Økning er statlig deflator på 2,5% og justering for kultur, idrett og friluftsliv formål ,Vear
Folkehelse
Bred Folkehelseplanlegging er i kommuneplan definert som en av fire sentrale føringer for kommunens
arbeid. Arbeidet er basert på tverrsektorielt samarbeid. Det er også i 2017 igangsatt et nytt større
folkehelseprosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet og fylkeskommune. Kommunen er tildelt 4. mill for
perioden 2017-2021 for å bedre det systematiske arbeidet med å fremme psykiske helse og forebygge
rusmissbruk hos barn og unge. Kommunens folkehelseforum har også i 2017 vært et godt verktøy for å sikre
at folkehelseperspektivet er godt representert på kommunens ulike områder.
Kultur og idrett
Mye av kultur og idrettsfeltets prioriteringer er godt gjengitt i rapport tabell handlingsplan ovenfor. Det er
også i 2017 vært økt bruk av kommunale bygg og anlegg. Drift, investering og tilgjengeliggjøring av
kommunale bygg og anlegg er det desidert største og mest ressurskrevende området innen kultur, idrett og
frivillighet. Sammen med grensejustering Vear og igangsetting av en rekke nye prosjekter er kapasiteten på
forvaltning svært presset. Tønsberg har lykkes med å skape et aktivt og attraktivt sentrum, og ulike
arrangementer har vært et viktig element i denne utviklingen. Det er i 2017 blitt en økt bevissthet i
allmenheten om den «heiakultur» som er bygd opp gjennom mange år i Tønsberg. Færderfestival og
Færderseilas ble i 2017 flyttet til Tønsberg, med svært godt resultat og oppsluttning.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

Status

UKIF 002/17 Nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom for 2017- prioritering av innkomne
søknader
Søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2017 Innstilling videresendt
anbefales med følgende prioritet:
BUFDIR
for endelig behandling.
1. Tønsberg Røde Kors. Støtte til åpen møteplass for
ungdom (HUSET PÅ HJØRNET) aktivitetsgrupper,
Innvilgede søknader er
kulturtilbud og frivillighetskoordinator.
utbetalt,
2. Ungdomskontoret i Tønsberg kommune om støtte til rapporteringsfrist er april 2018
TBGUNG.
3. TEMFA om støtte til prosjektet: «Den gode
minnefabrikken»
4. Vestfold Frie Filmere om støtte til Tønsberg
filmverksted
5. Flint fotball om støtte til ferietilbud for barn, ungdom
og foreldre
Flint fotball om støtte til «JOBBSJANSEN
UKIF 003/17 Kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner
2017 - idrett og friluftsliv
Kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner med idretts og
friluftslivsformål 2017 vedtas med en totalsum på kr 3 148
000,- fordelt i henhold til vedlagte detaljerte skjema med
følgende endring:

Midler utbetalt

Iverksatt

Iverksatt

1. Redusere tilskudd Færderfestivalen med kr. 50.000,2. Øke arrangementstøtte til Sem IF med kr. 10.000,(åpningsarrangement nytt utendørsanlegg)
3. Avsettning kr. 40.000,- til løpende Enøk tilskudd
Tilskuddet belastes konto 1480 71400 4700.
UKIF 004/17 Prioritering av spillemiddelsøkander 2017
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse vedtar vedlagte
prioritering av spillemidler 2017- Ordinære anlegg,
nærmiljøanlegg og lokale kulturbygg.

Innstilling videresendt
Vestfoldfylkeskommune for
endelig behandling.

Iverksatt

Innvilgede søknader er
håndtert i tråd med regler for
spillemidler

UKIF 005/17 Kommunalt tilskudd kulturformål 2017
Kommunalt tilskudd til kulturformål – 2017 vedtas med en
totalsum på kr 2.840.000,- fordelt slik det fremgår av vedlagte
detaljerte skjema , med følgende endring:

Midler utbetalt

- 25.000,- Nova, -10.000,- Kult, - 15.000,- Thesbi

Iverksatt

= + 50.000,- til Kattas.
Tilskuddene belastes post 1480.71400.4650/4655/4800/4840.
UKIF 009/17 Søknad om tilskudd til NM i bryting
Søknad om støtte NM i bryting imøtekommes med kr 10 000,-. Midler utbetalt, arrangement
gjennomført
Tilskuddet belastes - Tilskudd til løpende arrangementer

Iverksatt
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gjennom året, og belastes konto 1480 71400 4700.
BY 016/17 Nærmiljøanlegg Husvik skole - Finansiering
Rådmann får fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekt
nytt nærmiljøanlegg Husvik skole innenfor de rammer som
fremkommer i saken, hvorav kr 1 525 000,- belastes
investeringsregnskapet.
UKIF 012/17 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn for 2017
Søknadene anbefales med følgende prioritet:
1. Vestfold Frie Filmere om støtte til Tønsberg UNG
2. Tønsberg Røde Kors om støtte til Tønsberg Ressurssenter
for ungdom, Fellesverket Huset på hjørnet
UKIF 013/17 Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
og frivillig virksomhet i lokalsamfunn 2017

Prosjekt gjennomført

Iverksatt

Innstilling videresendt BUFDIR
for endelig behandling.
Iverksatt
Innvilgede søknader er utbetalt
og rapporteringsfrist er april
2018

Kommunalt driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner
Midler utbetalt
og frivillig aktivitet knyttet til integrering og inkludering for
2017 vedtas med en totalsum på Kr. 128 408,- Fordelt i henhold
til vedlagte oppsett.

Iverksatt

Tilskuddet belastes post 1810/71400/4800/Y313
UKIF 014/17 Søknad om tilskudd til boken - Forandring
Tønsberg: Fotografi før og nå.
Midler utbetalt

Iverksatt

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Midler utbetalt, arrangement
Søknaden fra Olsgaard Atelierfellesskap imøtekommes med kr gjennomført
6.000,-.

Iverksatt

Utvalg for kultur, idrett og folkehelse bevilger kr 15.000,- til
bokprosjektet Forandring Tønsberg. Fotografi: før og nå .
Beløpet belastes 1480.71400.4800
UKIF 017/17 Søknad om støtte til konsertserie fra
Stiftelsen Villa Møllebakken
Søknaden fra Stiftelsen Villa Møllebakken imøtekommes med
kr 20.000,-.
Beløpet belastes post 1480.71400.4800. F-216
Arrangementstilskudd.
UKIF 018/17 Søknad om arrangementsstøtte til Olsgård
Atelierfellesskap

Beløpet belastes post 1480.71400.4800. F-216
Arrangementstilskudd
UKIF 019/17 Søknad om støtte til markering av 100
årsjubileum – Flint
Søknad om støtte til hundreårsjubileumsarrangement til
idrettsklubben Flint imøtekommes ikke.

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Midler utbetalt, arrangement

Iverksatt

Søknad om støtte til å dokumentere idrettsklubben Flint sine
historie imøtekommes med kr 10 000,-. Tilskuddet belastes
konto 1480/71400/4700
UKIF 022/17 Søknad om støtte til prosjekt Kongens Velde
Søknad fra Vestfoldmuseene IKS om støtte til prosjekt
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Kongens velde imøtekommes med kr 50 000,- Beløpet belastes gjennomført
konto 1480/71400/4800 – arrangementstilskudd.
UKIF 027/17 Søknad om idrettsgalla 2017
Tønsberg kommune bevilger kr 25 000 til gjennomføring av
idrettsgalla 2017.

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Beløpet belastes 1480/74100/4700, arrangementstilskudd idrett.
UKIF 029/17 Søknader om arrangementstilskudd til
kulturformål
Tønsbergkoret – Jubileumskonsert: kr. 10 000,Slagen Musikkorps – Drømmekonsert: kr. 7 500,Eik og Klokkeråsen Skoleorkester – Lønn til
perkusjonsinstruktør: kr. 5 000,Eik og Klokkeråsen Skoleorkester – Lønn til marsjinstruktør:
Avslag
Tønsberg Maritime Kulturforum – Tønsberg Maritime
Kulturkonferanse: kr. 7 500 ,Tom Hansen – Tribute to Al Jarreau: Avslag
Arild Johansen og Marianne Larsen - Allsang på Brygga med
Teigen- låter: kr. 5 000,Færder Kulturfestival – Færder Kulturfestival: kr. 7 500 ,Bare Barokk – Konsert i Mariakapellet: kr. 3 000,Stiftelsen Gamle Tønsberg – Modell av Kaldnesfergen Avslag
BY 072/17 Eierskap Vestfoldhallen AS og håndtering FK
Tønsberg sin gjeld til Tønsberg kommune

1.Søknad fra FK Tønsberg om at Tønsberg kommune skal
akseptere salg av aksjer i Vestfoldhallen AS til private eiere
avvises.
Vedtak formidlet,
2. Søknad fra FK Tønsberg om at Tønsberg kommune skal bli nedbetalingsavtale inngått og
deleier av Vestfoldhallen AS avvises.
overholdt
3. Rådmann får fullmakt til å inngå en ny rentefri
nedbetalingsavtale med FK Tønsberg på inntil 7 år.
4 . Søknad fra FK Tønsberg om redusert egenbetaling for bruk
av Tønsberg Gressbane avvises
BY 038/17 Søknad fra Flint Håndball om gjeldsettergivelse
og nedbetalingsavtale
Søknad fra Flint Håndball om ettergivelse av gjeld på kr 90
000,- avvises .
Rådmann får fullmakt til å inngå en langsiktig rentefri
nedbetalingsavtale på inntil 3 år med Flint Håndball i tråd med
søknad.
UKIF 043/17 Fast årlig arrangementsstøtte til
Idrettsgallaen og Nyttårskonserten

Iverksatt

Vedtak formidlet, nedbetaling Påbegynt
overholdt, skriftlig avtale ikke
inngått

Vedtak innarbeidet i
UKIF ber rådmannen innarbeide fast årlig tilskudd fra og med innstilling og vedtak januar
budsjettåret 2018 på kr. 25 000,- til hvert av de to årlige
2018
arrangementene Idrettsgallaen og Nyttårskonserten. Tilskuddet
innarbeides innenfor den årlige rammen til kommunalt tilskudd
til kultur og idrett.
UKIF 046/17 Plassering av sjøfartshistoriske gjenstander i
byrommene
Vedtak formidlet, gjenstander
Sak A) Harpunen i kommunens eie plasseres i tilknytning til
utplassert

Iverksatt

Iverksatt
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Tønsberg Kystkultursenters lokaler, ved brofundamentet til
reservebro, slik det er foreslått av Tønsberg Kystkultursenter.
Sak B) Søknaden fra Sjømannsforeningen innvilges og
hvalkanonen gis en plassering tett opp til bygningsmassen på
Tollbodplassen, slik at den er til minst mulig hinder for
arrangementer.
BY 103/17 Prosjektplan Maier Arena og forlengelse av
periode for anleggsplan idrett og friluftsliv
1.Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019 vedtatt gjennom
bystyresak 163/15 justeres med at full is på indre bane Maier
Arena tas inn i tiltakslisten
Vedtak fulgt opp i
2.Kostnadsrammen for anleggsplanens tiltak i revidert
budsjettvedtak
prioriterings tabell 6.1 økest til totalt kr 102 950 000, hvorav kr for 2018.
20 650 000,- er kommunens netto egenandel, en økning på kr 4
150 000. Midlene finansieres over kommunens
investeringsregnskap
Pkt 3. er under utredning og
fremlegges juni 2018.
3. Sommerbruken av Maier Arena må utredes ytterligere før det
fattes vedtak om hvordan indre bane skal opparbeides. Dette
må gjøres uavhengig av vedtak rundt pkt. 1 og 2 i rådmannens
innstilling.
UKIF 048/17 Rammeverk for arbeid med kunst i byrom

Påbegynt

Utvalg for kultur idrett og folkehelse ber administrasjonen
Rammeverk er under
Påbegynt
innen mars 2018 legge frem forslag til et rammeverk for
utarbeidelse og fremmes politisk
hvordan man organiserer arbeidet med og utvikling av kunst i april eller mai 2018
det offentlige rom innenfor byplanområdet i Tønsberg.
BY 104/17 Vestfoldfestspillene AS - eierskap og økonomisk
situasjon
1. Tønsberg kommune anbefaler å gå inn for en styrt avvikling
av selskapet Vestfold Festspillene AS.
Selskapet er avviklet,
avviklingstilskudd utbetalt
2. Tønsberg kommune yter et tilskudd til avvikling av selskapet
tilsvarende kommunens eierandel på 7,27 %. Tilskuddet er
estimert til kr 276 000,-. Midlene belastes disposisjonsfond

Iverksatt

- Forutsetter likelydende vedtak i andre eierkommuner.
BY 105/17 Revidert samarbeidsavtale bibliotek - Færder
og Tønsberg kommuner
Forslag til revidert samarbeidsavtale om felles bibliotekdrift for Avtale inngått
Færder og Tønsberg kommune godkjennes. Samarbeidsavtalen
bygger på vertskommunesamarbeid med politisk nemnd, jf
kommunelovens § 28-1 c. Samarbeidsavtalen trer i kraft
1.1.2018.
UKIF 050/17 Søknad om arrangementsstøtte til Tønsberg
Kameraklubb
Midler utbetalt,
Søknaden fra Tønsberg Kameraklubb imøtekommes med kr
arrangement gjennomført
5.000,-. Beløpet belastes post 1480.71400.4800. F-216
Arrangementstilskudd
UKIF 051/17 Søknad om arrangementsstøtte til Villa
Klassisk høsten 2017
Midler utbetalt, arrangement
Søknaden fra Villa Klassisk imøtekommes med kr 11.500,-.
gjennomført
Beløpet belastes post 1480.71400.4800. F-216
Arrangementstilskudd

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt
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BY 136/17
Ny svømmehall i Tønsberg - ambisjonsnivå og videre
tomteutredning
I det videre arbeidet med planlegging av nytt svømmeanlegg i
Tønsberg legges ambisjonsnivået på det som i saksutredningen
omtales som alternativ 2.
Innenfor samme kostnadsramme kan det også vurderes
mulighet for 50 meter basseng.
Utredningsarbeidet er pågående.
Rådmannen bes utvide antall tomter som vurderes til
svømmeanlegg med tre følgende nye alternativ:

Færder har oppnevnt
medlemmer til styringsgruppe.

brannstasjonstomten, alternativ plassering Stensarmen og
Kaldnes vest. Innstilling valg av tomt fremmes til bystyret i
løpet av første halvår 2018.

