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Rådmannens innstilling
1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
(tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8 beboere
per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom dimensjonert for opptil
20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt i
strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på kr.
400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme
fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

22.10.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 040/18 Vedtak:
1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
(tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8 beboere

per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom dimensjonert for opptil
20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt i
strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på kr.
400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme
fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

22.10.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet RMF følgende vedtak:
RMF- 036/18 Vedtak:
1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
(tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8
beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom
dimensjonert for opptil 20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt
i strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på
kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske
ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

23.10.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Høyre foreslår følgende endringer i punkt 1: ordet "planlegges" byttes ut med "utredes" og
"(tomtealternativ nr 2 )" utvides til også gjelde nr. 1.
Høyre foreslår nytt punkt 4, der eksisterende punkt 4 blir nr. 5 : "Forslag til tomtealternativer legges
ut på høring med svarfrist 31.12.2018"
Fellesforslag fra SV på vegne av SV, Ap, V og MDG:
Nytt punkt 6: Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å ta biogass
og elektrisitet i bruk.
Nytt punkt 7: I henhold til klimaplanens målsetninger skal prosjektet bygges som plusshus.
Alle nye endringer ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 061/18 Vedtak:

1. Det utredes et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød (tomtealternativ
nr 1 og 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8 beboere per
avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom dimensjonert for opptil 20
personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt i
strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på kr.
400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme
fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Forslaget til tomtealternativer legges ut på høring med svarfrist 31.12.2018.
5. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020
6. Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å ta biogass og
elektrisitet i bruk.
7. I henhold til klimaplanens målsetniger skal prosjektet bygges som plusshus.

Sammendrag:
For å følge opp Bystyrets vedtak om å bygge et erstatningssykehjem for Maribu og Marie
Treschow foreslås det å bygge et nytt sykehjem med plass til 96 pasienter på ett av fire
tomtealternativer. Felles for alle tomtene er at de ligger i samme lokal-/nærområde i henhold til
kommunens stjernestruktur som de to sykehjemmene som skal erstattes. Tomtealternativ 1 og 2
utmerker seg i forhold til sentral beliggenhet, nærhet til skole/barnehage og nærhet til et
lokalsenter (Olsrød Park). Av disse to tomtealternativene anbefaler rådmannen bygging av nytt
sykehjem på tomtealternativ 2 på Olsrød. Denne tomten ligger sentralt, ivaretar nærhet mellom
sykehjem og barnehage/skole, samtidig som dette tomtealternativet opprettholder dagens etablerte
kunstmiljø i gamle Husmorskolen (tomtealternativ 1).

Nytt sykehjem skal bygge på de samme prinsipper som er lagt til grunn for Hogsnes sykehjem. I
særdeleshet fleksibel utforming, prinsippet om at «smått er godt», utnyttelse av nærheten til
barnehage/skole, legge stor vekt på offentlige arealer som et tilskudd til lokalmijøet, og
utearealer/uterom som stimulerer til lek og aktivitet for sykehjemmets pasienter, besøkende og
lokalbefolkning. Sykehjemmet planlegges med 96 plasser/pasientrom og det etableres et
dagsenter for hjemmeboende med en demenssykdom. Dagsenteret skal ha kapasitet til 20
personer per dag.

Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme vil bli fremmet etter juryens
valg av prosjekt. Det vil også bli utarbeidet en egen sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet
i nye Tønsberg kommune i løpet av 2020.

Innledning – hva saken gjelder:
Saken følger opp Bystyrets vedtak om å utarbeide en politisk sak for et nytt sykehjem som
kan erstatte Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre råderett over egne sykehjem,
både tomt og bygninger. Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske
konsekvenser. Sykehjemmet planlegges å stå klart i god til før dagens avtale med Attendo
går ut, 30.06.2023 (BY-083/18).

