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Tønsberg kommune

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

08.05.2018
Frivilligsentralen
18:00

Medlemmer
Marie Hernes Rød
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Karl Reite
Anne-May Hogsnes
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Kirsti Nilsson Søyland
Olav Sannes Vika
Josef Kleven

Parti
MDG
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
SV
V

Forfall
Bent Kittelsen

Parti
FRP

Varamedlemmer:
Dagfinn Tveiten

Parti
FRP

Møtenotater:
EVENTUELT:
Anne May Hogsnes (FrP) ber om en sak fra rådmann om hvilket tilbud kommunen kan tilby de
tyngste rusmisbrukerne.
Kari Asmyhr (Ap) har spørsmål om hvilke tilganger sykehjemmene og legevakten har til
strømagregat ved strømbrudd.
- Kommunaldirektør Tove Hovland bekrefter at både legevakt og sykehjemmene nå har
agregat som fungerer ved hyppige strømbrudd.
Kirsti Nilsson Søyland (H) ønsker en halvårlig oppdatering på pilotene på velferdsteknologi.
Aksel E. Haraldsen (H) vil vite om periodisering kostnader på overliggerdøgn er i orden
budsjettmessig - Virksomhetsleder på økonomi, Jørn Erik Borge svarer.
- sykefraværet er stort <13% - mulighet for å ha en lengre periode for sammenligning?
Kommunen må ha ett måltall for sykefraværet i årsmelding/perioderapporten.
Olav Sannes Vika (SV) ytret ønske om faste klokkeslett på gruppemøtene i forkant av
utvalgsmøtet ( kl. 18.00), og mulighet for at eventuelle orienteringen enten kommer i forkant av
gruppemøtene eller etter utvalgsmøtets start, dette for å gjøre det lettere for hver enkelt å legge

opp dagen i forhold til andre møter.
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Saksliste
Saksnr.
029/18
030/18
031/18
032/18
033/18
034/18
035/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Delegasjonssaker UHO
Hogsnes sykehjem - bevilgning for gjennomføring av
byggeprosjekt
Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører - vilkår for
anbudskonkurranse
Perioderapport nr. 1 - 2018
Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune

029/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 029/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

030/18: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 030/18 Vedtak:

Referatsaken godkjennes som de foreligger.

031/18: Delegasjonssaker UHO

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

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

UHO- 031/18 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.

032/18: Hogsnes sykehjem - bevilgning for gjennomføring av byggeprosjekt

07.05.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 021/18 Vedtak:

1. Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av vinnerprosjektet
(Møteplassen i Grenda) i plan- og designkonkurransen. Prosjektet har en
kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
2. Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner prosjekteringskostnader fordelt
med 20 millioner i 2018 og 30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene
finansieres ved låneopptak.

07.05.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 018/18 Vedtak:

1. Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av vinnerprosjektet
(Møteplassen i Grenda) i plan- og designkonkurransen. Prosjektet har en
kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
2. Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner prosjekteringskostnader fordelt
med 20 millioner i 2018 og 30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene
finansieres ved låneopptak.

Side 5

08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

1. Rådmannens innstilling
Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av vinnerprosjektet
(Møteplassen i Grenda) i plan- og designkonkurransen. Prosjektet har en
kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
2. Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner prosjekteringskostnader fordelt
med 20 millioner i 2018 og 30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene
finansieres ved låneopptak.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 032/18 Vedtak:

1. Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av vinnerprosjektet
(Møteplassen i Grenda) i plan- og designkonkurransen. Prosjektet har en
kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
2. Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner prosjekteringskostnader fordelt
med 20 millioner i 2018 og 30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene
finansieres ved låneopptak.

08.05.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 031/18 Vedtak:

1.
Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av vinnerprosjektet
(Møteplassen i Grenda) i plan- og designkonkurransen. Prosjektet har en
kostnadsramme på 550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.
2. Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner prosjekteringskostnader fordelt
med 20 millioner i 2018 og 30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene
finansieres ved låneopptak.

033/18: Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører - vilkår for anbudskonkurranse

Rådmannens innstilling
1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med tillegg for
pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske vederlaget på

Side 6

grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av saken.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye Tønsberg
våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker konsesjon
innen tilbudsfristen.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon BPA.

07.05.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 023/18 Vedtak:

1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med
tillegg for pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske
vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av
saken.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye
Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker
konsesjon innen tilbudsfristen.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon
BPA.

07.05.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

RMF behandlet saken. Kristian Sommerseth (SAFO) kom med forslag til
protokolltilførsel: Et av alternativene i saken var Norsk Standard 8345. dette
dokumentet fulgte ikke saken. Det kostet over 400 kr å få utskrift av dette gjennom
Norsk Standard. Dette dokumentet burde ligge ved saken, så man kunne gått igjennom
saken kostnadsfritt.
Rådmannens innstilling med forslag til protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har rådet fattet følgende vedtak:
RMF- 020/18 Vedtak:

1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med
tillegg for pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske
vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av
saken.
Side 7

2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye
Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker
konsesjon innen tilbudsfristen.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i anbudskonkurransen om
tjenestekonsesjon BPA.
Et av alternativene i saken var Norsk Standard 8345. dette dokumentet fulgte ikke
saken. Det kostet over 400 kr å få utskrift av dette gjennom Norsk Standard. Dette
dokumentet burde ligge ved saken, så man kunne gått igjennom saken kostnadsfritt.