Styringsgruppe har
oppstartsmøte 23. mars 2018.

Påbegynt

Samarbeidsavtale og
Det nedsettes en styringsgruppe: Ordfører, varaordfører,
referansegruppe ventes etablert
opposisjonsleder, rådmann , leder og nestleder og representant
innen juni 2018
fra oposisjonen fra UKIF.
Rådmannen får fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Færder kommune om et utredningssamarbeid nytt
Svømmeanlegg basert på en økonomisk delingsmodell med 2/3
Tønsberg og 1/3 Færder.
UKIF nedsetter en referansegruppe med representanter fra
forskjellige brukergrupper.
Re kommune holdes orientert om prosjektet via Fellesnemnda.
SV fremmet slik protokolltilførsel:
Representanten fra UKIF bør være kvinne.
BY 134/17
Søknad om videre bruk av Lindahlplan fra Stiftelsen
Oseberg vikingarv
Rådmannen bes fremforhandle et forslag om en 3-årig avtale
med Stiftelsen Oseberg Vikingarv om fortsatt bruk av
Lindahlplan til Stiftelsens aktivitet.

Vedtak formidlet,
ny avtale forventes etablert og
behandlet i løpet av 2018

Utsatt

Nåværende avtale gjelder til ny foreligger.
Avtalen behandles politisk
UKIF 060/17 Klage fra Sem Idrettsforening og Vear
Idrettsforening på fordeling av treningstid - sesongen
2017/2018
Klagene fra Sem Idrettsforening og Vear Idrettsforening
avvises. Hovedfordelingen av treningstid for sesongen 17/18
opprettholdes.
UKIF 066/17 Løpende tilskudd til ENØK tiltak – idrett
Kr 13 000 tildelse Tønsberg Modellflyklubb for å installere
varmepumpe i klubbhuset.

Vedtak formidlet

Iverksatt

Midler utbetalt

Iverksatt
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Inntil 50 % av kostnadene, maksimalt kr 27 000 tildeles Flint
for energiøkonomisk styring av flomlys og undervarme til
kunstgressbane.
Tilskuddet belastes konto 1480 71400 4700.
UKIF 067/17 Oppnevnelse av arbeidsutvalg for 2018
Arbeidsutvalg for 17. mai komiteen for 2018:

Komite igangsatt

Iverksatt

Raymond Henriksen (leder),Erik Steenbuch, Terje Olsen
FORM- 103/17 Plassering av modell av Kaldnesfergen
En eventuell modell av Kaldnesfergen plasseres ut på nærmest Vedtak formidlet og modell er
egnet sted fra Kaldnesfergens anløpssted på Kaldnes-siden, under produksjon. Forventes
utplassert i 2019
altså i kaiområdet rett vest for gangbroen.
UKIF 072/17 Tønsberg kommunes kulturpris 2017
- Tønsberg kommunes kulturpris 2017 tildeles Seigmen

Kulturpris overrekt, midler
utbetalt

Iverksatt

Iverksatt

Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater kultur (i hele tusen kr)
Virksomhet
Kultur, idrett og folkehelse
Kulturskolen
Biblioteket
Totalt

Regnskap 2017
43 669
5 964
16 284
65 917

Budsjett 2017
43 953
6 074
16 478
66 505

Avvik
-284
-110
-194
-588

Avvik
Kultursektoren har i 2017 gått med et lite mindreforbruk på underkant av 1%. Majoriteten av dette avviket
skyldes at pensjonskostnadene ble noe lavere enn budsjettert.
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Integrering og sosiale tjenester
Omfatter virksomhetene:
o
o
o
o

NAV Tønsberg
Tønsberg Voksenopplæring
Tiltak for enslige mindreårige (Temfa)
Tønsberg kommunale Eiendom (TkE)

Nøkkeltall
Nøkkeltall sosialtjenesten

NØKKELTAL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 –
24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 –
66 år
Andel som går over seks måneder på stønad
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet
per bruker
ANDRE KOSTRATALL
Antall sosialhjelpsmottakere
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til
innb, 20-66 år
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr.
innbygger 20-66 år
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per
mottaker
Netto driftsutg. til råd, veiledning og
sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og
sosialt forebyggende arbeid
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr.
innb. 20-66 år
Andel netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp
Netto driftsutg. til tilbud til personer med
rusproblemer
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer
Mottakere av kvalifiseringsstønad pr. 1000
innbyggere 20 – 66 år
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommu
negruppe
131)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

4,3

4,5

-

-

4,8

4,7

-

0,34

0,34

-

0,36

0,35

0,45

0,54

-

0,40

0,34

114

103

-

-

48

1 483

1 445

-

279

270

5,3

5,5

-

4,2

4,6

11 155

10 506

5 157

4 925

3 862

3 721

5 209

38 666

37 579

-

48 288

37 541

1 484

1 406

1 307

1 438

2 675

28,8

28,5

33,8

38,6

51,4

2 594

2 467

2 041

1 818

1 937

50,3

50,1

52,8

48,9

37,2

1 079

1 052

515

465

597

20,9

21,4

13,3

12,5

11,5

3,1

2,2

-

-

1,4

5,1
4,9

8 702
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Stønadslengde på sosialhjelp endret seg lite i Tønsberg fra 2016 til 2017. Stønadslengden er lavere i Tønsberg enn i
Re, spesielt for mottakere mellom 18 og 24 år.
Tønsberg hadde en positiv utvikling i andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Andelen gikk ned
fra 54% til 45 % og nærmet seg landsgjennomsnittet. Re hadde også en positiv utvikling og gikk ned fra 49% til
34%.
Andelen sosialhjelpsmottakere i Tønsberg utgjorde i 2017 5,3 % av innbyggerne i alderen 20 – 66 år. Dette er en
reduksjon fra året før, men sammenlignet med andre kommuner ligger Tønsberg høyt. Re hadde en andel på 4,6 % i
2017.
Fordelingen av utgifter mellom de ulike typene sosialhjelp er annerledes i Tønsberg enn i
sammenligningskommunene. Tønsberg har høyere andel av utgiftene sine knyttet til tilbud for personer med
rusproblemer, og mindre andel knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Andelen til økonomisk
sosialhjelp er på nivå med sammenligningskommunene. Re kommune ligger omtrent på nivå med de andre
kommunene når det gjelder andel av utgifter knyttet til tilbud for personer med rusproblemer, mens de har en
vesentlig høyere andel knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. I Re gikk 51% av utgiftene til dette
området i 2017, mens landsgjennomsnittet lå på 39%. Tønsberg sin andel var på 29%.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026)
Sosiale tjenester inngår i kommuneplanens avsnitt «Helse og omsorg», der tre av målsettingene inneholder
strategier som ivaretas av NAV eller boligkontoret i TkE.
H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egen- omsorg for beboerne
Dette skal skje gjennom:
o å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
o å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanlegging
o å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet i samfunnet
Dette skal skje gjennom:
o å tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
o å utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet og
medfører verdiskapning for samfunnet
H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
Det skal skje gjennom:
o å invitere til dialog med alle frivillige organisasjoner ”Hva kan dere bidra med? – Hva kan vi
utvikle i fellesskap? «Hva kan vi samarbeide om”?
Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) mangler mål og strategier for integrering av flyktninger. Dette
er tatt inn i kommuneplanens pågående revidering. Der tas det utgangspunkt i «Strategiplan for integrering
av flyktninger i Tønsberg» som ble vedtatt i 2016 og dette tas derfor med i årsmeldingen for 2017.
I 1: Alle kommunens tjenester er tilpasset mangfoldet i befolkningen
Det skal skje gjennom:
o

at kommunen utarbeider en felles tolkeavtale for alle kommunale virksomhetet

o

at alle virksomheter har lettfattelig informasjon på norsk

o

at alle virksomheter oversetter/bruker tolk i formidling av viktig informasjon

I 2: Bosetting av flyktninger skal skje raskt i egne boliger
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Det skal skje gjennom:
o

god samordning mellom kommunen og regionale aktører

o

god samordning innad i kommunen mellom TkE og de som bosetter flyktninger

o

oppfølging og rullering av tiltak i “Boligsosial handlingsplan”

o

boliger kjøpes/leies/bygges både innenfor og utenfor sentrum for å sikre en variert bosetting

I 3: Bosatte flyktninger kvalifiseres for deltakelse i arbeidslivet og utdanning
Det skal skje gjennom:
o

så langt som mulig å samordne ressurser og samlokalisere de som har ansvar for forvaltning av
introduksjonsordningen

o

individuell tilrettelegging for den enkelte deltakere i et introduksjonsprogram gjennom relevante
tilbud tilpasset den enkeltes behov og utdanningsnivå

o

å tilrettelegge for deltakere som både har lite skolebakgrunn fra hjemlandet og for de som har høyere
utdannelse

o

en større andel innvandrer deltar i arbeidslivet på lik linje med befolkningen for øvrig

I 4: Bosatte flyktninger får tilgang til de helsetjenester de har behov for
Det skal skje gjennom:
o

flyktninger med ressurskrevende helseutfordringer skal få tilbud – og det skal søkes om
ekstratilskudd fra IMDi

o

godt internt samarbeid og tverrfaglig innsats

o

godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten

I 5: Barn og unge skal raskt integreres i nærbarnehage og skole
Det skal skje gjennom:
o

at barn og unge skal få et likeverdig tilbud

o

at barn og unge skal få hjelp til å finne sin plass på nærskole/nærbarnehagen

o

at unge mellom 16 – 20 år uten grunnskole skal få et grunnskoletilbud blant jevnaldrende

I 6: Barn, unge og voksne får god språkopplæring
Det skal skje gjennom:
o å avdekke problematikk tidlig ved hjelp av testing og kartlegging, slik at gode tiltak kan settes inn
tidlig
o å ansatte kvalifiserte flerspråklige ved ordinære ansettelser
o å øke fokus på språk og begrepsopplæring
I 7: Barn og unge har gode oppvekstvilkår
Det skal skje gjennom:
o

at kommunen jobber aktivt for å forebygge ekstremisme og radikalisering.

o

at barn og unges oppvekst skal være preget av likeverd og like muligheter tross sosial ulikheter.

o

at barn og unge med utfordringer i forhold til identitet, opplevelser av savn, sorg og nettverk skal få
hjelp

I 8: Barn, unge og voksne deltar i fritidsaktiviteter
Det skal skje gjennom:
o å gjøre tiltak som fremmer fysisk aktivitet og kulturopplevelser bedre kjent og tilgjengelig
o å øke kjennskapen til kommunens tilskuddsordninger og aktivitetstilbud
o å styrke samarbeidet med frivilligheten med formål om å tilrettelegge for flere lavterskeltilbud for
målgruppen
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Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Integrering og sosialetjenester
Mål

Tiltak

H3,
H4

Oppfølging av
«Boligsosial
handlingsplan».

H4

Øke tilgangen på
midlertidige boliger.

Kommentarer

Status

Tønsberg kommune deltar i Husbankens By- og
tettstedsprogram. Boligsosial handlingsplan skal som
et av flere tiltak revideres i løpet av
Delvis
programperioden. I henhold til kommunens planer
gjennomført
skal ny boligsosial handlingsplan politisk behandles i
løpet av høsten 2018, og videreutvikles til en plan for
sosial boligutbygging i tråd med tidligere politisk
vedtak
Nav Tønsberg har inngått avtale om å disponere
4 + 2 leiligheter hos privat utleier. Dette
sammen med begrenset bruk av hospits/hotell
løsninger synes å være tilstrekkelig.
4 robuste boliger er i bruk/bebodd. ( Dette er
ikke
midlertidige boliger, men
avlaster ved at de som har måttet bo i
midlertidige boliger pga. utagerende adferd har
fått et fast sted å bo.)

Delvis
gjennomført

Mål krav. Ingen skal bo i midlertidig bolig lengre
enn maks 3 mnd.

H5

H5

Sikre deltakelse i
arbeidsrelaterte
aktiviteter for
vanskeligstilte som er
avhengig av økonomisk
sosialhjelp
og som har hel eller
delvis arbeidsevne.

Gi arbeidsløs
ungdom uten
dagpengerettigheter
og uten særskilt
arbeidserfaring økt
mulighet for å
komme i ordinært
arbeid. Finansiering
gjennom
redusert sosialhjelp.

Pr års-skiftet 3 beboere i midlertidig bolig mer
enn 3 mnd.
Tildelingsprosess tar unødig lang tid i de tilfeller
der flere offentlige parter må involveres for å
tilrettelegge for nytt botilbud.
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere er i
2017 lovpålagt tjeneste for unge under 30 år.
347 unge har hatt aktivitetsplikt i ulike
kommunale virksomheter eller private bedrifter
evt. frivillige organisasjoner.
48 unge har fått jobb.
For 30 unge er det vurdert at det er tungtveiende
grunner som taler mot aktivitetsplikt.
Det er fortsatt flere private arbeidsgivere som gir
unge muligheter via aktivitetsplikt enn
virksomheter i Tønsberg kommune.
Alle unge under 30 år vurderes for aktivitetsplikt.
2 arbeidsledere i sammen med dedikerte
veiledere utplasserer og følger opp aktuell
ungdom.
Alle unge under 25 år med og uten
dagpengerettigheter innkalles til workshop med
fokus på hvordan skaffe arbeid, CV registrering,
intervju trening m.m.

