Kommuneplanens handlingsdel
2019-2022

Innholdsfortegnelse
Innledning ............................................................................................................................ 3
Økonomiske forutsetninger ................................................................................................ 3
Revidert nasjonalbudsjett 2018 ...................................................................................... 3
Det økonomiske opplegget for 2019 .............................................................................. 4
Konsekvenser for Tønsberg kommune ......................................................................... 4
Hovedtrekkene i fordelingen av den økonomiske rammen .............................................. 5
Arbeidet med budsjettbehandlingen.................................................................................. 7
Oppvekst .............................................................................................................................. 8
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Oppvekst ............................................. 8
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Oppvekst .................................................. 9
Helse og omsorg ............................................................................................................... 13
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Helse og omsorg .............................. 13
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Helse og omsorg ................................... 15
Kultur, idrett og folkehelse ............................................................................................... 18
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Kultur, idrett og folkehelse .............. 18
Kommuneplanens handlingsdel 2018-2022 Kultur, idrett og folkehelse ................... 19
Integrering og sosiale tjenester ....................................................................................... 22
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Integrering og sosiale tjenester ...... 22
Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Integrering og sosiale tjenester ...... 24
Næringsutvikling ............................................................................................................... 27
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Næringsutvikling .............................. 27
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Næringsutvikling ................................... 28
Areal, samferdsel, miljø og beredskap ............................................................................ 32
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Areal, samferdsel, miljø og beredskap
........................................................................................................................................ 32
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Areal, samferdsel, miljø og beredskap 34
Kommunen som organisasjon ......................................................................................... 39

2

Innledning
Handlingsdelen er en del av kommuneplanen og inneholder tiltak som underbygger
strategiene for å oppnå målene i kommuneplanen. De fleste tiltakene knyttes til prioritering
av eksisterende ressurser, som ut fra mål og resultatstyringsprinsippet, betegnes «dekkes
innenfor rammen». Det er i tillegg tiltak som krever nye bevilgninger for å gjennomføres.
Disse vedtas i handlingsdelen, og gir føringer for neste års budsjett og de 4 neste årenes
økonomiplan. Utfordringen er at vi på nåværende tidspunkt ikke kjenner kommunens totale
økonomiske ramme for drift de neste 4 årene. Vi har noen signaler fra
kommuneproposisjonen, som angir regjeringens politikk og økonomisk overføringer til
kommunesektoren som helhet, men hvordan denne veksten skal fordeles på den enkelte
kommune er ennå ikke kjent. Det avhenger av en rekke kriterier som påvirker
utgiftsutjevningen, skjønnstilskudd, særskilte fordelinger, og andre omfordelingsmekanismer
som ligger i systemet.
En annen viktig utfordring med denne handlingsdelen, er tidsperspektivet. Handlingsdelen og
økonomiplanen skal være 4-årig, men dagens organisasjon varer kun ett år til. Fellesnemnda
skal neste høst legge fram budsjett og økonomiplan for nye Tønsberg. Det kan ikke legges
for sterke føringer for dette krevende arbeidet i denne handlingsdelen.
Siden dette er siste budsjettår for gamle Tønsberg, er ambisjonene i hovedsak å videreføre
de tiltak som allerede er igangsatt. 2019 blir et krevende år hvor mye ressurser må benyttes
til selve sammenslåingsprosessen.
Noen føringer må likevel legges, og det i investeringsbudsjettet. Det gjelder spesielt vedtatt
sykehjemsutbygging og en helt nødvendig økning av skolekapasiteten.

Økonomiske forutsetninger
Revidert nasjonalbudsjett 2018
Stortingets budsjettvedtak for 2018 innebar at realveksten i kommunesektorens samlede
inntekter ble anslått til 4,6 mrd. kroner, tilsvarende 0,9 pst. Veksten i de frie inntektene ble
anslått til knapt 3,8 mrd. kroner, tilsvarende 1,0 pst. Veksten ble regnet i forhold til anslag på
regnskap i revidert nasjonalbudsjett for 2017.
Regnskapstall for 2017 viser at inntektene fra skatt på alminnelig inntekt og formue ble 1,8
mrd. kroner høyere enn anslått i nasjonalbudsjettet for 2018. Det antas at merinntekten ikke
er en varig økning, men tilpasning til skattereformen, og dette hensyntas derfor ikke i
anslagene for 2018.
Forventningene til lønnsoppgjøret er nedjustert fra 3,0 til 2,8 prosent. Samtidig har
energiprisene økt, slik at deflatoren holdes på samme nivå (2,6%) som i nasjonalbudsjettet.
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Lavere lønnsoppgjør bidrar til lavere kostnadsvekst i kommunene, men også lavere
skatteinntekter. Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene skal
nedjusteres med 0,5 mrd. kr.
Målt mot oppdatert anslag på sektorens inntekter i 2017 ventes det nå en nedgang i de frie
inntektene i 2018 på 2,6 mrd. kroner, til tross for at nivået på de frie inntektene i 2018 er
oppjustert. Dette må ses i sammenheng med at de økte inntektene fra skatt på inntekt og
formue i 2017 antas å være av engangskarakter, og derfor ikke er videreført i anslagene for
2018.
Det økonomiske opplegget for 2019
Regjeringens forslag til kommuneopplegg for 2019 legger til rette for en fortsatt styrking av
det kommunale tjenestetilbudet. I Kommuneproposisjonen 2019 varsler regjeringen en
realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på mellom 1 og 2 mrd. kroner. Det
legges opp til at de frie inntektene øker med mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner. Innenfor veksten
i de frie inntektene er 0,2 mrd. kroner begrunnet med satsing på rusfeltet og 0,1 mrd. kroner
med satsing på habilitering og rehabilitering.
Inntektsveksten for 2019 er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018 i revidert nasjonalbudsjett.
Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2018 endres når
statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2019 som nå varsles kunne bli
endret.
Regjeringen mener at det ligger et effektivitetspotensiale i kommunesektoren. Dersom
kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 pst., tilsvarer det
1,2 mrd. kroner i 2019 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av
inntektsveksten.
Konsekvenser for Tønsberg kommune
Dersom den totale veksten i frie inntekter fordeles etter innbyggertall, vil Tønsberg få en
vekst på ca. 24 mill kroner utover pris- og lønnsjustering. Av dette må 9,7 mill kroner
benyttes til å dekke økte finanskostnader.
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Hovedtrekkene i fordelingen av den
økonomiske rammen
Det anslås foreløpig en realvekst (eks pris og lønnsvekst) på 24 mill kroner. Dette er kun ved
å fordele veksten anslått i kommuneproposisjonen etter antall innbyggere. Utover høsten vil
kriteriedata som avgjør utgiftsutjevningen komme, slik at når statsbudsjettet legges fram i
oktober, vil den reelle veksten enten bli høyere eller lavere. Derfor er de økonomiske
rammene være svært foreløpige. Av den totale realveksten, må 9,7 mill kroner disponeres til
å dekke økte finanskostnader. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med et overskudd på
50 mill kroner, som er en økning på 0,7 mill kroner fra 2018. Det betyr at det er 13,6 mill
kroner til tjenesteområdene.
Erfaringsmessig dekker veksten i inntektene knapt opp lønns- og prisvekst og
konsekvensjusteringer, så det er lite rom for nye tiltak. Dette innebærer at den politiske
prioriteringen og mulighet for utvikling er begrenset. Siden kostnadsøkningen ved å
gjennomføre det samme som året før tilsvarer inntektsveksten, må kommunen enten
omprioritere eller effektivisere for å gjennomføre nye tiltak med økonomiske konsekvenser.
Netto finanskostnader øker kraftig fra 2018 til 2019. I 2018 blir det investert mer enn betalte
avdrag og prisøkning (handlingsregelen for låneopptak). Dette på grunn av at uutnyttet
handlingsrom fra tidligere år ble benyttet. I tillegg er det tatt opp lån i 2018 for investeringer
tidligere år, da disse ble utsatt på grunn av god kapasitet. Det er også antatt en moderat
renteøkning i 2019.
Vi gir her foreløpige rammer for de 6 områdene, Administrasjon og felleskostnader,
Oppvekst, Helse og omsorg, NAV, Teknisk samt Kultur, idrett og folkehelse. Innenfor disse
rammene gir rådmannen forslag til tiltak som ønskes gjennomført i 2019. De tiltakene som
har økonomiske konsekvenser må i hovedsak dekkes ved omprioriteringer, effektivisering
eller prioritering av veksten i den totale rammen.
I de foreløpige rammene er pris- og lønnsvekst ikke medtatt. Dette blir beregnet til høsten og
legges fram med budsjettet i november.
Regjeringen har lagt føringer på disponering av frie inntekter. Dette gjelder opptrappingsplan
for rusfeltet. Tønsberg kommune har fått midler gjennom øremerkede tilskudd. Disse fases ut
fra 2018, og det forventes at kommunene benytter økning i frie inntekter til å egenfinansiere
disse tiltakene. Rådmannen foreslår derfor at Tønsbergs andel av 200 mill kroner, som utgjør
1,7 mill kroner benyttes til rusfeltet for å egenfinansiere tidligere øremerkede tilskudd. I tillegg
legges det føringer på at 100 mill kroner benyttes til habilitering/rehabilitering. For Tønsberg
utgjør dette om lag kr 850.000 som foreslås lagt til helse og omsorg for å styrke dette
området.
Konsekvensjusteringer utgjør alene 12,3 mill kroner. I tillegg er det lagt inn antatt andel av
regjeringens ønske av bruk av frie midler til rus/psykiatri og rehabilitering/habilitering, 2,55
mill kroner. Av andre tiltak er det kun lagt inn 1,2 mill kroner til å opprettholde antall lærlinger
etter at tilskudd fra KS bortfaller. Summen av disse tiltakene utgjør 16,05 mill kroner, altså
2,45 mill kroner mer enn beregnet ramme for å øke virksomhetenes budsjettrammer.
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Det totale inntektsrammen for kommunen er på nåværende tidspunkt usikker, men tallene
indikerer at det også i 2019 må foreta noen kutt i tjenestene.
Ramme for virksomhetenes drift fordelt på områder. 2019, eks pris og lønnsvekst
Ramme 2018
Administrasjon/
felleskostnader
Oppvekst
Kultur, idrett og
folkehelse
Helse og omsorg
NAV og Tønsberg
læringssenter
Tekniske tjenester
Sum