08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Olav Sannes Vika (SV) ønsket følgende forslag til tillegg:
Tillegg til pkt 1: "Kvalitet og brukerstyring vektlegges høyere enn pris i kommunens
prekvalifisering" - Trukket.
Tillegg i pkt 3: - "..og som sikrer minst like god brukerstyring som i dagens kommunale
ordning" - enstemmig vedtatt.
Tillegg i pkt 4:
- De ansatte skal sikres at lønn og pensjonsavtaler er på samme nivå som dagens
kommunalt ansatte. - Forslaget fallt med 5 (SV, Ap, V ) mot 6 stemmer
- Firmaer som er straffet for sosialdumping og arbeidslivskriminalitet utelukkes. Enstemmig vedtatt.
Henning Wold (H) fremmet følgende forslag:
Nytt punkt 5: Tønsberg kommune skal benytte NS 8435 ved kontraktinngåelse med
private BPA-leverandører. - Enstemmig vedtatt.
Nytt punkt 6: Timesatsen skal ta hensyn til dagens gjennomsnittspris for private BPAleveranser for å sikre god kvalitet på tjenesten. - Enstemmig vedtatt som en del av
nytt punkt 1.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 033/18 Vedtak:

1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med
tillegg for pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske
vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av
saken. Timesatsen skal ta hensyn til gjennomsnittspris for private BPA-leveranser
for å sikre god kvalitet på tjenesten.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye
Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker
konsesjon innen tilbudsfristen og som sikrer minst like god brukerstyring som i
dagens kommunale ordning.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon
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BPA. Firmaer som er straffet for sosialdumping og arbeidslivskriminalitet utelukkes.
5. Tønsberg kommune skal benytte NS 8435 ved kontraktinngåelse med private
BPA-leverandører.

08.05.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Representanten Lund (H) fremmet følgende forslag til tilleggspunkter til rådmannens
innstilling:
Nytt punkt 5. Tønsberg kommune skal benytte NS 8435 ved kontraktsinngåelse med
private BPA-leverandører.
Nytt punkt 6. Timesatsen skal ikke ligge under dagens gjennomsnittspris for private
BPA-leveranser for å sikre god kvalitet på tjenesten.
Nytt punkt 7. Leverandørene skal beskrive hva de tilbyr brukerne i leveransen.
Alle tilleggspunktene ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling for øvrig enstemmig vedtatt.
UOO- 031/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en differensiert timepris, med
tillegg for pensjon og arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske
vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper som fremgår av
saken.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for kommunestyret i Nye
Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private leverandører som søker
konsesjon innen tilbudsfristen.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon
BPA.
5. Tønsberg kommune skal benytte NS 8435 ved kontraktsinngåelse med private
BPA-leverandører
6. Timesatsen skal ikke ligge under dagens gjennomsnittspris for private BPAleveranser for å sikre god kvalitet på tjenesten.
7. Leverandørene skal beskrive hva de tilbyr brukerne i leveransen.

034/18: Perioderapport nr. 1 - 2018
Side 9

Rådmannens innstilling

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn
forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte
prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga
økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i
saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra
posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne
plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge
av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til
TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.

07.05.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 022/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn
forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte
prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga
økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i
saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra
posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne
plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge
av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til
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TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.

07.05.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 019/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre
skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på
oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr.
3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene
ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning.
Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra
budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke
økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte
kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning
som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte
utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter
årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.
08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 034/18 Vedtak:
1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn
forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte
prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga
økning i tjenestene.
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4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i
saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra
posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne
plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge
av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til
TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 036/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre
skatteinngang enn forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på
oppdaterte prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr.
3.000.000 pga økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene
ihht. tabell i saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning.
Dette dekkes fra posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra
budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke
økning i egne plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte
kostnader til private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning
som en følge av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte
utgifter til TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter
årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.
08.05.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 032/18 Vedtak:

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn
forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte
prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga
økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i
saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra
posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne
plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge
av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til
TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.

08.05.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UOO- 036/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling

1. Budsjett for skatteinntekter økes med kr. 5.500.000 som følge av bedre skatteinngang enn
forventet så langt i år.
2. De budsjetterte pensjonskostnadene reduseres med kr. 19.800.000 basert på oppdaterte
prognoser for 2018.
3. Budsjett for refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester økes med kr. 3.000.000 pga
økning i tjenestene.
4. Refusjonsinntekter for ressurskrevende tjenester fordeles ut på virksomhetene ihht. tabell i
saken.
5. Virksomhet Hjemmetjenester tilføres kr. 5.000.000 til å dekke aktivitetsøkning. Dette dekkes fra
posten «redusert innsparing Helse og Omsorg» fra budsjettvedtaket for 2018.
6. Det tilføres kr. 19.600.000 til virksomhet Sykehjemmene i Tønsberg for å dekke økning i egne
plasser og kjøp av plasser i Re kommune.
7. Det tilføres kr. 3.300.000 til virksomhet oppvekst barnehager for å dekke økte kostnader til
private barnehageplasser og redusert foreldrebetaling.
8. Det tilføres kr. 2.400.000 til Tønsberg læringssenter for å dekke økt bemanning som en følge
av ny aktivitet og økte utgifter til introduksjonsordningen.
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9. Det tilføres kr. 3.000.000 til virksomhet Barn og Unge for å kompensere for økte utgifter til
TFU.
10. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.

035/18: Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune

07.05.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 025/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.
07.05.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til etterretning
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 021/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.

08.05.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig tatt til orientering.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 035/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.
08.05.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 037/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.
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08.05.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:
UNS- 034/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.
08.05.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UOO- 037/18 Vedtak:

Årsmelding 2017 for Tønsberg kommune tas til orientering.
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