Gjennomført

Delvis
gjennomført

I 2017 var det i snitt 121 unge personer under 25 år
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som månedlig var avhengig av sosialhjelp.
I snitt var det 288 unge mellom 18-29 år ledige hver
måned i Tønsberg.
Skoleringsarbeid for
barnehager, skoler og
støttetjeneste. (De
som ikke fikk med
seg opplæringen i
2016). Inntil to
felles dager.
Ressursgruppa for
radikalisering og
ekstremisme
fortsetter arbeidet i
enkeltsaker.
Dialogforum. Ulike
religiøse trossamfunn,
rådmann og politiet møtes
inntil fire ganger pr år.
I8

Videreføre
“Flyktningvenn” i
samarbeid med Tønsberg
Røde Kors.
Undervisningopplegg i
forhold til
radikalisering og
voldelig ekstremisme
innføres på 9. og
10.trinn.
Demokratisk
beredskap mot
rasisme,
antisemittisme og
udemokratiske
holdninger startes på
Kongseik
ungdomsskole.
Erfaringsnettverk for
praktikere innenfor
radikalisering og
voldelig ekstremisme på
Østlandet fortsetter
arbeidsutvekslingen.
Reduksjon av
barnefattigdom,
(iverksette tiltak).

Besluttet utsatt da behovet ikke har vært der.

Gruppa har arbeidet med de aktuelle
enkeltsakene som har blitt presentert for
kommunen
Det har ikke lyktes å opprette kontakt med alle
trossamfunn.
Vellykket tiltak, mange nye “Flyktningvenner”
også i 2017. En del av disse har blitt henvist fra
Røde Kors. I tillegg har det vært avholdt
opplæring samt sosiale møtetreff i samarbeid
med Røde Kors. Det innstilles på en videreføring
av tiltaket i 2018
Blitt innført på ungdomstrinnet i hele
kommunen. Evalueringen vil skje i 2018, da
noen trinn velger å bruke dette i siste halvdel av
skoleåret.
Dembra har vært gjennomført på Kongseik
ungdomsskole. Høsten 2017 startet samme
program opp på to andre ungdomsskoler. De
siste to ungdomsskolene ble besluttet oppstart
høst 2018

Det har vært gjennomført en rekke møtepunkter.
Sammen med Fredrikstad og Søndre Nordstrand
ble det søkt og innvilget midler til en samling
med overnatting fra Kfk, denne vil først bli
gjennomført i 2018.
Det har i 2017 vært fokus på å styrke og sørge
for at de tiltakene man allerede har når ut til de
foreldrene og barna som er i behov av disse. Nye
tiltak vil bli iverksatt i 2018.

Ikke
gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført
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Tønsberg kommune skal
se på sin rolle som
arbeidsgiver, i forhold til
deltakere som ikke
kommer ut i ordinært
arbeidsliv etter
gjennomført
introduksjonsprogram.
(Alternativt til
sosialhjelp).
Styrke ansattes
flerkulturelle
kompetanse
gjennom intern
opplæring.
(Østfoldmodellen).
Inngå en felles avtale om
bruk av tolk i alle
kommunale tjenester.
Stryke samarbeide
mellom frivilligheten og
kommunen.

Utvide en felles
«utlånsentral» med
fritidsklær og
idrettsutstyr sentralt i
byen. Drives av
frivillige.
Øke innsatsen i arbeidet
på skolen med identitet
f.eks. gjennom Flexid.
(Larvik).
Tønsberg kommune
stiller praksisplasser,
språkpraksis og
sommerjobber til
disposisjon for
målgruppen.
Bedre synliggjøringen av
alle aktiviteter og
fritidstilbud som finnes
i kommunen ved
bruk av nettsidene
og Facebook.

Ikke
gjennomført

Ikke
gjennomført

Arbeidet påstartet, antas inngått felles tolkeavtale
i løpet av mars 2018
Kommunen samabeider med Tønsberg Røde
Kors i forhold til Flyktningvenn. «Tid som
gave», frivillighet til alvorlig syke og døende,
har blitt startet opp. Aktivitetsvenner til personer
med demens er videreført i 2017. Det er også
utviklet et samarbeid med A-larm og RIO i
forhold til fredagskafe. Kommunen samarbeider
også med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen
rundt enkelte brukergrupper, i tillegg til
enkeltstående arrangementer som kommunen
samarbeider med frivilligheten i forhold til.
Videre er det inngått et samarbeid med NKS
Pårørendesenter for samarbeid i 2018.

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Frivillighetssentralen har en sentral, vurdere bruk
av denne.

Ikke
gjennomført

Grunnet nedgang i bosettings av enslige
mindreårige ble tiltaket vurdert uhensiktsmessig
å gjennomføre.

Ikke
gjennomført
Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført
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Status
Tønsberg kommune vedtok å bosette 80 flyktninger i 2017, hvorav 10 var enslige mindreårige. Våren 2017
mottok kommunen en endring i anmodningen og kommunen justerte sitt vedtak for 2017 til å bosette 77
flyktninger, hvorav 7 var enslige mindreårige.
Våren 2017 ble det dannet et prosjektgruppe med deltakere fra NAV Tønsberg, NAV Re, Tønsberg
Voksenopplæring, TkE, økonomi og stab. (I tillegg tillittsvalgte fra NAV og TVO). Prosjektgruppen jobbet
etter et mandat, der man skulle se hvilken organsisasjonstilknytning de ulike aktørene skulle ha for å øke
måloppnålesen etter gjennomført introduksjonsprogram for bosatte flyktninger. I tråd med prosjektgruppa
sin anbefaling har styringsgruppa vedtatt å overføre flyktningtjenesten fra NAV til ny virksomhet –
Tønsberg Læringssenter, med virkning fra 1. mars 2018.

Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

BY 055/17
Tønsberg kommune bosetter 77 flyktninger i
2017, hvorav 7 er enslige mindreårige. 4 av
plassene forbeholdes bosetting av enslige
mindreårige under 15 år gjennom Bufetat.
BY 147/17
1. Tønsberg kommune bosetter 20 flyktninger i
2018, hvorav 2 er enslige mindreårige.
2. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
3. Tønsberg kommune har både kapasitet og
mulighet til å ta i mot fler dersom sentrale
myndigheter har behov for det.

Status
Iverksatt

Iverksatt

Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater sosialtjenesten (i hele tusen)
Virksomhet
NAV Tønsberg

Regnskap 2017
148 031

Budsjett 2017
147 412

Avvik
619

Avvik
Merutgifter på sosialhjelp kompenseres med mindreutgifter på introduksjonsstønad.
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Næringsutvikling
Omfatter virksomhetene:
o Rådmannens stab

Nøkkeltall
Det er ikke egne nøkkeltall for dette området.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Næringsutvikling
N 1. Vi vil ha et bred tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser som
minimum samsvarer det behovet befolkningsveksten krever
Det skal skje gjennom:
o å arbeide med å synliggjøre og styrke Tønsbergs attraktivitet
o å markedsføre Tønsberg som et godt sted å drive næring, bo og arbeide
o å legge til rette for kompetansebedrifter og arbeids intensive næringer
o å legge til rette for handels- og servicenæring i Tønsberg sentrum og i lokalsentrene.
o å tilrettelegge for ytterligere etablering av nærings middelindustri i tilknytning til eksisterende
næringsmiddelbedrifter på Ås
o bedre utnyttelse av lokalprodusert mat
o økt fokus på gründerskap og vekst i nyetablerte bedrifter
o bedre dialog og et tettere samarbeid mellom kommune og næringsliv
o å bidra til at ”tradisjonell industri” har rom for å utvikle slik et globalisert marked krever
N 2. Vi vil tilrettelegge for varierte næringsarealer gjennom robust arealplanlegging
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge tilstrekkelige næringsarealer med god arbeidsdeling, som ivaretar et bredt spekter av
næringsvirksomhet
o gjennom å tilrettelegge for at areal- og transport krevende næringer kan flytte til regionale nærings
områder eller næringsområder utenfor sentrums området der adkomsten til E18 er god
o å tilrettelegge for arbeidsintensive virksomheter i tilknytning til sentrum og eksisterende og
fremtidige kollektivknutepunkt
o Planmessig tilrettelegge næringsarealer med nærhet og god adkomst til E18 i trå med omforente
prinsipper i RPBA
N 3. Vi vil at Tønsberg skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å
drive handel - og servicenæring
Det skal skje gjennom:
o tett samarbeid med handels- og serveringsnæringen og deres foreninger, slik at det blir mer
attraktivt og lønnsomt å drive handel og servering i sentrum
o å samarbeide med gårdeiere, handels- og servicenæringen om en fremtidsrettet og positiv
byutvikling
o å redusere gjennomgangstrafikken i Tønsberg sentrum
o
o

å tilrettelegge parkering for handlende
å lokalisere detaljvarehandel (spesialforretninger, serviceforretninger, showroom for netthandel og
engroshandel og lignende) med handelsflate under 1000 m2 BRA til bysentrum/ lokalsentrene
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N 4. Vi vil tiltrekke oss kompetent arbeidskraft
Det skal skje gjennom:
o å være et attraktivt bo- og arbeidssted hvor det er lett for innflyttere å finne seg til rette
o å samarbeide tett med Høgskolen i Vestfold og Buskerud og andre utdanningsinstitusjoner
o å gi språkopplæring og bidra til god integrering av innflyttere fra utlandet
N 5. Vi vil legge til rette for vekst i reiselivsnæringen
Det skal skje gjennom:
o tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene i Vestfold slik at markedsføring, pakking og salg av
eksisterende reiselivsprodukter blir bedre
o
o
o
o

å arbeide målrettet med utvikling av nye reiselivsprodukter
tettere samarbeid mellom reiselivsnæring og lanbruksnæring
bidra aktivt til å utvikle og markedsføre Færder nasjonalpark som reiselivsprodukt
bidra til å synliggjøre og videreutvikle festival-, kurs- og konferansetilbudet i Tønsberg

N 6. Vi skal være en aktiv bidragsyter til et godt regionalt og interkommunalt samarbeid om
næringsutvikling
Det skal skje gjennom:
o samarbeid om felles, koordinert og offensiv innsats rettet mot eksisterende og potensielle
Vestfoldbedrifter
o samarbeid om profesjonell dialog med næringslivet på vegne av kommunene og formidling av
ønsker, behov og annen informasjon begge veier
o samarbeid om å legge til rette for en bred palett av næringsområder med god arbeidsdeling
o samarbeid om oversikt over og aktivt synliggjøre et helhetlig tilbud av attraktive næringsområder
o aktiv deltakelse og bidrag i regionale og interkomunale fora, og aktivt samarbeid med regionalt og
interkommunaleaktører og hjelpeapparat
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Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Næringsutvikling

Mål
N1

N6

Tiltak

Kommentarer

Gründerhusets HI5 videreutvikles i
samarbeid med Færder kommune til å
bli en motor i Tønsbergregionens
entreprenørielle økosystem. Dette er
en del av KMDs byregionprogram
Ny reiselivsstrategi for
Tønsbergregionen skal
implementeres.

21 bedrifter,8 samarbeidspartnere og et bredt og profesjonelt
sammensatt styre. Videreutvikling og
spissing av strategien samt
optimalisering av støtteverktøy
Skal utarbeides for Re, Færder og
Tønsberg kommune i samarbeid
med Visit Vestfold og med
utgangspunkt i målsettingen i
strategisk næringsplan. Avventer
Færder kommune
Flere og større arenaer er
virksomme. Events, strategisk
samarbeid og forsterket
kommunikasjon for næringen ligger
i planen.
Det har vært dialog med aktuelle
grunneiere. To arealer skal utredes
ifm med pågående revisjon av
kommuneplanen

N5

Det skal etableres
samarbeids/møtearenaer for
næringsmiddelbedrifter.

N1,
N2

Tilrettelegge for etablering av
datalagringssenter i samarbeid med
Verdiskapingsinitiativet.

N1N6

N1,
N3,
N4,
N5

N3,
N4,
N5

N1

Utarbeide «Strategisk næringsplan»
hvor en strategi for kommunikasjon
med næringslivet skal være en sentral
del. Tønsberg nærings- og byforum
TNB! brukes aktivt i arbeidet.