Konsekvensjustering

159 151 000

1 300 000

1 057 345 000

1 200 000

65 950 000
890 295 000

0
6 800 000

43 880 000
91 211 000
2 307 832 000

2 000 000
1 000 000
12 300 000

Føringer fra
regjeringen

Egne prioriteringer
1 200 000

Ramme 2019

161 651 000
1 058 545 000

2 550 000

65 950 000
899 645 000

2 550 000

44 880 000
93 211 000
2 323 882 000

1 200 000

Konsekvensjusteringer:
Administrasjon og felleskostnader: Valgavvikling
Oppvekst: Private barnehager og gratis kjernetid i barnehager
Helse og omsorg: Ny avtale Attendo, helårseffekt kjøpte plasser Re
NAV: Økte sosialhjelpsutbetalinger
Tekniske tjenester: Økt areal bygninger, vei og park.
Slik tallene nå fremstår, er det ikke rom for nye tiltak som ikke kan realiseres innenfor
virksomhetenes egne rammer ved omprioritering eller ledige ressurser.
Det er i oppstillingen ikke tatt hensyn til økte overføringer til eksterne levererandører av
tjenester eller organisasjoner som følge av pris og lønnsvekst. Dette kommer vi nærmere
tilbake til i fremlegget av budsjettet til høsten.
Investeringer
Ut fra kommunens handlingsregel om at lånegjelden som belastes frie inntekter ikke skal øke
mer enn prisstigningen (kommunal deflator) har Tønsberg kommune en låneramme på 72,6
mill kroner i 2019. Det skal benyttes 30 mill kroner til prosjektering av Hognes sykehjem i
2019 (i tillegg til 20 mill i 2018). Det er også stort press på skolekapasiteten i Slagen.
Rådmannen foreslår derfor å bygge ut Presterød barneskole til full 3 parallell skole. Dette
koster om lag 80 mill kroner, noe som er 50 mill kroner mer enn tidligere vedtatt utbygging.
I tillegg er det langsiktige investeringsplaner innen brannsikring av kommunale boliger, enøk
tiltak, digitalisering i skolene, rehabilitering av kirkebygg, utskifting av lysarmatur (gatelys),
veiinvesteringer, utvidelse av Søndre Slagen kirkegård for å nevne noen.
Dette betyr at for å holde seg innenfor lånerammen, må deler av disposisjonsfondet benyttes
til å finansiere investeringer.
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Arbeidet med budsjettbehandlingen
Under hvert hovedområde er det skrevet noe om hovedutfordringer. Dette vil påvirke
retningen på tiltakene, selv om mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel er
førende for tiltakene i handlingsdelen.
I hovedsak opprettholdes eksisterende tiltak i 2019. Dette som følge av at det ikke er
økonomisk handlingsrom, men like viktig er det omfattende arbeidet med
kommunesammenslåing som skjer i 2019.
Utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan byr på et dilemma. Kommuneloven sier at det
skal utarbeides 4-årig økonomiplan, men samtidig vil det fra 2020 være en ny organisasjon
med sammenslåing av to kommuner. I tabellene under har vi ikke satt «Budsjett 2020-2020»
i en kolonne som vi ellers ville ha gjort, men «Forslag om videreføring i 2020-2022».
Kolonnen fungerer således som et signal fra «gamle» Tønsberg til kommunestyret til «nye»
Tønsberg.
Det arbeides nå videre med kvalitetssikring av konsekvensjusteringer og effekten av lønnsog prisvekst. Videre vil inntektsrammen kvalitetssikres, og vi må vekte til medio oktober til vi
vet hvor store de frie inntektene blir. Da har vi tilstrekkelig informasjon til å utarbeide et mer
detaljert budsjett for 2019.
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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
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
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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

