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Tønsberg kommune

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

05.06.2018
Midtløkken Bo- og Servicesenter, (Kong Oscarsgate 15)
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:
Kirsti N. Søyland (H) : Utvalget ber om å få en oversikt over dagens lederspenn i de enkelte
enhetene i helse/omsorgssektoren.
I tillegg bes om å få en orientering om lederutviklingsprogram i kommunen, og hvordan disse
blir fulgt opp og gjennomført.
Olav S. Vika (SV) ber om oversikt over helsebringende turnus og samarbeidet med de
tillitsvalgte.

Saksliste
Saksnr.
042/18
043/18
044/18
045/18
046/18
041/18
047/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Referatsaker
Avklaring av dekningsgrad og behov for
heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune
Orienteringssak om status på IKT i helsesektoren inkludert
infrastruktur
Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2018 til UHO
Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022
Delegasjonssaker UHO

042/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 042/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

043/18: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 043/18 Vedtak:

Referatsaken godkjennes som de foreligger.

044/18: Avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede omsorgsplasser i
nye Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling
1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den hjemmebaserte
omsorgen, og gjennom utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de
som ikke lenger kan bo uten stedlig heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes
de aller sykeste, og de som har behov for en spesialisert og målrettet opptrening
og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel utforming med
tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør integreres i kommunens
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bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis deles med den øvrige
lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og omsorgstjenesten,
hverdagsrehabilitering, dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for
pårørende og implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en aldersvennlig
kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede omsorgsplasser
gjenspeiler en middels dekningsgrad på 20%.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det utarbeides en
politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med anbefalinger om videreføring, eller
justering, av dekningsgrad. Saken skal også på bakgrunn av eventuelt justert
dekningsgrad foreslå nye konkrete utbyggingstiltak for å møte veksten i antall eldre fra
2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i tråd med en dekningsgrad på 20% i Tønsberg kommune frem til 2025.
Følgende arbeid igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan erstatte
Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett over egne
sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive antall plasser,
lokalisering og økonomiske konsekvenser. Sykehjemmet planlegges å stå klart i
god tid før dagens avtale med Attendo AS går ut, 30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for mennesker
med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift, sommeren 2021.
Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.

15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:
, foreslått av ,

Thorvald Hillestad, Sp, fremmet følgende forslag på vegne av Re's representanter:
Punkt 1c: Etter helse- og omsorgstjenesten tillegges flg: "herunder også bemanning"
Punkt 3: 20% endres til 23%
Punkt 5, første setning: "i tråd med en dekningsgrad på 20%" - strykes.
Nytt punkt 5c: Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
Nytt punkt 5d: Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot sin
vilje.
Votering:
Punkt 1a: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 1b: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 1c: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble enstemmig vedtatt
Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 3: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble enstemmig vedtatt
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
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Punkt 5, første setning: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble
enstemmig vedtatt
Punkt 5 a og b: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 5c: Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 5d: Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt
FTK- 018/18 Vedtak:

1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den
hjemmebaserte omsorgen, og gjennom utbygging av heldøgnsbemannede
omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo uten stedlig
heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes de aller sykeste, og de som
har behov for en spesialisert og målrettet opptrening og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel
utforming med tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør
integreres i kommunens bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis
deles med den øvrige lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye
Tønsberg kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten, herunder også bemanning, hverdagsrehabilitering,
dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende og
implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en
aldersvennlig kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser gjenspeiler en middels dekningsgrad på 23%.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det
utarbeides en politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med anbefalinger
om videreføring, eller justering, av dekningsgrad. Saken skal også på bakgrunn av
eventuelt justert dekningsgrad foreslå nye konkrete utbyggingstiltak for å møte
veksten i antall eldre fra 2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i Tønsberg kommune frem til 2025. Følgende arbeid igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan
erstatte Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett over
egne sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive antall
plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser. Sykehjemmet
planlegges å stå klart i god tid før dagens avtale med Attendo AS går ut,
30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for
mennesker med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift,
sommeren 2021. Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og
økonomiske konsekvenser.
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c. Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
d. Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot sin
vilje.
05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Olav sannes Vika (SV) ønsker følgende presisering til protokollen:
Angående Fellesnemnd nye Tønsberg kommunes innstilling, punkt 5 d - punkt om
tvang.
"Utvalget vil bemerke at ingen under 50 skal tilbys plass i eldreinstitusjon"
Fellesnemndas innstilling:
1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg
kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den
hjemmebaserte omsorgen, og gjennom utbygging av
heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo
uten stedlig heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes de aller
sykeste, og de som har behov for en spesialisert og målrettet
opptrening og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel
utforming med tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør
integreres i kommunens bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis
deles med den øvrige lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye
Tønsberg kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten, herunder også bemanning, hverdagsrehabilitering,
dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende
og implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en
aldersvennlig kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser gjenspeiler en middels dekningsgrad på 23%.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det
utarbeides en politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med
anbefalinger om videreføring, eller justering, av dekningsgrad. Saken skal også
på bakgrunn av eventuelt justert dekningsgrad foreslå nye konkrete
utbyggingstiltak for å møte veksten i antall eldre fra 2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i Tønsberg kommune frem til 2025. Følgende arbeid
igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan
erstatte Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett
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over egne sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive
antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.
Sykehjemmet planlegges å stå klart i god tid før dagens avtale med
Attendo AS går ut, 30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for
mennesker med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift,
sommeren 2021. Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og
økonomiske konsekvenser.
c. Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
d. Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot
sin vilje.
UHO tok enstemmig vedtaket i Fellesnemnda til etterretning.

Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 044/18 Vedtak:

1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg
kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den
hjemmebaserte omsorgen, og gjennom utbygging av
heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo
uten stedlig heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes de aller
sykeste, og de som har behov for en spesialisert og målrettet
opptrening og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel
utforming med tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør
integreres i kommunens bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis
deles med den øvrige lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye
Tønsberg kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten, herunder også bemanning, hverdagsrehabilitering,
dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende
og implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en
aldersvennlig kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser gjenspeiler en middels dekningsgrad på 23%.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det
utarbeides en politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med
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anbefalinger om videreføring, eller justering, av dekningsgrad. Saken skal også
på bakgrunn av eventuelt justert dekningsgrad foreslå nye konkrete
utbyggingstiltak for å møte veksten i antall eldre fra 2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i Tønsberg kommune frem til 2025. Følgende arbeid
igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan
erstatte Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett
over egne sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive
antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.
Sykehjemmet planlegges å stå klart i god tid før dagens avtale med
Attendo AS går ut, 30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for
mennesker med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift,
sommeren 2021. Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og
økonomiske konsekvenser.
c. Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
d. Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot
sin vilje.

Protokolltilførsel:
Angående Fellesnemnd nye Tønsberg kommunes innstilling, punkt 5 d - punkt om
tvang.
"Utvalget vil bemerke at ingen under 50 skal tilbys plass i eldreinstitusjon"

045/18: Orienteringssak om status på IKT i helsesektoren inkludert infrastruktur

Rådmannens innstilling

05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Hogsnes (FrP) ber rådmannen om fortløpende orienteringer om fremgang i denne
saken.
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Olav Sannes Vika (SV) :
1. Rådmannen bes komme tilbake med en plan for nødvendig oppgradering av en felles
IKT-løsning for nye Tønsberg med finansieringsplan.
2. Planen skal også inkludere en løsning for at pårørende og brukere skal kommunisere
med tjenesten digitalt.
SVs forslag - enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 045/18 Vedtak:

1. Rådmannen bes komme tilbake med en plan for nødvendig oppgradering av en
felles IKT-løsning for nye Tønsberg med finansieringsplan.
2. Planen skal også inkludere en løsning for at pårørende og brukere skal
kommunisere med tjenesten digitalt.

046/18: Økonomirapport nr. 2 - pr. april 2018 til UHO

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2018 tas til etterretning

05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Therese Offerdahl orienterer om HOB og deres økonomiske utfordringer.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 046/18 Vedtak:

Økonomirapport nr. 2 – pr. april 2018 tas enstemmig til etterretning

041/18: Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022

Rådmannens

innstilling

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid
med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
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Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 041/18 Vedtak:

Kommuneplanens handlingsdel 2019-2022 vedtas og legges til grunn for videre arbeid
med økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

047/18: Delegasjonssaker UHO

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

05.06.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

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

UHO- 047/18 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.
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