Utarbeidet gjennom en bred
forankrings-prosess mot næringsliv
og politikere. Mål, strategi og plan
for de 3 hovedpilarene Bedrift, Bo
og Besøk samt et ekstra fokus på
omdømme.
Samarbeide tett med
I tett samarbeid er det gjennomført
Tønsbergregionen Pulserende
en rekke aktiviteter med den hensikt
Kystperle AS, om markedsføring av å markedsføre Tønsbergregionens
Tønsbergregionen, og bidra til en god Bedrift, Bo og Besøks fortrinn.
arbeidsdeling mellom-, og
Markedsundersøkelse viser
samordning av de ulike aktørene som signifikant forbedring mot egne
arbeider med markedsføring av
historiske tall og ikke minst en sterk
regionen. Dette er en del av KMDs
posisjon mot regioner vi har valgt å
byregionprogram.
sammenligne oss med
Bidra til realisering av byplanen ved Pop-up-konseptet ble gjennomført
deltagelse i gjennomføringsgruppen, med en rekke aktiviteter i 2016.
og ved å kartlegge muligheten for å
Vitensenter er foreløpig utsatt.
etablere publikumsrettet aktivitet som
vitensenter, Pop Up-konsept,
besøkssenter ol. i sentrum.
Sterkere satsing på vekstbedrifter
START og de ulike gründergjennom blant annet START i
miljøene i Vestfold har gjort oss
Vestfold og Gründerhuset HI5 i trå
bedre til tidlig å avdekke
med omforente strategier i RPVI.
vekstpotensialet og tilpasse tilbudet.
67 nye etablerere, hvorav 26 har fått
næringsfaglig vurdering på
bestilling fra NAV. Dette er en
økning fra 2016. I tillegg har det

Status

Gjennomført

Ikke
gjennomført

Gjennomført
Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført
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N2

N3

N1

N6

N1
N6

Samarbeide med grunneiere slik at
avsatte næringsområder i
kommuneplanen reguleres og gjøres
kjent og attraktivt for nyetableringer.
Delta aktivt i HSN sitt
forskningsprosjekt VIVANT som
har til hensikt å styrke handels- og
servisenæringer i sentrum.
Samarbeide med Færder kommune
og fylkeskommunen om
næringsutvikling i randsonen av
Færder nasjonalpark. Dette er en del
av KMDs byregionprogram.
Bidra til at Tønsberg kommune tar i
bruk NHOs «Nasjonalt program for
leverandørutvikling» som verktøy
for å gjøre smarte anskaffelser.
Styrking av etablererveiledning for
personer med innvandrerbakgrunn.
Aktiv deltagelse på regionale
samarbeidsarenaer som Nettverk for
næringsutvikling i Vestfold,
Osloregionen og Østlandssamarbeidet, blant annet gjennom
programmet Oslo Brand Partner.

vært 218 deltagere på lokale
START arrangementer
En pågående og kontinuerlig
prosess. Sammen med VFK
etableres egen portal hvor alle
tilgjengelige næringsområder i både
Tønsberg regionen og i Vestfold vil
bli mer oversiktlige
Dette prosjektet ble avsluttet i 2016
og det er foreløpig ikke bestemt
noen oppfølging
Sammen med firmaet 2469 er
mentor-programmet Impuls
påbegynt. 20 bedrifter deltar i et
faglig opplegg som har som mål å
skape vekst hos hver deltager
Det har vært dialog med NHO om
innovativ anskaffelse av autonom
ferge over Husøysundet.
4 undervisnings- bolker på
Tønsberg Voksenopplæring
Fast medlem i koordineringsgruppa
som prioriterer saker opp til styret.

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Status
Ny næringssjef ble ansatt i mai 2017.
Det er utarbeidet en ny strategisk næringsplan som fokuserer på de tre områdene BO, BESØK og BEDRIFT.
Det har vært gjennomført en rekke bedriftsbesøk og Næringssjefen har vært en aktiv medspiller i arbeidet
med Regional plan for bære kraftig utvikling.
Arbeidet med grunder huset HI5 har fortsatt i 2017 og det er utarbeidet et forslag til strategisk plan for
grunderhuset.
Arbeidet med START er videreført i 2017.
Samarbeid med Re kommune innen næringsarbeid ble startet opp i 2017.

Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

UNS 086/17
Forslag til Strategisk næringsplan for Re og Tønsberg kommune datert 17.10.2017
legges ut på høring.
Høringsfrist 05.01.2018
BY 122/17
Forlengelse av verdiskapningsinitiativet

De kom ikke inn noen innspill innen
høringsfristens utløp og Strategisk
næringsplan ble senere vedtatt i
formannskapet(2018) og bystyret(2018). I
både Re og Tønsberg
Verdiskapningsinitiativet ble forlenget med
ett år til august 2019, med finansiering i
2018.

Status

Iverksatt

Iverksatt

58

Areal, samferdsel, miljø og beredskap
Omfatter virksomhetene:
o Bydrift
o Eiendomsutvikling
o Kommuneutvikling
o Tønsberg Havnevesen
o Tønsberg kommunale eiendom

Nøkkeltall
Nøkkeltall transport og samferdsel

Netto driftsutgifter i kr pr innbygger, samferdsel
i alt
Kostnader i kr til gatebelysning pr km
kommunal vei
Gang- og sykkelvei i km som er et kommunalt
ansvar
pr 10 000 innbyggere
Netto driftsutg. i kr pr innbygger for kommunale
veier og gater
Netto driftsutg.i kr pr km kommunal vei og gate
Utgifter til vedlikehold av netto driftsutgifter til
kommunale veier
Brutto investeringer i kr pr innbygger,
samferdsel i alt
Antall parkeringsplasser skiltet for
forflytningshemmede pr 10 000 innbyggere
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommune Landet
-gruppe 13 uten Oslo
1)
2017
2017

Re
2017

455

501

813

965

1 315

19 293

19 690

21 897

20 895

12 739

19

20

11

13

34

798798

798

922

1 065

1 315

189 270

194 634

175 076

128 584

150 655

53

40

28

33

59

511

1 078

1 301

1 333

1 760

14

14

10

15

16

Nøkkeltall arealforvaltning

1a. Netto driftsutgifter til fysisk planlegging,
kulturminner, natur og nærmiljø pr innbygger i
kr
2a. Netto driftsutgifter til plan/kart/bygg, pr
innbygger i kr
3a. Netto driftsutgifter til plansaksbehandling, pr
innbygger i kr
4a. Netto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh.
og seksjonering, pr innbygger i kr
5a. Netto driftsutgifter til kart og oppmåling, pr
innbygger i kr
1b. Brutto driftsutgifter til fysisk planlegging,
kulturminner, natur og nærmiljø pr innbygger i
kr
2b. Brutto driftsutgifter til plan/kart/bygg, pr

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommune
-gruppe 13
1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

411

450

634

672

18

64

173

323

353

98

135

148

234

245

37

-94

17

14

18

-23

24

8

75

91

84

808

773

897

1 124

295

632

645

766

843

129
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innbygger i kr
3b. Brutto driftsutgifter til plansaksbehandling,
pr innbygger i kr
4b. Brutto driftsutgifter til bygge-, delesaksbeh.
og seksjonering, pr innbygger i kr
5b. Brutto driftsutgifter til kart og oppmåling, pr
innbygger i kr
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager)
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

226

223

299

315

37

256

269

277

294

-23

150

153

191

234

116

18

19

18

17

4

26

35

--

38

8

Det foreligger mange Kostra-tall på dette området. Det er valgt ut netto og brutto driftskostnader pr
innbygger, som sier noe om utviklingen på sammenliknbare kostnader og utviklingen på inntektssiden
(høyere brutto og lavere netto gir økende gebyrinntekter). Parvis tilhørende indikatorer er gitt et nr 1-5 og
hhv a for netto og b for brutto. Til slutt noen viktige saksbehandlingstider, som viser en positiv utvikling for
Tønsbergs del.
Nøkkeltall miljøvern

Kommunale energikostnader. Kroner per
innbygger
Energikostnader for kommunal
eiendomsforvaltning pr kvm
Andel husholdningsavfall sendt til
energiutnyttelse
Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning
(biologisk og materialer)
Antall innbyggere per el-bil
Antall innbyggere per ladepunkt for el-bil
Netto driftsutgifter til naturforvaltning og
friluftsliv per innbygger i kroner
Rekreasjons- og friluftsområder med kommunalt
ansvar tilrettelagt med universell utforming
Turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk.
Km per 10 000 innbygger
Samlet lengde maskinpreparerte skiløyper. Km
Sykkel-, gangveier, turstier mv m/kommunalt
driftsansvar. Km per 10 000 innbygger
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommune
-gruppe 13
1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

645

693

773

895

958

123

127

109

109

113

25

31

39

41

25

61

54

40

38

61

--

48

48

58

63

--

1 017

646

703 1 581

141

126

100

100

-72

2

2

12

6

--

14

14

42

118

71

60

60

125

78

110

19

34

30

43

34

Det er valgt indikatorer som sier noe om ulike vinklinger på miljøvern, som: energibruk, avfallsgjenvinning,
tilrettelegging for el-biler, friluftsliv, universell tilrettelegging mv. Tønsberg scorer lavt på de fleste
indikatorene bortsett fra avfallshåndtering samt ressursbruk til naturforvaltning og friluftsliv.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Areal, samferdsel, miljø og
beredskap
A 1. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et samlingssted for Tønsberg - og
omlandets befolkning
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge for fortetting i og nær sentrum, slik at flere kan bo og jobbe der
o
o

å lokalisere sentrumsrettede funksjoner til sentrum
å bruke parkeringsarealer til fortetting og grønnstruktur

o
o
o

å redusere arbeidsplassintensiv parkeringen
å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum
å ivareta byens historiske identitet gjennom kartlegging av verdier og økt kunnskapsgrunnlag for å
kunne vurdere utviklingsmulighetene

o
o
o

å utforme funksjonelle og attraktive byrom
å videreutvikle bysentrums grønne struktur og ta vare på viktige kulturminner
å forebygge kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme

A 2. Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som frem- mer livskvalitet og folkehelse
Det skal skje gjennom:
o å sikre og videreutvikle grønne korridorer og forbindelseslinjer for gående og syklende fra by- og
tettsteder ut til viktige friluftsområder
o

å sikre god tilgang på områder for rekreasjon og lek.

o
o

å bevare, videreutvikle og heve kvaliteten på grønne områder i by og tettsteder
å sikre ubebygde arealer i strandsonen for allmennheten

o

å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en
variert befolkning

A 3. Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur- og naturkvaliteter og arealer
Det skal skje gjennom:
o at dyrket - og dyrkbar mark kun skal kunne omdisponeres i områder som er forhåndsavklart
gjennom RPBA og kommuneplanens arealdel
o å verne om og sikre dyrka og dyrkbar mark for frem tidige generasjoner
o høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon I bebygde områder
o å sette bestemmelser i egne planer og gjennom annen lovgivning for sikre en god økologisk og
kjemisk vannkvalitet og for og ikke sette vannforekomstene i risiko
o å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse
o kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes gjennom
utarbeidelse av arealdelen
o
o
o
o
o
o

å øke gjenvinningsandelen og gjenbruk, samt minske ressursforbruket
å miljøfyrtårnsertifisere private bedrifter og offentlige instanser
å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra kommunale bygg og anlegg
å bruke miljøvennlig drivstoff i alle lokalbusser og alle kommunale tjenestebiler
å utnytte lokale energikilder som gir mindre sår barhet for svingninger i olje- og el-prisen,
men større bidrag til lokal verdiskapning
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A 4. Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger
Det skal skje gjennom:
o å etablere nytt hovedveisystem for Tønsberg- regionen og ny vegforbindelse til Nøtterøy.
o å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale
hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene.
o at arbeidsintensive virksomheter legges i og nær bysentrum og i lokalsentre med god kollektivdekning.
o å lokalisere virksomheter som generer tungtransport til områder med god tilgjengelighet til
hovedvegnett og/eller jernbane.
o Planfri kryssing av jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens alle
A 5. Vi vil redusere bilbruk og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende
Det skal skje gjennom:
o at parkeringsplassene i sentrum primært tilrettlegges for boliger og korttidsparkering for
handlende og besøkende
o å redusere arbeidsplassparkeringen i og nær sentrum
o
o
o
o

å videreutvikle Tønsberg som sykkelby
å etablere innfartsparkering tilknyttet ringbuss/ god kollektivdekning samt noen større parkeringsanlegg i bysentrum
konsentrert utbygging som gir korte avstander til daglige gjøremål
boligfortetting skal skje i og nær bysentrum, i lokalsentre samt ved eksisterende og framtidige
kollektivknutepunkter.

A 6. Vi vil ha et robust samfunn som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og
som er godt forberedt på uventede hendelser
Det skal skje gjennom:
o god håndtering av overvann og fokus på forebyggende tiltak
o planlegging og utbygging som tar hensyn til forventet klimautvikling
o økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner grunnlag for å
iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak
o å gjennomføre faste øvelser der offentlige virksomheter og private virksomheter samarbeider
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Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Areal, samferdsel, miljø og
beredskap
Mål
A1

A1

A1

A1,
A4

A1,
A4
A1,
A2
A2
A2

A3

A3

A3

Tiltak

Kommentarer

Det skal reguleres minst 100 nye
boenheter innenfor byplanområdet i
året. Dette skal skje gjennom
fortetting av eksisterende
parkeringsareal, transformasjon og
høyere utnyttelse av eksisterende
bebyggelse.

Totalt 188 nye boenheter i 2017.
Stoltenbergs gate 38 : 15 boligenheter
Ollebukta 2-4 : 29 boenheter.
Kvart Svend Foyn: 18 boenheter
Øvre Langgate 71m.fl. : 21 boenheter
Grev Wedelsgt. , Jernbanegt. og
Stoltenbergparken : 105 boenheter

Det opparbeides minimum 2 nye leke/parkområder i bysentrum. Ett i nedre
og ett i øvre bydel. (Finansiert ved
frikjøpsordningen. )

1 stk etablert i Storgata.
Jobbes med Farmannstorget.
Bystyrevedtak på igangsettelse i St.
Olavsparken

Kommunisere/informere og bedre
fysisk merking av kommunens
historiske sentrum på bakgrunn av
oppdatert informasjon.
Det skal etableres 6 nye
parkeringsanlegg for sykkel i eller i
tilknytning til bysentrum. Anleggene
må være overbygde og ha låsbare
stativer
Etablere ordning med bysykler.
Utbedre og opparbeide de 2
undergangene ved kanalbrua.