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Oppvekst
Utfordringer i skolesektoren og barn og unge
Investeringer
Elevtallet i Tønsberg-skolen øker for andre år på rad. Økt boligbygging med forventet
befolkningsvekst vil kreve kapasitetsøkning i deler av kommunen. Nye elevtallsprognoser er
under utarbeidelse for at utviklingen skal kunne følges tett opp.
I kommende økonomiplanperiode er det fortsatt Slagenområdet som har de største
kapasitetsutfordringene. Utbygging av Presterød ungdomsskole (PUS) igangsettes i juni
2018 og ferdigstilles til skolestart 2019. Kostnaden blir 34 millioner og ligger i
økonomiplanen. Det må legges inn investeringsmidler til inventar og utstyr i nybygget (11000
m2), og de deler av skolen som ombygges (800 m2). Dette er beregnet til ca. kr.2,0 mill.
Planlegging av utvidelse på Presterød barneskole igangsettes så snart nye
elevtallsprognoser er bearbeidet på bakgrunn av nylig revidert boligbyggprogram. En
utbygging til 3 paralleller på Presterød estimeres til å koste ca 80 millioner. Det er også sterkt
behov for en dobbel gymsal, da dette ikke ble prioritert ved utbyggingen i 2004. Dette vil
koste ca 20 millioner i tillegg.
På lengre sikt er det nødvendig å erstatte nåværende Ringshaug barneskole med en ny
skole i Ringshaugområdet. På bakgrunn av nye elevtallsprognoser vil rådmannen høsten
2018 legge fram en sak med en vurdering ift. hvor stor skole det må planlegges for i
Ringhaugområdet.
En fortsatt oppgradering av IKT utstyr både i skoler og barnehager er helt påkrevd, hvis
elevene i Tønsberg-skolen skal ha mulighet for å få et undervisningstilbud i tråd med
gjeldende læreplan, lov og forskrift. IKT plan for grunnskole og barnehage ble vedtatt høsten
2017. Rådmannen foreslår å bevilge kr. 6 millioner til videre investering av nødvendig utstyr
for å kunne tilby 1:1 pc fra 5-7 trinn, og gjenstående elever på ungdomstrinnet.
Drift:
For skoleåret 2018/19 er det pr. dags dato innmeldt 75 flere elever enn foregående skoleår
(58 i 17/18), noe som kan utløse 3 nye klasser. I tillegg er det nå 5 klasser i kommunen som
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kun mangler en elev for å utløse en ny klasse. Det foretas en elevtelling 1.september. Først
da får vi en endelig oversikt over antall klasser i Tønsberg-skolen.
I forbindelse med innføringen av lærernormen fra 01.08.18 er det i revidert nasjonalbudsjett
øremerkede midler til kommunene. «Tidlig innsatsmidler» som tidligere var øremerket 1.-4.
kl. skal benyttes til finansiering av lærernormen, men skal nå fordeles på årskullene 1.-10.kl.
Dette vil skape bemanningsmessige utfordringer mellom barneskolene og ungdomsskolene.
Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til hvordan lærernormen vil virke inn for Tønsberg.
Beregninger ut fra de kjente faktorene i revidert nasjonalbudsjett tyder på at Tønsberg-skolen
vil mangle 3,5 til 4 mill. kr. for å være på nivå med lærernormen.
For å støtte opp om IKT satsingen i skolen, er det et behov for å styrke driften. Drifting av økt
maskinpark og behov for kompetanseheving er de vesentligste kostnadsfaktorene.
Det er et behov for å etablere en alternativ læringsarena for elever fra 5-7 trinn. Tilbudet bør
knyttes opp til Husøy alternative skole.
I virksomhet Barn og Unge ser en et økt behov for tjenester rundt barn og unge med
funksjonsnedsettelser. Dette gjelder avlastning, nettverksgrupper, støttekontakt,
omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistanse.
Det vil innføres pakkeforløp innenfor rus og psykiatri. Dette har som mål å skape et tettere
samarbeid mellom sykehus og kommune, samt at pasienter kommer raskere til behandling
og deretter blir tilbakeført til kommunene. Som en konsekvens av dette er virksomhet Barn
og Unge er i gang med å utrede behov for nytt behandlingstilbud og økt kompetanse.
Lovendringer gjør at veiledning og opplæringsplikt til foreldre med barn med
funksjonsnedsettelser er styrket. Dette vil kunne føre til behov for økt kompetanse og
personalressurser.
Utfordringer i barnehagesektoren
Investeringer:
Til tross for et relativt stabilt barne- og elevtall de siste tre årene, vil en ventet
befolkningsvekst kreve kapasitetsøkning i deler av kommunen. Nye prognoser er under
utarbeidelse for at utviklingen skal kunne følges opp. Fjerdingen barnehage vil i løpet av
2018 flyttes, sannsynligvis til Bjørn Farmand. Her vil det med enkle grep kunne utvides med
flere barnehageplasser i sentrum dersom dette skulle bli nødvendig. For å ivareta behov for
barnehageplasser på Hogsnes/Vear er det ønskelig å bygge om Hogsnes skole til
barnehage. I påvente av at det bygges ny kommunal barnehage på Sem, kan et eventuelt
behov løses med paviljong i Semsbyen barnehage.
Drift:
I 2018 ble det lovfestet bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm. Ordningene er delvis er
finansiert gjennom økning i ramme. I barnehageåret 2018/2019 har kommunen hatt en
nedgang i antall barn med rett til barnehageplass. Med dette barnetallet vil finansieringen
være tilstrekkelig for ivareta de nye lovkravene (med helårseffekt). Dersom antallet
barnehageplasser i påfølgende barnehageår må økes, vil det gi kommunen økte kostnader.
Skjerpet pedagognorm gir barnehagene nye utfordringer med ekstra planleggingstid som
fører til at flere ansatte er borte fra barnegruppene. For Tønsberg kommune utgjør dette
omtrent 1800 timer per år, noe som tilsvarer ett årsverk.
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Barnehagene er per i dag maksimalt benyttet i forhold til godkjent areal, og det vil i perioden
være et mål å redusere antall barn i gruppene slik at det blir bedre plass både i garderober
og på avdelingene.

Nr

Tiltak

2.1

Tilby alternative læringsarenaer slik
at alle barn blir ivaretatt

2.2

Styrke innsatsen på språkutvikling ,
språkopplæring og realfag.

2.3

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

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

2.8

2.9

Systematisk videreutvikle
kompetanse for å forebygge og
styrke arbeidet med tidlig innsats.
Styrke elevenes læringsutbytte
gjennom systematisk arbeid med
læringsmiljø, undervisnings,- og
vurderingspraksis.
Oppgradere IKT –
kompetanseutvikling og utstyr i skole
og barnehage (investering)
Styrke foreldrerollen gjennom dialog
og kompetansehevende tiltak
Videreføre arbeidet med å tilby
virkningsfulle og forskningsbaserte
tiltak
Sikre tilstrekkelig barnehage- og
skolekapasitet i forhold til økt
barnetall.
Bjørn Farmann (Knappløkka bhg)
Inventar Presterød ungdomsskole
Presterød skole full 3 parallell
Gymsal Presterød skole
Ringshaug skole
Videreutvikle arenaer hvor barn og
unge kan delta i planlegging og
påvirke beslutninger.