Status

Gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført
Det er etablert 3 nye
parkeringsanlegg.
I Nedre Langgate, Bunn av Torvet
og ett i Øvre Langgate. Overbygde
og låsbare kommer i 2018.
Muntlige undersøkelser er blitt
foretatt.
Manglende budsjettmidler

To badestrender skal tilrettelegges med Ringshaug og Klopp er etablert
universell utforming (anleggsplan).
med universell utforming på
badeanlegg.
Utarbeide prinsipper for
fortetting. Denne skal blant
annet inneholde:
Igangsatt i 2017, forventes 1.
o Hvilke kvaliteter som
gangs-behandlet i forbindelse med
skal ivaretas.
rullering av kommuneplanen i juni
o Prioriterte fortettingsområder. 2018 og vedtatt høsten 2018
o Vurdere om det er boligområder
som bør bevares.
Ca. 60% av tiltakene er
Følge opp plan for «Avløp fra spredt
bebyggelse».
gjennomført. Fremdrift og økonomi
er iht. plan for ferdigstillelse i
2021.
Rådhuset som hovedbygg skal
Minst fire kommunale bygg med
tilhørende virksomheter skal være
sertifiseres i 2018. Midler er
miljøfyrtårnsertifisert innen 2019.
bevilget.
Bydrift og ordfører arbeider med
Påvirke og tilrettelegge for at private
bedrifter miljøfyrtårnsertifiseres.
sertifisering kontinuerlig.

Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført
Ikke
gjennomført
Gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført
Gjennomført
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A3

Igangsetting av nye tiltak i klima og
miljøplan.

Klimaplanen er utarbeidet og vil bli
endelig godkjent etter høring i
2018

A1,
A3

Etablere nye ladestasjoner for el-bil i
sentrum.

Det er etablert 6 nye stasjoner for
Rådhuset og 6 nye for publikum på
Beirut tomten

A3,
A4

Den kommunale bilparken erstattes
med El-biler og biler på gass.

Det er kjøpt inn El drevne tjeneste
biler til Rådhuset og biogass biler
på Bydrift .

Delvis
gjennomført

A1,
A3

Tilrettelegge for avfallssug og
nedgravde større containere.

Avfallsug prosjektet er godkjent av
Bystyret med terminal i Haugar.
Anbudspapirer under utarbeidelse.

Delvis
gjennomført

F1,
A4

Helårlig vedlikehold av sykkelveier
skal prioriteres høyere.

Sykkelstier har fått ny oppmerking
og kriteriet for uttak for brøyting er
redusert for sykkelstier.

Delvis
gjennomført

A4,
A5

Etablere 3 sikre og separate sykkelruter
fra hhv Slagen, Jarlsberg og fra begge
sider av Nøtterøy (V-Ø) og helt inn i
Manglende budsjettmidler
Sentrum. (Bypakke Tønsberg).

A4,
A5

Det skal utarbeides hovedplan for vei.
Tønsberg som sykkelby skal tas med i
dette arbeidet. (Bypakke Tønsberg).

A4,
A5

Bygge minimum ett nytt kollektivfelt
langs viktige busstraseèr.

A4,
A5

Etablere innfartsparkering med
tilknyttet ringbussløsning for de mest
befolkede områdene i samarbeid med
VKT.

A4,
A5

Arbeidet med en plan for sykkel ,
gange og kollektiv er under
utarbeidelse i Bypakke
sammenheng .
Tønsberg ble sykkelby i soomeren
2017 .
Sykkeltraseer er innarbeidet i
Gatebruksplanen

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Manglende budsjettmidler

Ikke
gjennomført

Manglende budsjettmidler

Ikke
gjennomført

Oppheve gratis parkering for EL biler
fra 01.01.2017

Gjennomført

Tønsberg kommune skal være en aktiv Bidratt inn i fastlandsforbindelse,
medvirker i arbeidet med Bypakken. gatebruksplan og kollektiv/sykkel

Delvis
gjennomført

A1 – Vurdere stenging av nedre Langgate i
A4 juli måned. Avbøtende tiltak for å
skape god trafikkavvikling skal
synliggjøres spesielt og arbeidet skal
skje i samarbeid med veimyndighet og
aktuelle nabokommuner.
A6 Opplæring i risiko og
sårbahetshåndtering (ROS) i
kommunes virksomheter.

Stoppet av SVV

Deltagelse fra Bydrift på seminar
og kurs hos Fylkesmannen. ROS
arbeidet er i fokus i planarbeidet og
i reguleringsplaner.

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført
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Innføre maks 3 timers parkering i
sentrum og innføre avgift for El biler.
A6

A6

A4

A2

A2

Det skal lages en iverksettingsplan for
overvannshåndtering, både for
historisk sentrum og for andre
tettbebygde områder. I dette arbeidet
skal alternative løsninger for
håndtering av overvann tas med (f.eks
grønne tak, gressarmerte flater, åpne
vannspeil, kanaler mv)
Årlige beredskapsøvelser for å kunne
takle uventede hendelser.
Tønsberg kommune skal samarbeide
med vegmyndighet og nabokommune
for å finne en framtidig trafikkløsning
for gjennomgangstrafikken i
Åsgårdstrand.
Opparbeiding av friområder og
parkering jfr. Reguleringsplan for
Skallevollstranda.

Gjennomført

Overvanns-håndtering for sentrum
er i detaljprosjekterings fasen.
Plan/ veileder for overvann
utarbeidet sammen med VFK.
Fokus på overvannshåndtering i
alle reguleringsplaner samt
byggesaker
Øvelser for nødvann til
sykehjemmene gjennomført. Table
top øvelse gjennomført for
kriseledelsen.
Konklusjonen fra trafikkrapporten
viste at behovet ikke lenger var så
stort. Ved behov tas saken opp
igjen av Horten kommune.
Var oppe i planforum sammen med
Horten kommune, SVV og Vfk.
Manglende budsjettmidler

Opparbeiding av parkeringsareal på
søndre del av Ringshaugstranda

A2,
A3

Revisjon av kommuneplan og byplan.

A2

Revidere landbruksplan og følge opp
nye tiltak.

Under arbeid. Forventes 1. gangsbehandlet i juni 2018 og vedtatt
høsten 2018.
Starter opp i 2018, skal være ferdig
i 2020, slik at det blir med i
grunnlaget for arbeidet med ny
kommuneplan for nye Tønsberg
kommune
Planen skal 1. gangs-behandles i
januar 2018. Forventes ferdig i
løpet av 2018

Regulering av Slottsfjellområde.

A3

Følge opp arbeidet med
Kommunen er vertskommune for
vannforskriften: Overvåkning og tiltak. vannområdene Aulivassdraget og
Horten- Larvik.
Arbeidene pågår som planlagt med
en prosjektleder på heltid.
Oppstart av område planer på Sem og Planprogram for Sem blir lagt ut til
Vallø.
offentlig ettersyn i mars 2018.
Vallø er avhengig av Esso sine
planer, og vil ikke bli satt i gang i
nær framtid
Det ble presentert et co2 regnskap
Det føres årlig miljøregnskap for
kommunen med fokus på å redusere
for 2016
CO2 utslipp.

A6

Gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført
Gjennomført

A1

A2,
A3

Delvis
gjennomført

Utrede bygging av P-anlegg i Haugar. Utredning foretatt og regulering
starter i 2018

Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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Utrede bygging / regulering av P-Hus
på Stjerneplassen.

Utsatt i påvente av beslutning
Haugar

Ikke
gjennomført

Følge opp tiltakene i Trafikksikkerhets- Arbeidet med trafikksikker
planen for 2016 – 2019.
kommune har blitt videreført i
2107

Delvis
gjennomført

Reetablering av ny sykkelferge fra
Husøy til Husvik, Ole 4.

Utarbeide ny Klima og Miljøplan for
Tønsberg kommune 2016-2020.

Bystyret har bedt rådmannen utlyse
anbud for anskaffelse av ny
autonom ferge. Ny bystyresak i
2018. Ole 3 kom i drift igjen
gjennom et samarbeid med OCC
Førstegangs-behandlet i 2017.
Forventes vedtatt i løpet av våren
2018

Implementere nytt utleiereglement
for kommunale arealer med
Tønsberg Sentrum som ansvarlig
for torvet.

Delvis
gjennomført
Delvis
gjennomført
Gjennomført

Etablere nye forskrifter for nedgravde
oljetanker, slamforskrift og utslipp av
avløpsvann fra private minirenseanlegg.

Ikke
gjennomført

Utrede for investeringsprogram for
veilys 2017 -2020.

Gjennomført

Forberede overtakelse av infrastruktur
på Vear 1/1 -2017.

Infrastrukturen ble overtatt. Ekstra
bevilgning på asfalt til Vear på 4,2
mill.

Starte prosjektering for å føre avløpet
på Vear til Tønsberg Renseanlegg.

Prosjektet er i gang. Det blir trangt.
Må bygge i høyden. Jobber videre
med dette i 2018.

Delvis
gjennomført

Utrede felles verksted med VKT og
biogasspåfylling på Kilen.

Planlegging pågått i 2017. Endelig
løsning fortsatt til vurdering.

Delvis
gjennomført

Lage en politisk sak med program
Arbeidet startet opp i forhold til
for deponering av rene masser og
kommuneplan-rulleringen for nye
riggplasser for anleggsdrift 2017 -2020. Tønsberg.

Gjennomført

Delvis
gjennomført

Deponiområder i Slagendalen for
Bydrifts prosjekter er under
vurdering i forbindelse med
pågående rulleringen av
kommuneplanen
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Status
Samferdsel:
Tønsberg har utfordringer knyttet til kapasiteten på veinettet og en effektiv avvikling av rushtidstrafikken.
Det er etablert ett kollektivfelt i sentrum (Jernbanegaten). Dette har bedret trafikkavviklingen for bussene
uten at det har gått nevneverdig utover ordinær biltrafikk. Det er behov for ytterligere satsning på
kollektivtrafikk avvikling. Tønsberg kommune har vært aktiv deltager i Bypakke Tønsberg, hvor det er
etablert et eget prosjekt for gange,sykkel og kollektiv trafikk.
Gatebruksplanen er vedtatt for Tønsberg. Gatebruksplanen er en prinsipp plan som vil være underlagt
byplanen.
Arbeidet med utbygging av Presterødbakken og krysset er igangsatt og TkE har gjennomført grunn erverv av
alle boliger som er berørt av planen . Arbeidet ble gjennomført innen tidsfristen og under budsjett.
Kommunens egne veier har et stort vedlikeholdsetterslep, anslått til 60 mill kroner. Det er behov for økte
bevilgninger til asfaltering.Bystyret har bevilget 4,2 mill. ekstra til utdatterte veier på Vear, dette har
avhjulpet den kritiske situasjonen der.
Kommunen inngikk en intensjonsavtale med Vestfold Fylkeskommune og Trygg trafikk i oktober 2014 om å
bli godkjent som trafikksikker kommune. Dette arbeidet har fortsatt i 2017, og det er utarbeidet en
trafikksikkerhets plan. Denne planen vil bli videre utviklet i 2018.
Parkering:
Parkering har vært et viktig tema i utarbeidelsen av gatebruksplanen for Tønsberg. Planen viser at det er
behov for å se på alternativ parkering når en del av gateparkeringen blir borte.
Etablering av et P-anlegget i Haugar ble besluttet og det ble bevilget kr. 6 mill i 2017, for oppstart av
detaljregulering.
Miljøvern:
Det er knyttet til dels store utfordringer til overvann og manglende separering, spesielt i sentrum Det er satt i
gang et eget overvannsprosjekt for sentrum, dette prosjektet er samordnet med gatebruksplan og
gjennomføringsplan for sentrumsutvikling.
Klima og beredskap
Den globale oppvarmingen gjør klimagassutslippet til den største utfordringen i vår tid.Det er utarbeidet egne
rutiner for ROS-analyser i forbindelse med alle nye byggeprosjekter i kommunen. Kommunens miljø-, klimaog energiplan ble ferdigstilt i 2017, og vil bli endelig godkjent i 2018.
Kommunen har utarbeidet beredskapsplan for uventede hendelser. Denne planen ble rullert i 2017 og det vil i
den forbindelse ble det utarbeidet en ny overordnet ROS-analyse. Analysen baseres på Fylkets ROS. Det er
gjennomført egne beredskapsøvelser i 2017. I henhold til ROS-analyse er det utarbeidet tiltakskort for de
mest kritiske hendelsene. Det er montert nødstrøm og nødvann på alle kommunens sykehjem. Kommunen
deltar i et utvidet pilotprosjekt vedrørende bruk av nødnett.
Areal
Revisjon av kommuneplan og Byplan ble varslet og igangsatt i 2017. Felles planprogram ble fastsatt
september 2017. For Byplanen vil man gjennomgå bestemmelsene, samt innarbeide byromsstrategien. Det
ble besluttet at areal delen skulle ha en begrenset rullering , det vil ikke bli foreslått endrede areal
disponeringer utenom områder for offentlig / privat tjenesteyting . Arbeidet med en fortettingsstrategi er
igangsatt og planen vil bli godkjent i 2018 . Det har vært behandlet et betydelig antall reguleringsplaner og
byggesaker , og aktiviteten på dette området har vært høyere i 2017 enn i 2018 . Det er utarbeidet og godkjent
en egen byromstrategi i 2017. Strategien omhandler hvordan «grønne lunger « og plasser skal utvikles i
fremtiden.
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Eiendomsutvikling
Det har vært gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter i 2017. Alle avsluttede prosjekter har balansert i
henhold til budsjett. Det er også flere prosjekter under planlegging og bygging blant annet: Kontorbygg for
Vesar på Rygg – ramme 12,5 mill , Den Magiske Fabrikken, linje 2 – ramme 93,5 mill , Akuttsenteret –
ramme 46 mill , Anders Madsensgate, helsestasjon, parkering og boliger for unge – ramme 105 mill,
Presterød Ungdomsskole, tilbygg, - ramme 34 mill
Salg av grunneiendom i 2017 som overføres eiendomsfond, er på totalt
kr 29.991.107,-. Fokus på salg av bolig feste tomter har fortsatt i 2017 , og det er solgt tomter for kr.
4.500.000,Kompenserende tiltak for manglende grønt areal og parkering har gitt mulighet for gjennomføring av mindre
bolig prosjekter i sentrum , ved at utbygger betaler kompenserende tiltak på andre nærliggende grøntarealer .
Dette gir et løft på kommunens allerede avsatte grønt arealer.
Tønsberg Kommunale eiendom
Det ble behandlet 168 søknader om startån og tilskudd, hvorav ca 38 ble innvilget. Totalt utbetalt ca 53,2 mill
kr i lån + 4,7 mill kr i tilskudd. Dette er en økning på over 50% i forhold til 2016
Det ble i 2017 utbetalt 22,4 mill kr i bostøtte. Det er en nedgang på 3,1 mill fra 2016. Gjennomsnittlig fikk
850 husholdninger utbetalt bostøtte månedlig, mot 1000 i 2016.
Tomgangstid på kommunens bolig portefølje ligger mellom 3 og 4% i 2017. Målsettingen er 2 % .
Ytterligere tiltak vil bli igangsatt .
Brann sikring av kommunens bygg har hatt høy fokus i 2017 .Tiltak som brannseksjonering, sprinkling etc
pågår og prosjektet vil bli forlenget til 2020.
Vear skole ble godkjent i 2017, alle skoler og barnehager i Tønsberg er nå godkjent.
Fokus på enøk tiltak i kommunens yrkesbygg har fortsatt i 2017 .
Kvalitetskontroll av hovedrenhold og daglig renhold gjennomført på de fleste av byggene, samt at stikkprøve
kontroll har blitt intensivert
Flere ansatte innen renhold tok fagprøve i 2017.
Det er gjennomført kartlegging av ønsket om heltidsstillinger.Det tilstrebes at alle som ønsker det og har
kapasitet skal få hevet stillingene.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer
Div. Reguleringsplaner:
BY 143/17 Kilen vest
BY 093/17 Granborgveien
BY 115/17 Øvre Bogen vei 63
BY 095/17 Linnom
BY 096/17 Presterødalleen 13
BY 092/17 Studsrød gård
BY 031/17 Stoltenbergs gate 38
BY 094/17 Havegaten
BY 114/17 Taranrød pukkverk øst m/KU
BY 113/17 Baglergt. 2
BY 008/17 Sandeåsen
BY 010/17 Kvart Svend Foyn
BY 033/17 Ollebukta 2-4
BY 009/17 Øvre Langgate 71 m.fl.
BY 032,115/17 Øvre Bogen vei 15
BY 023/17 Område avgrenset av Grev Wedelsgt.,
Jernbanegt. g Stoltenbergparken.
– BY 112/17 Oppheving av reg planer
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