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videreføring
2020-2022

Referanse
til mål

Videreføres
innenfor
ramme

O1

Videreføres
innenfor
ramme

O1
3 000 000
til
barnehage
ne i
perioden
500 000
barnevern
7 000 000 i
perioden

videreføres

6.000.000
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme

O 1,O2, O5

O1

O1
O1
O 2, O 5

2.300.000
2.000.000
44.000.000 45.000.000
20.000.000
400 mill
Videreføres
innenfor
ramme

O 1,O2, O5

O3

O4
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Nr

Tiltak

2.10

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

2.11

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

2.12

Arbeide aktivt for å redusere
barnefattigdom

Styrke samarbeidet med frivillige
2.13 organisasjoner i arbeidet med barn
og unges oppvekstvilkår
Opptrapping av skolebibliotek i
2.15
henhold til strategiplan

Status
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme

Videreutvikle og effektivisere
opplæringstilbudet ved Tønsberg
2.16 Voksenopplæring som følge av flere
Videreføres
deltakere i introduksjonsprogrammet ,
og at flere voksne tar grunnskole.
Videreutvikle Tønsberg
voksenopplæring i tråd med nasjonal Videreføres
2.17 kompetansepolitisk strategi 2017innenfor
2021, og kommunens vedtatte
ramme
strategi for opplæring og integrering..

Budsjett
2019

Forslag
om videreføring
2020-2022

Referanse
til mål
O5
O6
O2
O2

2 000 000
innen 2020

O1

1 500 000

O3

O1
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Helse og omsorg
Omfatter virksomhetene:
o Mestring og forebyggende tjenester
o Hjemmetjenester
o Helsetjenester
o Psykisk helse og miljøarbeid
o Sykehjemmene i Tønsberg
o Tildeling helse- og omsorgstjenester
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
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H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det
ordinære arbeids- tilbudet 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

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 2019-2022 Helse og omsorg
Nye utfordringer:
Rus og psykisk helse
Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter trår i kraft fra 2019. Midler til finansiering
overføres i kommunens ramme. Det er usikkert hvor mange pasienter dette kan gjelde.
Kommunen forbereder endringen i lag med kommunene og sykehuset i Vestfold.
Eldreomsorgen
I 2019 vil planlegging og prosjektering av Hogsnes sykehjem ha høy prioritet. Videre skal
utnyttelsen av Træleborg sykehjem fra 2021 utredes. Det må også planlegges nytt sykehjem
som erstatning for Maribu og Marie Treschow.
Det er signaler fra styresmaktene om at det vil bli plikt for kommunene til å tilby et
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Tønsberg har behov for flere
slike plasser og vi foreslår å utvide dagsentertilbudet for demente på Eik og Nes med 200 %
stilling. Det ser ikke ut som om det er rom for å prioritere dette i 2019.
For å kunne ivareta iverksatt økning av dagtilbud og nye behov, er det påkrevet med økt
kapasitet i kommunens transporttjeneste. Helse og omsorg ser behovet av å øke kapasiteten
i tjenesten med en 100% stilling fra fem til seks sjåfører. Det ser ikke ut som om det er rom
for å prioritere dette i 2019.
Tønsberg kommunen satser bevisst på forebyggende tiltak og dagtilbud for å utsette mer
ressurskrevende tjenester. Deler av veksten i kommunens frie inntekter i 2019 vil være
begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Vi foreslår en økning i
antall terapeuter med 145 % for å kunne ivareta økning i hverdagsrehabilitering og sikre at
pasienter kan bo lengre i eget hjem.
Frivillighet
For å kunne møte store utfordringer innen helse og omsorgsfeltet i årene som kommer er økt
samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor viktig. Frivillige er et viktig supplement til de
offentlige tjenestene. Jmf. Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet
(2015-2020) For å kunne nytte de samlede ressursene i helse og omsorgstjenestene,
brukere og pårørendes ressurser, nærmiljø og lokalmiljø er det godt dokumentert at disse må
koordineres. Det er behov for frivilligkoordinator i 100% stilling som kan iverksette,
koordinere og følge opp ulike tilbud drevet av frivillige, men det ser ikke ut som om det er
rom for å prioritere dette i 2019.
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Nr

1.2

Tiltak

Status

Revidere boligsosial handlingsplan I arbeid

Fremme egenomsorgen og
egeninnsatsen til hjemmeboende
pasienter ved økt bruk av
1.9
ergo/fysio-terapeuter i
hverdagsrehabilitering. 145 %
stilling
Øke andelen faglærte ved å
motivere og forplikte ufaglærte til å
ta fagutdanning. Som hovedregel
1.20
ansette faglærte ved
nyrekruttering.

Budsjett
2019

Forslag
om
videreføring
20202022

Eksternt
finansiert

H 3, H 4

850.000

Kontinuerlig

Systematisk kvalitetsutvikling av
pasient- brukersikkerhetsarbeidet i
helse og omsorg ved bruk av nye
1.32
kvalitetsverktøy og kontinuerlig
kompetansebygging
Utvide dagsentertilbudet for
1.33 demente på Eik og Nes.
200 % stilling
Lavterskel aktivitetstilbud til yngre
personer med demens/ personer
med demens tidlig i forløpet.
1.34
60 % stillingsressurs fagarbeider
knytt til Sidebygningen.

Ref. til
mål

H1, H 3

Finansieres
innenfor
rammen

H6

Finansieres
innenfor
rammen

150.000 H1 – H9

1.200.000

320.000

Bygge flere omsorgsboliger til både Sak i Fellesnemda
eie og leie når nytt sykehjem på
16. mai 2018 og i
1.45 Hogsnes er i drift
Bystyret 20. juni
Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg 2018
Opptrappingsplan for styrking av
hjemmetjenesten. Årlig
Sak i Fellesnemda
rapportering i årsmelding på
16. mai 2018 og i
1.46 prosentfordeling budsjett
Bystyret 20. juni
hjemmebasert omsorg og
2018
institusjonsomsorg.

H3

H3, H4,
H9

H3, H4,
H9

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

1.47

Antall avlastnings-/korttidsplasser,
dag- og aktivitetstilbud for eldre

Planlegges i
forbindelse med

H3, H4,
H9
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Nr

Tiltak

Status

Budsjett
2019

Forslag
om
videreføring
20202022

Ref. til
mål

hjemmeboende skal økes og
bygging av
differensierer ytterligere ut fra ulike Hogsnes
brukergruppers behov.
Antall korttidsplasser skal utgjøre
25% av plassene på sykehjem.
Utviklingen rapporteres i
perioderapporter til politikere
Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Åpningstiden til dag- og
aktivitetstilbud i kommunen
1.48 vurderes utvidet for å dekke
brukeres og pårørendes behov

Planlegges i 2018

H3

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Alle tjenestemottakere som har
krav på det får tilbud om en
koordinator. Individuell plan
1.51 benyttes aktivt som arbeidsverktøy Kontinuerlig
for brukermedvirkning i tjenestene.

Finansieres
innenfor
rammen

H3, H 9

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Prøve ut varslings-og
1.53 lokaliseringsteknologi

Ref. Strategi- og handlingsplan for
velferdsteknologi

Medisindispenser/elektronisk
1.54 medisinstøtte

Ref. Strategi- og handlingsplan for
velferdsteknologi

1.55

Elektroniske dørlåser/e-lås
Ref. Strategi- og handlingsplan for
velferdsteknologi

"Trygghetspakke" for
1.56 hjemmetjenesten

Ref. Strategi- og handlingsplan for
velferdsteknologi

1.57 Sjåfør 100% stilling.
Frivillighetskoordinator 100%
1.58
stilling.

Piloteres i 2018
Spredning i 2019

Finansieres
innenfor
HJTJ
mod.prosjekt

H9

Piloteres i 2018
Spredning i 2019

Finansieres
innenfor
HJTJ
mod.prosjekt

H9

Piloteres i 2018
Spredning i 2019

Finansieres
innenfor
HJTJ
mod.prosjekt

H9

Planlegges i 2018
Piloteres i 2019

Finansieres
innenfor
HJTJ
mod.prosjekt

H9
600.000

H3

700.000

H1, H8
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Kultur, idrett og folkehelse
Omfatter virksomhetene:
o Kultur, idrett og folkehelse inkludert svømmehallen og ungdomskontoret.
o Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
o Tønsberg kulturskole.
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 2018-2022 Kultur, idrett og folkehelse
Nye Utfordringer:
Oppsøkende ungdomsarbeid
Tønsberg kommune er en av få kommuner i området som har opprettholdt et tilbud som
Utekontakten. Vi ser at etter en periode med færre ungdom ute i det offentlige rom på kveld
og helg har vi den senere tid hatt en økning. Det kan også se ut til at det i noen miljøer og
hos enkeltungdom er et tiltakende komplekst utfordringsbilde. Basert på dette har hele
ungdomskontorets aktivitet blitt spisset for å møte denne utviklingen.
Folkehelse
Bred Folkehelseplanlegging er i kommuneplanen 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 flerårig 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 rusmisbruk hos barn og
unge.
Arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse har en stor nasjonal prioritering, som også
nedfelt i folkehelseloven. En utjevning av bakenforliggende årsaker til sosiale ulikheter i
helse er nødvendig for at alle borgere skal oppleve like muligheter og gode levekår i
samfunnet. Et samfunn med store helseulikheter basert på sosial bakgrunn kan føre til store
kostnader.
Biblioteket
Et nytt samfunnsoppdrag som møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt
er gitt biblioteket. Biblioteket er et viktig virkemiddel for sentrumsutviklingen i Tønsberg. Ved
siden av å være litteraturhus, skal biblioteket også fylle rollen som kunnskaps- og
informasjonsrom, og være et folkeverksted, både mentalt og fysisk. Dette krever økt
tilgjengelighet til både biblioteklokalene og tjenestene, og det må endringer til i
bibliotekrommet for å gi rom for nye aktiviteter. Selvbetjent bibliotek innføres høsten 2018,
med helårseffekt fra 2019.
Kulturskolen og skolesekken
Etterspørselen er fremdeles langt større enn tilbudet som kan gis i Kulturskolen. Det
kommunale tilskuddet til Kulturskolen ligger fortsatt lavt.
Men Kulturskolen jobber målrettet med de nye utfordringene gjennom å gi lærerne
kompetanseheving i gruppeundervisning. Kulturskolen vil også dekke skolekorpsenes behov
for opplæring på alle instrumenter og tilby gratis dirigenttjeneste til hovedkorpsene.
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Nr

Tiltak

Videreføre investeringsmidler
Anleggsplan idrett og friluft.(
investering)
Utvide prosjektet Behovsprøvd
3.2
opplevelseskort.
Pilgrimsleden etableres gjennom
3.3
Tønsberg.
Utredning ny svømmehall
3.4
(investering)
Øke tilskudd lag og foreninger, ny
3.5 a tilskuddsordning folkehelsearbeid
3.1

3.5 b
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

Ny tilskuddsordning
omdømmearrangementer
eksempelvis Færder, slottsfjellfestival
mm
Ferdigstille uteområdet ved Støperiet
(investering)
Øke tilgjengligheten for lag og
foreninger i kommunale bygg og
anlegg – Karlsvika
Øke tilbudet til ”egenorganisert”
aktivitet og miljøarbeid barn og unge
Investering i infrastruktur og utvikling
Slottsfjellområde. (investering)
Gjennomføre « program for
folkehelsearbeid i kommunen»
Gjennomføre prosjekt
Helsefremmende nærmiljø
Utvikle kunstinstallasjoner og
møteplasser for unge og voksne i
sentrum.(drift og investering)
Økt tilgjengelighet til biblioteket
helårseffekt

3.13
a
3.13
Økt mediebudsjett biblioteket
b
3.13
Ombygging lesesal (investering)
c
Etablere den kulturelle
3.14
barnehagesekken
Styrke kulturskolen gjennom flere
3.15 elevplasser og flere dirigentstillinger
for å møte en nasjonal satsning.
Vi skal gi eldre kulturtilbud gjennom
3.16
Den kulturelle spaserstokken.
3.17 Styrke og videreutvikle Støperiet og

Status

Budsjett
2019

Videreføres

4 125 000

Forslag
om videre- Referans
føring
e til mål
2020-2022
F1
100 000

Videreføres

F1

Pågående

Finansieres
eksternt

F1

Pågående

Kr 2 000 000

F1,F2,F3
2 500 000
F2
1 500 000
750 000

Pågående

1 500 000

F1, F5
F4, F5

250 000/50
0 000(inv.)
600 000

F2

3 000 000

F3

Finansieres
eksternt
Finansieres
eksternt

F2

F1
F2, F4
50 000/300
000

Pågående

F4

Kr 600.000

F4
F4

Kr 500.000
200 000

F5

1 250 000
F5
200 000

F 5, H1

750.000

F5
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Nr

Tiltak

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referans
føring
e til mål
2020-2022

Haugarrock
3.18

3.19

3.20
3.21
3.22

3.23
3.24

Bidra til videreutvikling av Færder
nasjonalpark
Fortsette det gode samarbeidet
mellom kirken og kommunen, der
kirken selv må prioritere sine
oppgaver
Rehabilitering av kirkebyggene
utvendig og innvendig fortsetter slik
at det fremstår i en akseptabel stand
(Fellesrådet mottar mvakompensasjon)
Kirkebyggene gis jevnlig vedlikehold
Gravplassforvaltningen omfatter
gravplasser, kremasjon og gravferd,
og skal forvaltes på en forsvarlig
måte.
Videreføring av den Kulturelle
skolesekken i samarbeid med
Vestfold Fylkeskommune
Oppfølgning av
barnefattigdomsstrategi

Prioriteres
innenfor
ramme

F1-F5

Videreføres

F2

Videreføres

2 000 000 pr
år

F3

Videreføres
2017 - 2021

F3
10 800 000

13 800 000

F3

100 000
Videreføres

F5
2 750 000

F5
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Integrering og sosiale tjenester
Omfatter virksomhetene:
o NAV Tønsberg
o Tønsberg Læringssenter
o Tiltak for enslige mindreårige (Temfa)
o Tønsberg kommunale Eiendom (TkE)
Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Integrering og sosiale tjenester
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 arbeids- tilbudet 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
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I 2: Bosetting av flyktninger skal skje raskt i egne boliger
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
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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