BY002/17 og 060/17
Forslag til revidert gebyrregulativ tilpasset endringer i plan
og bygingsloven , endring i praksis i Tønsberg kommune
samt bedre samsvar med prinsippet om selvkost , legges ut
på høring.
Høringsfrist 06.03.2017 .

Kommentarer

Status

Alle vedtatt og gyldige etter
ev. klager
Iverksatt

Vedtatt

Iverksatt

Vært på høring.
Endelig vedtatt 18.05.2017.
Ikrafttredelse 01.06.2017

Iverksatt

BY060/17
Nytt gebyrregulativ (i henhold til vedlegg) for kommunens
arbeid med bygge- og delingssøknader etter plan- og
bygningsloven § 33-1 godkjennes.
Ikrafttredelse: 01.06.17
BY 004/17
Tønsberg kommune slutter seg til Vestfold Fylkeskommune
sin veileder for utarbeiding av matjordplan i plansaker.

Tatt i bruk i
reguleringsplanarbeidet.Krav
om at det utarbeides
matjordplaner ihht disse
retningslinjene

Iverksatt

BY 034/117 , BY 098/17 og BY 145/17
BY 034/117
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og
4-1 varsles det oppstart av
Påbegynt arbeid med kommuneplanens samfunnsdel og
Planprogram lå ute på høring
arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan for sentrum
og til offentlig ettersyn
(Byplan). Forslag til planprogram sendes på høring og legges
ut på offentlig ettersyn.
Vedtatt 13.09.2017
Tilleggsutredning vedtatt
BY 098/17
06.12.2017, ble sendt på
Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel
høring med svarfrist til 16/2 og arealdel) og kommunedelplan for sentrum - Byplan ,
18
fastsettes. Vedtaket fattes medhjemmel i Plan- og
bygningslovens § 11-13.

Påbegynt
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BY 145/17
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten
eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22)
tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående
revisjon av kommuneplanens arealdel.
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området
Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging
av området Tveiten har store negative konsekvenser for
Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte
tilhørende konsekvenser for Barkåker som boområde og
lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og
etablering av nødvendig infrastruktur for utbygger i begge
alternativene.
4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for
etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets
status som LNF område.
BY 035/17 og BY 090/17
BY 035/17
Tønsberg kommune har følgende merknader til forslag til
planprogram for Kommunedelplan Dobbeltspor Tønsberg-Larvik InterCity Vestfoldbanen:
1. Tønsberg kommune anser at silingsprosessen hvor
Jarlsbergkorridoren er tatt ut
er gjennomført på et for tidlig tidspunkt uten at de
beslutningsrelevante dokumentene er
fremlagt.
2. Utredningsalternativ i Jarlsbergkorridoren må tas inn i
planprogrammet for å sikre at
det opprettholdes realistiske og gjennomførbare alternativer i
det videre arbeidet med konsekvensutredning.
3. Nøtterøykorridoren vurderes å ha store lokale negative
konsekvenser for både

Iverksatt
Uttalelser oversendt Bane Nor

eksisterende bygnings- og
bomiljø, kulturmiljøet rundt Teie Hovedgård, Tønsbergs
identitet som havne- og turistby samt målsetning om
nærings- og boligutvikling langs
Kanalen, og må tas ut av planprogrammet.
4. Vearkorridoren er i sterk konflikt med nasjonale og lokale
interesser knyttet til
både natur rundt Ilene naturreservat og kulturminnehensyn,
og står som følge av dette i fare for å bli faset ut som
alternativ.
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5. Målsetningen om fremdrift i planarbeidet har større
forutsetninger for å kunne
opprettholdes dersom Jarlsbergkorridoren tas inn i
planprogrammet igjen.
Andre merknader til utredningprogrammet:
6. De ulike utredningsalternativenes påvirkning og
konsekvens for bylivet i Tønsberg og
menneskets opplevelse og bruk av byen må belyses.
BY 090/17
Tønsberg kommune ønsker ikke å fastsette planprogram som
inkluderer Nøtterøykorridoren.
• Tønsberg kommune ber Bane Nor om at
Jarlsbergkorridoren tas med i innspillet til statlig fastsetting
av planprogram.
BY 048/17
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert
desember 2016 for interkommunal kommunedelplan for
gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.
Vedtaket i RMF oversendes administrasjonen
BY 049/17
Forslag til byromsstrategi for Tønsberg sentrum datert
19.04.17 vedtas.
BY 050/17 og BY 097/17
BY 049/17
Forslag til gatebruksplan for Tønsberg sentrum legges ut til
høring og offentlig ettersyn.

Samarbeid mellom Tønsberg
og Færder kommune og VFK.
Kunnskapsgrunnlaget og plan
er under utarbeidselse
Forslag klart høst 2018, vedtas
vår 2019
Vedtatt
18.05.2017

Påbegynt

Iverksatt

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.
BY 097/17
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

Iverksatt

Forslag ble lagt ut på høring
Kjøremønster for utrykningskjøretøy blir i hovedsak som i
og offentlig ettersyn
dag i sentrum. Møllegaten åpnes for kollektivtransport mot
Nedre Langgate, noe som antas å være en fordel også for
Vedtatt 13.09.2017
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.
Parkeringsanlegg ved jernbanen vurderes etter at trasevalg
for jernbane er vedtatt.
Det vil ikke bli vurdert store trafikkreduserende tiltak i Nedre
Langgate før utbyggingen av Presterødbakken og
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Presterødkrysset er ferdigstilt. Det kan allikevel fram til dette
tidspunkt bli vurdert trafikkmessige tiltak i Nedre Langgate
som kan endre det totale trafikkbilde for alle typer
trafikkanter. Et tiltak som bør vurderes gjennomført allerede
nå er skilting som leder all tungtrafikk, som ikke er
sentrumsrettet gjennom Frodeåstunnelen i begge retninger.
Det er også ønskelig å finne ut om man kan stenge Nedre
Langgate før ny fastlandsforbindelse er på plass. Dette må
utredes nærmere.
Bystyret ber Statens vegvesen/Fylkestinget fremskynde
utbyggingen av Presterødbakken og krysset.
Formannskapet 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.
Formannskapet påpeker at gående og syklende må adskilles
med egen merking der hvor dette er praktisk mulig.
BY 051/17
1. Tønsberg kommune støtter i hovedtrekk forslaget til
planprogram for RPBA, og det anses som positivt at
fylkeskommunen bidrar med analyser og kunnskap som
kommunene har behov for.
2. Tønsberg kommune ønsker at hensynssone kulturmiljø i
Slagendalen og Jarlsberg tas inn som utredningstema og at
innhold og avgrensing vurderes på nytt. Dette må skje i
prosess med grunneiere/ berørte parter, kommunen og andre
berørte myndigheter.
BY 052/17
Tønsberg kommune støtter arbeidet med å lage en Regional
Transportplan for Vestfold og har ingen kommentarer til
Planprogram
BY 075/17
Prinsipper for veiledende plan kan legges til grunn for
utarbeidelse av ny overordnet plan for Sem.

Høringsinnspill oversendt FK

Iverksatt

Høringsspill oversendt VF

Iverksatt

Planen skal ikke ha rettslig virkning som reguleringsplan,
men fastsette prinsipper og føringer som skal følges opp i
senere detaljregulering. Prosessen for planarbeidet skal
fortsatt følge plan- og bygninglovens prinsipper ift.
medvirkning og uttalelsesfrister.
Vedtatt 21.06.2017
Med grunnlag i mulighetsstudiet for Sem (september 2016)
skal planen legge generelle føringer for utnyttelse,
arealformål og byggehøyde, samtidig som det legges føringer
for et overordnet stisystem for myke trafikanter, sikre
hensiktsmessig og sammenhengende etablering av
møteplasser, torg og andre offentlig/private funksjoner.
Planarbeidet skal i tillegg følge opp tidligere vedtak, BY23/14 og BY-008/16.
Det skal utarbeides og fastsettes planprogram som grunnlag
for senere oppstart av planarbeid.
BY 76/17 og BY 099/17
BY 76/17
Det opprettes vertskommunesamarbeid etter kommunelovens

Påbegynt

Iverksatt
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§ 28 -1 b for tjenestene plan, byggesak og geodata mellom Re
kommune og Tønsberg kommune med virkning fra
Vedtatt 21.06.2017 og
01.09.2017, med Tønsberg som vertskommune.
13.09.2017
Samarbeid igangsatt fra
Vertskommunesamarbeidet lokaliseres i Tønsberg kommune. 01.10.2017
3 Rådmannen bes utarbeide forslag til samarbeidsavtale om
felles plan-, byggesak- og geodatavirksomhet mellom Re
kommune og Tønsberg kommune.
4 Avtalen legges fra m for bystyret i september.
BY 099/17
Samarbeidsavtale om felles plan-, byggesak og
geodatavirksomhet
BY 156/17
Det opprettes vertskommunesamarbeid etter kommunelovens
§ 28 -1 b for landbruksforvaltning mellom Re kommune og
Tønsberg kommune. Samarbeidet opprettes med virkning fra
01.01.2018, med Tønsberg som vertskommune og lokalisert
til kommunehuset på Revetal.
Vedlagte samarbeidsavtale om felles landbruksforvaltning
mellom Re kommune og Tønsberg kommune vedtas.

Vedtatt 06.12.2017
Samarbeid startet opp fra
01.01.2018. Ansatte i Re
virksomhetsoverført til
Tønsberg kommune.
Kontorplass i Re rådhus

Iverksatt

Arbeidsforholdet til de ansatte på landbrukskontoret i Re
kommune overføres til Tønsberg kommune.
BY - 018/17
1. Tønsberg kommune beklager at Vesar AS har kommet i
denne uheldige situasjonen, men kommunen har tillitt til at
ledelsen i Vesar AS håndterer saken på en slik måte at ikke
innbyggerne i Tønsberg blir skadelidende.
2. Tønsberg kommune mener at dagens ordning med
avfallsinnhenting i regi av Vesar AS innenfor de rammer som
Bydrift har hatt møte med
selskapets vedtekter setter, er en god løsning og bør fortsette.
Iverksatt
Vesar og er blitt forsikret om
at
Bystyrets
krav
blir
ivaretatt
i
3. Tønsberg kommune vil oppfordre ledelsen i Vesar AS om
å gjennomgå sine rutiner ved fremtidige anbudskonkurranser ny kontrakt.
for å sikre en best mulig kvalitet og stabilitet på tjenestene
som leveres til kommunene samt påse at lover og forskrifter
blir fulgt. Ved ny anbudskonkurranse bør VESAR stille krav
om at firmaet som skal ha avfallshåndteringen må være
miljøsertifisert etter ISO 14001:2015. Vesar medvirker
således til at eierkommuner når sine vedtatte klimamål.
BY - 019/17
Bydrift følger opp med ny sak
Vedtak i BY-183/16 Prinsippavgjørelse om søppelbeholdere til bystyret .
Påbegynt
med reklame i Tønsberg kommune oppheves.
BY - 054/17
1. Parkeringsstrategien for 2016-2022 endres ikke.
2. Nåværende avgift på 19,- for første time opprettholdes.
3. Som en hovedregel skal etablering av nye
parkeringsplasser gå parallelt med reduksjon av eksisterende
plasser, for at dette ikke skal gå ut over næringslivet i
sentrum.
4. Det igangsettes en utredning av et nytt P-hus ved
Tollbodgaten, enten i egen regi på kommunens tomt eller i
samarbeid med andre.