Kommuneplanens handlingsdel (2017 – 2020) Integrering og sosiale tjenester
Utfordringer:
Det er mange unge på sosialhjelp i Tønsberg. NAV jobber målrettet for å redusere antallet,
spesielt gjennom aktivitetsplikten. Antall sosialhjelpsmottakere øker på grunn av overgang
fra statlige ytelser til sosialhjelp. Gjennomsnittlig utbetalinger øker også. Dette kommer av
sannsynlig av økte bolig leiepriser og økte strømutgifter. Det er også et meget høyt tall
bostedsløse i Tønsberg, det arbeides aktivt gjennom ny boligsosial handlingsplan for å finne
tiltak som vil være med på å redusere antallet.
Fra 01.03.2018 ble flyktningetjenesten i Re og Tønsberg kommuner og Tønsberg
voksenopplæring slått sammen til Tønsberg Læringssenter.
Virksomheten omfatter tre tjenesteområder: Inntak, arbeid, oppfølging (IAO), norsk- og
samfunnskunnskapsopplæring (NO) og grunnskole/ spesialundervisning ( GS/SP)
Målgruppen er voksne over 16 år, bosatt i Re eller Tønsberg, og som har rettigheter og/ eller
plikter knyttet til introduksjonsloven og/ eller opplæringsloven. Virksomheten har videre
avtale med Færder kommune om grunnskoleopplæring og spesialundervisning for voksne,
og om norskopplæring for deltakere som har sitt tilbud knyttet til introduksjonsloven hos Velle
Utvikling.
Formålet med tjenestene er at voksne bosatte flyktninger, asylsøker og andre kvalifiseres til
arbeid, utdanning, aktiviteter, og oppnår økonomisk uavhengighet, inkludering i nærmiljø og
arbeidsliv, og blir aktive bidragsytere i samfunnet.
For å oppnå formålet, slik det er beskrevet i styringsdokumentene knyttet til sammenslåing
av flyktningetjenesten og voksenopplæringen, er virksomheten avhengig av tilstrekkelig og
høy kompetanse i personalet, både i ledelsen og hos øvrige ansatte, og at det samtidig
sikres tilstrekkelig ressurser til å utarbeide og følge opp individuell og helhetlig plan knyttet til
den enkelte deltaker. I tillegg er utvikling av samarbeid og samarbeidsrutiner internt i
virksomheten og med øvrige virksomheter i kommunen, og andre, et prioritert område å få på
plass i perioden.
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Status
Nr

Budsjett
2019

Tiltak
Ny boligsosial handlingsplan

Under arbeid

Øke tilgangen på midlertidige
boliger
Sikre deltakelse i arbeidsrelaterte
aktiviteter for vanskeligstilte som er
1.16 avhengig av økonomisk sosialhjelp
og som har hel eller delvis
arbeidsevne

Videreføres

1.17 Aktivitetsplikt for ungdom

Videreføres

1.2
1.14

Ressursgruppa for radikalisering og
ekstremisme fortsetter arbeidet i
enkeltsaker.
Erfaringsnettverk for praktikere
innenfor radikalisering og voldelig
ekstremisme på Østlandet fortsetter
arbeidsutvekslingen.
Reduksjon av barnefattigdom,
tiltakene som iverksettes der.
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).
Videreføre «Flyktningvenn» i
samarbeid med Tønsberg Røde
Kors.
Stryke samarbeide mellom
frivilligheten og kommunen.
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
nett/facebook.
Individuelt tilpasset
introduksjonsprogram eller andre
kvalifiseringsprogram gjennom NAV
Undervisningopplegg i forhold til
radikalisering og voldelig
ekstremisme gjennomføres i

Videreføres

Videreføres

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022
H 3, H 4

Dekkes i
egen ramme

H4

Dekkes i
egen ramme

H5

Dekkes i
egen ramme

H5

Innenfor
rammen

Videreføres

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

2018-2021

Innenfor
rammen

2018-2019

Innenfor
rammen
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Status
Nr

Budsjett
2019

Tiltak
ungdomsskolen
Demokaratisk beredskap mot
rasisme, antisemittisme og
udemokratiske holdninger innføres
ved alle ungdomsskolene
Tilbudet fra Wergelandsenteret om
demokratiopplæring for
representanter fra 9.trinn gjennom
undervisning ved 22.julisenteret og
på Utøya fortsetter

2018-2019

Innenfor
rammen

2018-2019

Innenfor
rammen

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022
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Næringsutvikling
Omfatter virksomhetene:
o Næringsutvikling
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.

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Næringsutvikling
Utfordringer :
Det er tydelig uttalt at vi skal ha en næringsoffensiv kommune med ambisiøse kortsiktige og
langsiktige mål for de 3 B’ene, Bedrift, Bo og Besøk. Skal målene nås kreves det at
kommunen både tar initiativ til nye og konkrete utviklingstiltak som bygger opp under de 3
B’ene, men også bidrar med ressurser inn sammen med næringslivet. Dette vil både være
utredninger og konkrete aktiviteter.
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Kommunen arbeider i dag godt og målrettet gjennom selskaper som er helt eller delvis
organisert utenfor kommunen som bl.a. Gründerhuset HI5, Pulserende Kystperle AS og Visit
Vestfold. Dette samarbeidet er kritisk viktig for å være i stand til å gjennomføre tilstrekkelig
med målrettede aktiviteter, og vil også være det de neste årene selv om organisering og
eierskap kan finne andre former.

Nr

Tiltak

Gründerhusets HI5 videreutvikles i
samarbeid med Færder kommune til
4.1
å bli en motor i Tønsbergregionens
entreprenørielle økosystem.
Ny reiselivsstrategi for
Tønsbergregionen skal
4.2
implementeres i tett samarbeid med
Færder kommune og Visit Vestfold
Det skal etableres samarbeids4.3
/møtearenaer for
næringsmiddelbedrifter.
Tilrettelegge for etablering av
4.4
datalagringssenter i samarbeid med
Verdiskapingsinitiativet.
Samarbeide tett med Pulserende
Kystperle AS, om markedsføring av
Tønsbergregionen, og bidra til en god
4.8
arbeidsdeling mellom-, og
samordning av de ulike aktørene som
arbeider med markedsføring av
regionen.
Bidra til realisering av byplanen ved
deltagelse i gjennomføringsgruppen,
4.9
og ved å kartlegge muligheten for å
etablere publikumsrettet aktivitet i
sentrum.
Sterkere satsing på vekstbedrifter
gjennom blant annet START i
4.10
Vestfold og Gründerhuset HI5 i tråd
med omforente strategier i RPVI.
Samarbeide med grunneiere slik at
avsatte næringsområder i
4.11
kommuneplanen reguleres og gjøres
kjent og attraktivt for nyetableringer.
Samarbeide med Færder kommune
og fylkeskommunen om
4.13
næringsutvikling i randsonen av
Færder nasjonalpark.

Status

Videreføres

Budsjett
2019
Kr 1,50 per
innbygger.

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022
Kr 1,50 per
innbygger

N1

Videreføres

N6

N5

Videreføres
Videreføres

Videreføres

N 1,2

1mill i årlig
driftstøtte

1mill i årlig
driftstøtte

N 1,3,4,5

Videreføres

N 3,4,5

2019-2020

N1

Videreføres

N2

Videreføres

N1
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Nr

4.14
4.15

4.16

4.18

4.19

4.20

4.21

Tiltak
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.
Bred satsing på lokalmat som
engasjerer produsenter,
næringsmiddelindustri,
distribusjonsleddet og undervisningen
etc. og som kumulerer i en
matfestival med tyngdepunktet
sentralt i Tønsberg
Fortsette å utvikle Rygg
industriområde i samme gate som nå.
Gode samarbeidsløsninger med
nåværende næringsmiddelindustri
bør og skal kunne styrke deres
posisjon i markedet.
Det skal også arbeides for å tiltrekke
seg bedrifter som matcher Greve
Biogass sine produkter og som derfor
kan ta del i innovasjonsprosessen på
Rygg og på sikt få noen betydelige
konkurransemessige fortrinn.
Sørge for at dette unike miljøet blir
kjent utover regionen og bidrar til økt
omdømme som «miljøfyrtårn»
Ta utgangspunkt i den mangfoldige
sikkerhetsetableringen som allerede
eksisterer i regionen, både privat og
offentlig og tilrettelegge for
ekspansjon hos eksisterende samt
små og større nye aktører i tett
samarbeid med VFK og øvrige
Vestfold kommuner.
Tønsbergregionen trenger en
besøksattraktivitet som appellerer til

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022

Videreføres

N6

Videreføres

N1

Videreføres

Kr 2.- per
innbygger

Kr 2.- per
innbygger

N6

2019-2022

N 1,2,5

2019-2022

N1

2019-2022

N1

2019-2022

N4
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Nr

4.22

4.23

4.24

4.25

Tiltak
småbarnsfamilier. En ny svømmehall
vil kunne gjøre denne nytten for både
nær- og fjernbesøkende, men vi skal
også se på andre muligheter
Implementere vedtatte Strategisk
næringsplan for Tønsberg- og Re
kommune
Etablere akseleratorprogram
sammen med eksterne investorer
som bygger videre på aktivitetene i
HI5 og andre tilsvarende gründerhus i
regionen.
Kartlegge og iverksette aktiviteter
som fremmer regionen som en
attraktiv arbeidsregion i sammen med
VFK og Verdiskapningsinitiativet
Tønsberg og Re er nå «en
kommune» sett fra en næringsvinkel.
Utnytte miksen av ulike næringsareal
kreativt og formålsriktig

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022

Videreføres

2019

N1

2019

N 1,2

2019-2022

N1
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Areal, samferdsel, miljø og beredskap
Omfatter virksomhetene:
o Bydrift
o Eiendomsutvikling
o Kommuneutvikling
o Tønsberg Havnevesen
o Tønsberg kommunale eiendom
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

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

o
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
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon I bebygde områder
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
å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse
kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan
vernes gjennom utarbeidelse av arealdelen
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 elprisen,
men større bidrag til lokal verdiskapning

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 kollektiv- dekning.
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 parkerings- anlegg 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
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o
o

økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner
grunnlag for å iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak
å gjennomføre faste øvelser der offentlige virksomheter og private virksomheter
samarbeider

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 Areal, samferdsel, miljø og beredskap
Utfordringer:
Det er mange utviklingsprosjekter som skal behandles i løpet av et år. Dette fører til stor
arbeidsbelastning både på plan og byggesaksavdelingen. Det jobbes også med mange
overordnede planer. Det er en risiko at behandlingstiden kan øke samt at risikoen for tap av
gebyrer er tilstede. Stramme budsjett rammer medfører også at plan og utviklingsarbeidet
med nye / transformasjons områder, som for eksempel utvikling av område plan for
Stensarmen kan bli ytterligere forsinket.
Stramme budsjettrammer gjør at vedlikeholdsetterslepet øker år for år.
Dette gjelder både innen eiendom og vei.
Slik situasjonen er nå blir kun de absolutt prekære vedlikeholds prosjekter gjennomført.
Dette medfører også at fremtidens investeringsbehov øker.
Søppelsug og parkeringsanlegg i Haugar er under regulering, og det er fortsatt noen
uavklarte punkter før endelig regulering kan godkjennes.

Nr

5.1

5.3

5.5

5.6

Tiltak
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.

Status

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022

Videreføres

Gjennom
Kommunisere/informere og bedre fysisk
føres i 2019
merking av kommunens historiske
dekkes
sentrum på bakgrunn av oppdatert
innenfor
informasjon.
egen
ramme
Det skal etableres 3 nye
parkeringsanlegg for sykkel i eller i
Gjennomtilknytning til bysentrum. Anleggene må
føres 2019
være overbygde og ha låsbare stativer.
Etablere ordning med bysykler.

Budsjett
2019

A1

A1

Dekkes I
egen
ramme

Gjennomføres i 2019
Kr 300.000
Finansiert
2018

A 1, A 4

A 1, A 4
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Nr
5.7

5.9

Tiltak
Utbedre og opparbeide de 2
undergangene ved kanalbrua .
Utarbeide prinsipper for fortetting.
Denne skal blant annet inneholde:
 Hvilke kvaliteter som skal
ivaretas
 Prioriterte fortettingsområder
 Vurdere om det er boligområder
som bør bevares.

Følge opp plan for ”Avløp fra spredt
5.10 bebyggelse”.
Påvirke og tilrettelegge for at private
5.12 bedrifter miljøfyrtårnsertifiseres.
5.13

Igangsetting av nye tiltak i klima og
miljøplan

Etablere nye ladestasjoner for el-bil i
sentrum.
Den kommunale bilparken erstattes
5.16
med El-biler og biler på gass
5.15

Tilrettelegge for avfallssug og
5.17
nedgravde større containere.

5.18

Helårlig vedlikehold av sykkelveier skal
prioriteres høyere

Status

Budsjett
2019

Vedtas i
2019

Dekkes av
egen
ramme

Videreføres
Dekkes av Kr 10.0000
VA midler
Dekkes i
egen
ramme
Dekkes i
2019-2022
egen
ramme
Videreføres
1 000 000

5.21

Bygge minimum ett nytt kollektivfelt
langs viktige busstraseèr.

A2

A3
30 mill
A3
A3
A3, A 1

Videreføres kr.2.000.00
Dekkes I
bevilget
Videreføres
investeringsramme
Videreføres
dekkes i
egen
ramme

Etablere 3 sikre og separate sykkelruter
Videreføres
fra hhv Slagen, Jarlsberg og fra begge
som en del
5.19 sider av Nøtterøy (V-Ø) og helt inn i
av Bypakke
Sentrum. (Bypakke Tønsberg)
Tønsberg
Det skal utarbeides hovedplan for vei.
Tønsberg som sykkelby skal tas med i
5.20
dette arbeidet. (Bypakke Tønsberg)

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022
700 000
A 1, A 2

Videreføres
som en del
av Bypakke
Tønsberg
Gjennomføres 2019
som en del
av Bypakke
Tønsberg

A 3, A 4
A3,A1

Kr 300.000

F 1, A4

A4–A5

A 54

A 54

35

Nr

Tiltak

Status

Budsjett
2019

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022

Etablere innfartsparkering med tilknyttet
ringbussløsning for de mest befolkede
5.22
områdene i samarbeid med VKT.