Parkeringsstrategien følges
opp fortløpende.
Bevilgning på kr. 400 000 for
utredning av P hus.

Iverksatt
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BY – 066/17
Det bevilges kr 100.000 til hundeluftepark i 2017. Beløpet
Inndekkes fra disposisjonsfond
BY – 102/17
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre
investeringsprosjekt for etablering av påfyllingsstasjon for
biogass i Tønsberg sentrum innenfor de rammer som
framkommer i saken, herunder statlig tilskudd for
finansiering. Anslått totalkostnad for prosjektet er kr. 4 800
000,- eks. mva.

Ferdig bygget på
Messeområdet.

Iverksatt

Prosjekt tildelt Skagerak
Naturgass. Anlegget beregnet
ferdigstilt 1/7 18 på Kilen.
Påbegynt

Investeringen finansieres slik: Statlig tilskudd kr.1 954 000,
låneopptak kr. 2 846 000.
Lånekostnadene dekkes av eksterne leieinntekter .
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for
påfyllingsstasjonen med Greve Biogass AS med en leietid på
inntil 20 år.
BY – 124/17
På grunn av dårlige asfaltdekker på nylig overtatte
kommunale veier og gang-/sykkelveier på Vear er det behov
for ca. kr 4.300.000,- til akutt oppgradering av de dårligste
Arbeidet er godt i gang 2017
delene av veinettet.
og ferdigstilles sommeren
2018.
Inntil kr 4.300.000 av ubrukte investerings midler til g/s-vei
fra Bjellandåsen til Manum, kr 5.000.000,-, omdisponeres for
å dekke kostnadene til disse prosjektene på Vear.
BY – 135/17
Ny sak søppelbeholdere
1. Det foretas en prinsippavklaring etter plan- og
Bystyret vedtok å ikke gå
bygningsloven § 11-9 og byplanens 1.13.1 - om reklame på
videre med reklamefinansierte
søppelbeholderne i Tønsberg sentrum kan tillates.
søppelbeholdere.
2. Det gåes ikke videre med reklamefinansierte
søppelbeholdere.
BY – 150/17
Total ramme for Avfallssugprosjektet på kr. 160.000.000,godkjennes. Prosjekt detaljer og finansiering innarbeides i
årsbudsjett og økonomiplanen årlig over en 10 års prosjekt
periode.
Lånekostnadene dekkes inn gjennom renovasjonsgebyret,
driftsgebyrer fra næringslivet, bevilgninger fra bykassa for
offentlige nedkast og bevilgninger fra havnekassa for
havnerelaterte nedkast.

Anbudspapirer under
utarbeidelse, regulering og
detalj prosjektering igangsatt.

Iverksatt

Iverksatt

Påbegynt

3. Sentral for avfallssug etableres i Haugar fjellhall, under
forutsetning av godkjent reguleringsplan for området.
BY – 151/17
Det bevilges kr. 6.000.000,- eks. mva. til videre prosjektering
og oppstart regulering for Haugar Fjellanlegg inkludert
avfallssug terminal i 2018.
Prosjekteringen og reguleringskostnader innarbeides i
årsbudsjettet og økonomiplanen årlig.

Regulering og detalj
prosjektering igangsatt.
Skagerak nett har informert
Muligheten for etablering av en bilpool-ordning i en ekstra Pom at nettkapasiteten vil
etasje for beboere i Tønsberg som et miljøtiltak utredes.
begrense antall ladeplasser.

Påbegynt

Muligheten for sykkelutleie fra Haugar Fjellhall via Tønsberg
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torv utredes.
Kapasiteten på strøminntaket må være dimensjonert for
lademulighet på alle parkeringsplasser. Det skal være enkelt å
gradvis utvide antall ladeplasser ettersom behovet øker.
BY – 157/17
1. Vedlagte avtale mellom Re og Tønsberg kommuner om
samarbeid innenfor teknisk sektor vedtas.
2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette samarbeidet.
3. Driftskostnader utover lønn, videreføres i Re kommunes
regnskap.

Samarbeidsavtalen er iverksatt
for Bydrift.

4. Tønsberg fakturerer Re kommune for administrative
tjenester tilsvarende personalkostnader i det aktuelle
tjenesteområdet.
BY – 162/17
Beregning av kommunaltekniske gebyrer for vann, avløp,
slam, renovasjon og feiing skjer etter prinsipper om selvkost. Nye satser implementert og
sendt ut.
Totalt økes kommunaltekniske gebyrer for en
«normalhusholdning» med kr. 267,50 eller 2,7 % i Tønsberg
kommune for 2018.
By.sak 007/17
Utbygging Anders Madsens gate - UNG I TØNSBERG justering av areal til næring
Vedtak:
1. Omfordelin g av areal fra bolig til næring i Anders
Madsensgate på 200 kvm godkjennes.
Under bygging

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

2. Økte driftsutgifter til helsestasjon på kr. 438.952 pr. år
godkjennes.
By.sak 020/17
Innløsning av boligfeste - supplement til
innløsningsmodellen
Vedtak:
Tønsberg kommune fortsetter å tilby innløsning av
boligfestetomter uavhengig av Tomtefestelovens krav om
avtalelengde.
•
Prisen settes til 40 % av tomteverdien etter
kommunens fastsatte strøkspris og tomtefaktor , men ikke
under 25 ganger den festeavgiften som kan kreves etter
reglene.
•
Gir beregningsmodellen i enkeltsaker et urimelig
resultat, har rådmannen myndighet til å fremforhandle et
balansert tilbud.
By.sak 022/17
Prinsipper ved feste av kommunal eiendom for lag og
foreninger
Vedtak:
Ved utløp av eksisterende festeavtale forikke-kommersielle
idretts- og kulturformål kan avtalen forlenges etter
kommunens standard bestemmelser i avtale om næringsfeste.
Festetiden er 40 år.

Iverksatt

Iverksatt

• Festeavgiften settes til kr 0,- så lenge eiendommen
benyttes til idretts- og kulturformål.
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Dersom eiendommen videreselges eller det skjer en endring
av bruken til annen kommersiell virksomhet, kan
festeavgiften oppjusteres etter markedsbetingelser for
næringseiendom, og ellers etter standardbestemmelsene. En
slik oppjustering kan skje uavhengig av tidspunktet for
regulering i kontrakten.
•

Fester har ikke innløsningsrett.

• Festetomten kan ikke pantsettes uten samtykke fra
Tønsberg kommune som grunneier .
• Kommunen inngår ikke nye festeavtaler til
ovennevnte formål. Nye prosjekter løses ved kommunal
låneavtale.
By.sak 036/17
Stjerneplassen - Smart living
Vedtak:
Saken tas til etterretning

Valg ses på så snart situasjon
er avklart.

• Energi og miljømessige valg avventes til en har en
endelig situasjon ved Stjerneplassen
By.sak 070/17
Godkjenning forprosjekt utbygging Presterød ungdomsskole
Vedtak:
Under prosjektering
1. Forprosjekt for utbygging av Presterød ungdomsskole til 6.
paralleller godkjennes innenfor en kostnadsramme på 34
millioner
By.sak 100/17
Hogsnes sykehjem - bevilgning til gjennomføring av
nødvendig plan/programarbeid og designkonkurranse
Vedtak:
Det bevilges kr. 2.000.000 ,- til gjennomføring av nødvendig Designkonkurranse igangsatt
plan/programarbeid og designkonkurranse for Hogsnes
sykehjem .

Påbegynt

Påbegynt

Påbegynt

Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres
etter juryens valg av prosjekt.
FORM – 063/17
Forsøksprosjekt iverksatt 1. juli 2016 med kollektivgate i
Jernbanegaten og kollektivfelt i Halfdan Wilhelmsens allé
videreføres inntil ny gatebruksplan iverksettes .
Hovedtraséen for østgående busstrafikk legges om fra
Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé. Det tas sikte på
ruteomlegging sommeren 2018.

Tilrettelegging igangsatt
sammen med SVV.

Påbegynt

Tiltak gjennomføres som beskrevet i saken.
Dersom iverksatte tiltak viser seg å ikke gi bussene god nok
punktlighet må det gjennomføres ytterligere tiltak. B ehov for
ytterligere tiltak legges fram for politisk behandling.
Form 004/17
Salg av stripeareal til Øvre Bogen vei 63
Vedtak:
Det omsøkte arealet kan selges som tilleggsareal til planlagte
boligprosjekt i Øvre Bogen vei 63 til en pris av kr 1900,- pr
m2.
•

Iverksatt

Salgssummen tilføres eiendomsfondet.
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Form 006/17
Søknad om kjøp av kommunalt areal
Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Form 013/17
Salg av parsell, tidligere vannverkstomt på Presterød
Vedtak:
1. Eiendommen gbnr 151/135 i Tønsberg kommune
godkjennes solgt for kr 2 . 220,- pr m2.
2. Salgssummen tilføres eiendomsfondet.
Form 022/17
Forespørsel om erverv av kommunalt areal ifm utbedring av
holdeplass for kollektivtrafikk
Vedtak:
Avtale om overdragelse av areal til Statens vegvesen, ca 14
m2, for utbedring av eksisterende holdeplass på Rakkås
aksepteres
• Salgssum er fastsatt til kr 5000,- og tilføres
eiendomsfondet.
• Det gis samtidig tillatelse til å plassere to stk
sykkelpullerter på gbnr 77/11. Kommunen står fritt til å
fjerne sykkelpullertene ved behov.
Form 023/17
Forespøsel om kjøp av tilleggsareal i Dronning Blancas gate
Vedtak:
Avtale om salg av tilleggsareal til Dronning Blancas 16, ca
13 m2, godkjennes
• Salgssummen tilføres eiendomsfondet.
Form 024/17
Søknad om makebytte av areal, Husøy skole
Vedtak:
Omforente avtale om makebytte av areal mellom Kroken 1,
gbnr 159/65, og kommunal eiendom gbnr 159/280,
godkjennes.
Form 041/17
Salg av grunneiendom til Ollebukta 4 m.m
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å endre rettigheter og selge angitt
grunnareal i Ollebukta 4 til de vilkår som saken beskriver.
Form 042/17
Salg av tilleggsareal ved tidligere Skjold gartneri (Sandeåsen
boliger)
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale for salg av 1621
m2 grunnareal ved Skjold gartneri.
• Kommunen selger angjeldende areal for kr. 1 621
000,• Kjøper bærer kostnader til oppmåling, fradeling og
tinglysning.
Form 051/17
1002/0360 - Grev Wedels gate 3 - Innløsning av næringsfeste
Vedtak:
Festetomten i Grev Wedels gate 3, gbnr 1002/360,
godkjennes innløst for en sum av kr 11.800.000 ,-.
• Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide og inngå
salgsavtale.
• Salgssummen tilføres eiendomsfondet.
Form 082/17
Salg av stripeareal, Gamle Kongevei - Sem
Vedtak:
1. Avtale om salg av tilleggsareal til Gamle Kongevei 37,

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt
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beregnet til 11 1,6 m2, godkjennes.
2. Salgssummen tilføres eiendomsfondet
Form 105/17
Vurdering av salg av kommunal eiendom i Lardal kommune
Vedtak:
Eiendommen beholdes av kommunen. Brufoss AS gis
anledning til å gjøre området mer tilgjengelig og innbydende
for allmennheten, samt benytte området til rekreasjon og
friluftsformål.
UNS – 005/17
Investeringsprogrammet for vann og avløp «sekkeposter» samt
spredt avløp vedtas som vist på vedlagt oppstilling.
Bydrift gjennomfører i henhold
til godkjente planer.
Byingeniøren gis fullmakt til en viss omdisponering av
midlene. Ved vesentlige endringer
UNS – 015/17
Asfalteringslisten for 2017 godkjennes som utgangspunkt for Bydrift gjennomfører i henhold
asfaltarbeider på kommunale veier 2017.
til godkjent asfaltplan.
UNS – 063/17
Forslag til kommunedelplan for klima-, miljø- og energi 20172026 datert 17.08 .17 planID 0704 90017 med tilhørende
Planen er lagt ut på høring og
handlingsdel 2017-2026 , sendes på høring og legges ut til
følges opp.
offentlig ettersyn iht. plan- og bygningslovens § 11-14.
UNS – 069/17
Nøtterøveien 20 gbnr.: 1004/58 og Nøtterøveien 22A
gbnr.:1004/91 får rett til å kjøre ut til Valborgs vei over
kommunal parsell gbnr: 1004/7. Avtalen tinglyses som en
Rettighet etablert.
heftelse på den kommunale eiendommen.
Avkjørselen er privat ansvar og vedlikeholdes av oppsittere
som bruker den som atkomst.
UNS – 087/17
1. Standard abonnementsvilkårs reviderte utgave fra 2017
legges ut på høring og oversendes til berørte organisasjoner.
2. Høringsfristen settes til 30 dager.

Følges opp for sluttbehandling

Iverksatt

Iverksatt

Påbegynt

Iverksatt

Iverksatt

Påbegynt

3. Etter høringsfristen tas saken opp til endelig behandling
UBA 8/17
Bøgata 5 - 0098/0065 - bruksendring fra gartneri til lager søknad om dispensasjon
Utvalget er positiv til søknad om dispensasjon fra LNFformålet i kommuneplanen – bestående av dokumentasjon
som angitt i søknaden. Utvalget mener at tidligere drift på
eiendommen, bygningenes tilstand og forholdene ellers gjør
det vanskelig å oppnå fullverdig landbruksvirksomhet på
arealet. Det er derfor en fordel at eksisterende ressurser tas i
bruk og utnyttes til det kan etableres mer permanent
virksomhet på eiendommen.
Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon
ut planperioden på følgende betingelse:

Vedtatt 27.01.2017

Påbegynt

Disp ble gitt i etterkant som ble
påklaget. Er sendt FM i Østfold
for avgjørelse

Søknaden skal varsles naboer/gjenboere og
sektormyndigheter i samsvar med plan- og bygningsloven §
19-1. Det er en forutsetning for dispensasjon at det ikke er
avgjørende merknader til søknaden.
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Søknad sendes til Utvalg for bygg- og arealsaker for
sluttbehandling.
UBA 9/17
Kanalveien 2 - 1004/0049 - endring fra næringslokaler til
boliger - søknad om endring av rammetillatelse
Søknad om endring av rammetillatelse gitt den 20.06.201 4 i
UBA-sak 130/14 slik at første etasje kan brukes til boliger – Vedtatt 27.01.2017
bestående av dokumentasjon som angitt i søknaden –
godkjennes i medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 på
følgende betingelse:

Iverksatt

Relevante vilkår i rammetillatelsen gjelder tilsvarende for
endringen.
UBA10/17Biltema
Utvalget er positiv til søknad om dispensasjon fra
kommuneplanbestemmelsene punkt 2.1 og § 4.1 i
Vedtatt 27.01.2017
bestemmelsene til reguleringsplan for Træleborgodden 10 og
12 (vedtatt 12.09.2012 – planid . 64210) – bestående av
Fylkeskommunen har gitt
doku mentasjon som angitt i søknaden.
samtykke etter regionale
Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon planbestemmer den 15.06.2017
og tillatelse til bruksendring på følgende betingelser:
Søknaden skal oversendes Fylkeskommunen i Vestfold for
vurdering og uttalelse/beslutning etter regional
planbestemmelse. Det er en forutsetning for dispensasjon at
Fylkeskommunen ikke har vesentlige negative merknader til
søknaden.

Iverksatt

• Dispensasjonen kan bare gis midlertidig med varighet
inntil 10 år.
• Dispensasjonen kan bare gis spesifikt for Biltemas
virksomhet.
Mindre endringer av reguleringsplaner:
– UBA 0004/71 Kongsåsen
– UBA 0007/17 Nedre Langgt 41 og 43

Vedtatt
Iverksatt
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Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater (i hele tusen kr)
Virksomhet
Bydrift
Kommuneutvikling
Havnevesenet *)
Tønsberg
kommunale
Eiendom
Eiendomsutvikling
Totalt

Regnskap 2017

Budsjett 2017

Avvik

34 895
9 155
0

41 088
14 261
0

-6 193
-5 106
0

41 588
5 061
90 699

42 918
5 343
103 610

-1 330
-282
-12 911

*) Havnevesenets avsetter sitt overskudd til lovbestemt havnefond, og vil derfor alltid ha resultat 0.

Avvik
Pensjonskostnaden ble lavere enn budsjettert, dette innvirker positivt på alle virksomheter innen teknisk
område.
Økte inntekter fra parkering samt økt aktivitet i forbindelse med deponering på Taranrød har gitt et positivt
resultat for bydrift i 2017.
Kommuneutvikling har hatt økt saksmengde, samt at det har vært vakante stilinger gjennom året , dette har
gitt et positivt resultat for 2017 .
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Kommunen som organisasjon

Antall ansatte
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Likestilling og mangfold
Tønsberg kommune legger vekt på at sammensetningen av ansatte skal gjenspeile et mangfold på
arbeidsplassen. Arbeidsgiverpolitikken skal fremme likeverd, likestilling, toleranse og åpenhet på alle
områder, spesielt med tanke på alder, kjønn, etnisk opprinnelse, religiøs overbevisning og seksuell legning.
Likestillingsarbeidet er definert som et delmål i kommunens HR-strategi, vedtatt i 2013, med følgende
målsetning:
Likestilling og likeverd skal gjenspeiles både gjennom rekruttering, oppgaver og lønnsnivå og bidra
til et mangfold i arbeidsmiljøet.
Tønsberg kommune er en IA-bedrift og har utarbeidet en mål- og handlingsplan som i tillegg til å redusere
kommunens sykefravær, har som mål å:
 beholde egne ansatte med redusert funksjonsevne
 åpne virksomheten for utprøving av funksjonsevne
 få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb
 ha et livsfaseperspektiv i personalpolitikken
 redusere uønsket deltid
Kommunen har en stor overvekt av kvinnelige ansatte. Dette gjelder også for lederstillinger. Det er overvekt
av kvinnelige deltidsansatte i kommunen.
Det arbeides for å etablere en heltidskultur i Tønsberg kommune. Kommunen har vedtatt en prosedyre for
dette. Heltidsstillinger er definert som stillinger i spennet mellom 80 – 100% stillingsstørrelse. Ansatte som
har en deltidsstilling kombinert med en uføregrad blir regnet som heltidsansatte i denne forbindelse.
De store helsevirksomhetene har stort mangfold av både etnisk opprinnelse og religiøs overbevisning blant
sine ansatte. De øvrige virksomhetene har variasjoner, men vektlegger mangfold, likeverd og likestilling både
når det gjelder ansatte generelt og gjennom rekruttering.
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Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2017
I 2017 tok Tønsberg kommune i bruk den nye medarbeiderundersøkelsen som er utarbeidet for KS av
forskere med professor Linda Lai, BI, i spissen. 10-FAKTOR bygger på omfattende forskning om effektiv
ledelse og gode virkemidler for å motivere medarbeidere og hente ut best mulig ytelse.
Medarbeidere og ledere svarer ved å ta stilling til i alt 35 påstander, dvs tre-fem påstander per faktor.
Svarskalaen er femdelt, fra «svært uenig» til «svært enig».
I forkant av gjennomføringen hadde kommunen først en fagdag for ledere, tillitsvalgte og verneombud hvor
vi hadde invitert professor Linda Lai, BI. Hun informerte om undersøkelsen og forskningen som lå bak
utvelgelsen av de 35 spørsmålene. Undersøkelsen gir et godt bilde av ansattes opplevelse av mestringskultur.
I tillegg ble det gjennomført en kursrekke for ledere i regi av HR-enheten rundt årsskiftet 2016/2017..
Samtidig ble all dokumentasjon, verktøy til oppfølging av undersøkelsen og anbefalt litteratur lagt ut på
kommunens intranett. I etterkant har kommunens virksomhetsledere fått en innføring i hvordan
undersøkelsen bør følges opp.
Selve oppfølgingen skjer i linjen og bistand i oppfølgingsarbeidet kan bestilles fra HR-enheten etter behov.
Da dette var første gang denne medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i kommunen, har vi ikke
sammenlignbare data fra tidligere år, men som det framgår av rapporten under sammenlignes Tønsberg
kommune med Norge.
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse 10-Faktor Tønsberg
10-Faktor
Tønsberg

Norge

Beskrivelse

Faktor 1 Indre motivasjon

4,3

4,3

Faktor 2 Mestringstro

4,4

4,3

Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves
som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre
jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen
kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.

Faktor 3 Autonomi

4,3

4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse

4,3

4,3

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse

3,9

4,0

Faktor 6 Rolleklarhet

4,3

4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling

3,6

3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Faktor 9 Mestringsklima

4,1

4,1

I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre
hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.

Faktor 10 Prososial motivasjon

4,7

4,7

Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial
motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.

Faktor

Navn

Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre
egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en
definert jobbrolle.
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på
en god måte i sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli
best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever
mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren
skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver
tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er
avgjørende for kvaliteten på de tjeneste som leveres, uansett hvilken type
tjeneste vi snakker om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å
jobbe på til nye behov og krav.

:
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Svarfordelingen på undersøkelsen framkommer av tabellen under

Status
Planlagte svar

Svar

Svarprosent

3037

2211

73

Administrasjon

136

120

88

Barnehager

394

371

94

Barnevern

210

159

76

Kommunehelse

204

146

72

Kultur

89

64

72

PLO Hjemmetjeneste

533

296

56

PLO Institusjon

463

228

49

Skoler, barnetrinn

507

442

87

Skoler, ungdomstrinn

242

206

85

Teknisk

259

179

69

10-Faktor Tønsberg

Anbefalingen fra forskerne bak undersøkelsen, er at den gjennomføres med ca 1,5 – 2 års mellomrom.
Tønsberg kommune har derfor vedtatt at neste undersøkelse vil bli gjennomført på nyåret i 2019. I 2018 vil
vi bruke tid på å forankre undersøkelsen ytterligere blant annet med å tilby målrettet opplæring i hvordan
undersøkelsen kan følges opp på en best mulig måte. Dette fordi undersøkelsen blant annet også inngår som
et verktøy for bruk både i kommunens kulturarbeid og arbeidet for å øke nærværet blant de ansatte.

Utviklingen i sykefravær
Sykefraværet varierer over tid, men når vi ser statistisk på kommunen samlet, viser det at det er svært liten
variasjon. Sykefraværet for 2017 har imidlertid en reduksjon når vi sammenligner de siste 4 årene:

Virksomhet
1 TØNSBERG KOMMUNE

Periode
1 Hele 2014
2 Hele 2015
3 Hele 2016
4 Hele 2017

Korttids Langtids
Total
fraværs% fraværs% fraværs%

2,2
2,3
2,3
2,2

6,0
5,8
5,9
5,8

8,3
8,1
8,2
8,0

Grafisk ser vi utviklingen på følgende måte:

84

NAV utarbeider statistikker og sammenligner Tønsberg kommune med kommunalt område i Norge, samt
offentlig virksomhet generelt.
Som det framgår av statistikken fra NAV under, viser Tønsberg kommune en positiv utvikling når det gjelder
langtidsfraværet i 2017 sett i forhold til kommunal sektor generelt. Imidlertid viser statistikken også at
kommunal sektor ligger langt over statistikk for offentlig sektor generelt.
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Kommunens økonomi 2017
Nøkkeltall adm., styring og fellesutg.:
Tønsberg
2017

KOSTRATALL
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per
innbygger, konsern
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger,
konsern
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger,
konsern
Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i
% av totale netto driftsutg, konsern
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i
kr. pr. innb., konsern
1)

Tønsberg Komm
2016
unegruppe
131)
2017

Landet
uten
Oslo
2017

Re
2017

77,9

73,2

86,0

83,8

110,5

59 660

58 598

61 169

66 080

64 522

51 173

49 344

53 596

57 095

56 449

50 719
85 209

49 316
85 728

51 686
85 464

53 601
95 470

52 500
90 321

6,5

7,0

7,2

7,8

7,6

3 339

3 471

3 834

4 468

4 284

Store kommuner utenom de fire største byene.

Nøkkeltall. (Alle tall i hele tusen og 2017-priser)
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftresultat
Finansresultat
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Langsiktig gjeld
Gjeld pr innbygger

2014
3 110 963
3 094 036
16 927
-113 550
20 869
0
2 055 802
49

2015
3 110 913
3 041 049
69 864
-109 212
88 621
15 637
2 265 848
54

2016
3 166 485
3 098 726
67 759
-101 680
92 559
62 910
2 132 894
50

2017
3 476 141
3 337 962
138 179
-114 554
153 429
93 491
2 576 654
57

Tønsberg kommune produserte tjenester for ca 3,5 mrd kroner i 2017. Dette er finansiert ved skatteinntekter
(37%), tilskudd fra staten (46%) brukerbetalinger (4%), samt salgsinntekter og overføringer fra andre (13%).
I 2017 var brutto driftsinntekter høyere enn driftsutgiftene, hvilket ga et positivt brutto driftsresultat på 138
mill. kr. og et netto driftsresultat på 153,4 mill. kr. eller 4,4%. Tønsberg kommune har en gjeld på 2,6 mrd kr,
men kun ca. halvparten finansieres av frie inntekter. Bruttogjelden er nå 57.000 kr pr innbygger i kommunen,
og det er innført en handlingsregel for at ikke gjelden skal øke. Hovedutfordringen for Tønsberg kommune på
det økonomiske området framover er fortsatt å stabilisere utgiftene (tjenestenivå) i forhold til inntektene.
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Fordeling av gjeld pr. 31/12 2017:

Kommunens utgifter fordelte seg slik på områder:
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Netto resultat pr. område i nominelle beløp:

Investeringer i anlegg (mill kr) fordelt på område:

Teknisk og samferdsel
Andre investeringer
Idrett, kultur og inv tilknyttet kirke
2016

Helse,omsorg og sosiale boliger

2017

Skoleutbygging og inv tilknyttet skole
Barnehageinvesteringer

Administrasjon og IT
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Sum årets investeringer i anlegg økte med 28% fra 2016 til 2017. Investeringene er vesentlig dekket inn ved
låneopptak, ved siden av merverdiavgiftskompensasjon, andre inntekter og overføringer.
Den største økningen er innen området helse, omsorg og sosiale boliger. På dette området økte investeringene
med 100% sammenlignet med fjoråret. Det er spesielt prosjektet Presterødbakken grunnerverv som utgjør
økningen.
Teknisk og samferdsel økte med 19% fra 2016 til 2017. Mye av økningen skyldtes arbeid knyttet til vann og
avløp på Vear i forbindelse med grensejusteringen.
Administrasjon og IT hadde en stor økning i 2016. Økningen var i hovedsak knyttet til utbyggingen av ny
rådhusfløy på Byfogdløkka. Det påløp noen kostnader til prosjektet også i 2017, men totalt gikk kostnadene
til området ned sammenlignet med fjoråret.
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