Må
vurderes

A4–A5

Tønsberg kommune skal være en aktiv
5.24 medvirker i arbeidet med Bypakken

Videreføres

A4–A5

5.25

5.26

5.27
5.29
5.30
5.31
5.32

Opplæring i risiko og
sårbahetshåndtering (ROS) i
kommunes virksomheter
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.
Opparbeiding av friområder og
parkering jfr. Reguleringsplan for
Skallevollstranda
Opparbeiding av parkeringsareal på
søndre del av Ringshaugstranda

A6

Videreføres

Videreføres

Dekkes av
VA midler

A6

Videreføres

A6
1 000 000
A2
1 000 000

Oppfølging av av kommuneplan og
byplan

Gjennomføres våren
2019

Revidere landbruksplan og følge opp
nye tiltak

Gjennomføres 2019

Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
egen
ramme

5.34 Følge opp arbeidet med vannforskriften:
Videreføres
Overvåkning og tiltak
5.35
GjennomDekkes av
Oppstart av overordnede planer på
føres 2019,
egen
Stensarmen og Vear
Sem
ramme
ferdigstilt
5.36 Det føres årlig miljøregnskap for
kommunen med fokus på å redusere
Videreføres
CO2 utslipp
5.37 Fortsette utredning/regulering , og
Bevilget 6
bygging av søppelsug og P anlegg i
Videreføres
mill
Haugar
5.38 Utrede bygging / regulering av P Hus på
Videreføres
Stjerneplassen
5.39 Følge opp tiltakene i
Videreføres 1 200 000

A2
A2og A3
A2
A3
A2 og A3

A6
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Nr

Tiltak
Trafikksikkerhetsplanen for 2016 - 19

5.40 Reetablering av ny sykkelferge fra
Husøy til Husvik, Ole 4
5.41 Gjennomføring av byromsstrategi
5.42 Utrede for investeringsprogram for
veilys 2018 -2020
5.43 Starte prosjektering for å føre avløpet
på Vear til Tønsberg Renseanlegg
5.44
Utrede felles verksted med VKT og
biogasspåfylling på Kilen
5.45
5.46

5.47
5.48
5.49
5.50
5.51

5.52

Status

Budsjett
2019

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022

Dekkes av
egen
ramme
Videreføres
Videreføres
Oppstart
2019

2.000.000

2 000 000

Kr 50.000

Videreføres VA Ramme VA Ramme

Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
Utredning av deponi for rene masser og
Videreføres
egen
rigg plasser for anleggsdrift 2019 ramme
Dekkes av
midler fra
Trinnvis opparbeiding av
Gjennombyromsfarmannstorvet samt at
føres 2019
strategi
Kinoplassenopparbeides
(5.41) og
VA midler
Oppstart arbeide med planstrategi for
Gjennomny kommuneplan Nye Tønsberg
føres 2019
Oppstart utredning av lokalsenter
Gjennomstruktur og lokalsenter strategi
føres 2019
GjennomUtarbeide ny By og areal strategi
føres 2019
Utarbeide utskiftningsprogram for
Gjennom3 000 000
Lysstolper som må skiftes ut
føres 2019
Montering vannrensing vannbårne
Dekkes av
fyringsanlegg div formålsbygg, rørene
Gjennomegen
tetter seg
føres 2019
ramme
Videreføres

Dekkes av
Gjennomegen
føres 2019
Internkontroll elektro/utbedring div formålsbygg,
forskriftsmessig,
ramme rullerer

5.53 Ekstern kontroll ledelys med utbedring
ved div formålsbygg perioden 20192020
5.54 Ombygging oljefyrte anlegg Husøy,
Messehall B, Slagenhallen, krav innen
2020 ihht forskrift
5.55 Utvendig tak, diverse utbedring Årfulgv

Gjennomføres 2019
Gjennomføres 2019
Gjennom-

Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
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Nr

Tiltak
4, Eik sykehjem, Larviksgt 25

5.56 Males utvendig; Ekely bhg, Barkåker
bhg, Hogsnesbhg og Træleborg bhg +
Presterød skole A-bygg
5.57 Skifte div kledning Årfuglveien 4, Semf
samfsal, Sem seniorsenter, vinduer
sløydsal Træleborg skole og div vinduer
Larviksgt 25
5.58
Ringshaug ungdomsskole basseng utbedre korrosjon

Status
føres 2019
Gjennomføres 2019

Forslag om
videreReferanse
føring 2020til mål
2022

egen
ramme
Dekkes av
egen
ramme

Gjennomføres 2019

Dekkes av
egen
ramme

Gjennomføres 2019

Dekkes av
egen
ramme

5.59 Div oppussing deler av lokalene Eik
ssykehjem, Vear skole, Fyllpå bhg,
GjennomByskogen skole, Træleborg skole, Teie føres 2019
hovedgård
5.60 Utskifting tak, utvendig maling, utskifting
Gjennomdører og vinduer div boliger (behov 5
føres 2019
mill årlig)
5.61
Utskifting av elektriske tavler 200.000,Gjennompr år fremover
føres 2019
5.62 Skifte ventilasjonsanlegg Teie
Hovedgård

Budsjett
2019

Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
egen
ramme
Dekkes av
egen
ramme
2 000 000

38

Kommunen som organisasjon
Det foreligger ikke mål og strategier for den interne organisasjonen, og da spesielt
stabsenhetene i kommuneplanen. Dette er ønskelig å få med i neste revidering av
kommuneplanen. Det tas likevel med noen handlingstiltak i denne handlingsplanen.
Mye av ressursene innen sentral stab vil bli benyttet til kommunesammenslåing i 2019.
Den største utfordringen er å imøtekomme målet om 2 lærlinger pr 1000 innbygger innen
2020. I dag er det ca 1 lærling pr 1000 innbygger, og 1,2 mill kroner er finansiert ved
prosjektmidler fra KS. Disse kan ikke påregnes i 2019. For å opprettholde antall lærlinger på
dagens nivå, må kommunen øke sin egenfinansiering.

Nr

Tiltak
Digitalisering fra papir til digitalt arkiv.
Gjenbruk av data mellom systemer
Døgnåpen kommune – Elektroniske
skjemaer
Skyløsninger – vurdere flytting fra lokal
drift til leverandørenes skytjeneste
Benytte regelverk og innkjøpsmakt til å få
bedre avtaler med leverandører
Gjennom løpende dialog og tett oppfølging
utøve et aktivt eierskap i selskaper vi er
deltakere i
Sørge for god løpende økonomioppfølging
av de enkelte enhetene for å sikre at vi
opprettholder det ønskede økonomiske
handlingsrommet
Redusere sykefravær/øke nærvær gjennom
målrettet arbeid ute i virksomhetene,
kommunen sentralt og i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten og NAV
Arbeidslivssenter
Etablere en heltidskultur i Tønsberg
kommune.
Øke antall fagarbeidere gjennom
tilrettelegging for utdanning og målrettet
rekruttering
Øke antall lærlinger til 2 lærling pr 1000
innbyggere i henhold til måltall for
kommunene

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022

Innenfor
rammen
Innenfor
Videreføres
rammen
Innen IKTVidereføres investeringsrammen
Innenfor
Videreføres
rammen
Videreføres

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Videreføres
Videreføres
Mottar 1,2
mill fra KS.
Tilskuddet
utgår fra
2019

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen
Innenfor
rammen.

1.200.000

4.300.000
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