Faktagrunnlag:
BY-005/17 Strategiplan Aldersvennlig kommune
BY-026/17 Strategiplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
BY-056/17 Alternative løsninger for sykehjem fra juli 2018
BY-083/18 Avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede omsorgsplasser i
nye Tønsberg kommune

Fellesnemda og Bystyret i Tønsberg kommune har gjennom behandlingen av strategiplan
aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg (BY-026/17) og ved behandlingen av sak
vedrørende dekningsgrad (BY-083/18) vedtatt følgende:

·

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 som har
behov for en spesialisert og målrettet opptrening og behandling.
·

Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel utforming med tanke på
endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør integreres i kommunens bomiljøer og
offentlige arealer skal fortrinnsvis deles med den øvrige lokalbefolkningen.

·

Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune
må det satses på den hjemmebaserte helse- og omsorgstjenesten, hverdagrehabilitering,
dag- og aktivitetsentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende og implementering av ny
og utprøvd velferdsteknologi.

Sykehjemmene Maribu og Marie Treshow driftes i dag av Attendo Maribu AS. Bygg og
eiendom eies av private eiendomsselskaper, og leies ut til Attendo Maribu AS. Tønsberg
kommune kjøper i dag 84 sykehjemsplasser av Attendo Maribu AS. Det har tidligere vært
forespeilet et ønske fra privat eier av bygningsmassen om et samarbeid med kommunen
om utbygging av Maribu med kommunen som leietaker. I henhold til Lov om offentlige
anskaffelser må et slikt oppdrag/samarbeid kunngjøres offentlig, og det er ikke anledning
til å inngå et direkte samarbeid uten en offentlig utlysning av behov. Rådmannen anbefaler
på denne bakgrunn at kommunen selv bygger et nytt erstatningsykehjem på egen tomt
som erstatning for Maribu og Marie Treschow, og gjennom dette sikrer seg full råderett
over både bygningsmasse og tomt.

I Bystyrets behandling av sak 056/17 ble det vedtatt at Tønsberg kommune skal ha
råderett over egne sykehjem, både tomt og bygninger. Dette ble også behandlet under sak
BY-083/18 vedrørende avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune. I sistnevnte sak ble det også vedtatt en
dekningsgrad på 23% for heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune.
En dekningsgrad på 23% utgjør 92 nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser innen 2025.
36 av disse etableres i juni 2021 når nye Hogsnes sykehjem står klar. Det er derfor behov
for ytterligere 56 nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser innen 2025 for å møte vedtatt
dekningsgrad.

Rettslig grunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (Helse og omsorgstjenesteloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukersikkerhetsloven)

Forholdet til kommuneplanen:
·

H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester.

Vurderinger:

Et erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow må som et minimum dekke det antall
plasser Tønsberg kjøper i dag, og må dermed ha minst 84 plasser. Selv om politikerne i
kommunen har vedtatt at veksten i antall eldre fortrinnsvis skal tas i den hjemmebaserte
omsorgen, vurderer rådmannen det som hensiktsmessig å foreta en mindre oppjustering
av antall institusjonsplasser når det likevel foreslås å bygge ett nytt sykehjem. Dette vil
bidra til å øke antall plasser og bevege kommunen mot en dekningsgrad på 23%. Med 36
nye plasser på Hognes, og en økning på 12 plasser i et erstatningsykehjem for Maribu og
Marie Treshow vil nye Tønsberg kommune ha et behov for å etablere ytterligere 44
heldøgnsbemannede innen 2025.

Et annet argument for å øke antallet plasser fra 84-96 er Husbankens krav og
retningslinjer. Husbanken godtar sjelden over 8 beboere per avdeling i et sykehjem når de
skal delfinansiere kommunale prosjekter i helse- og omsorgstjenesten. Alternativet ville
dermed uansett vært å øke antallet plasser fra 84 til 88 (11 avdelinger x 8 beboere).
Rådmannen vurderer det som hensiktsmessig å bygge totalt 96 plasser slik at kommunen
nærmer seg en dekningsgrad på 23%.

For å styrke tilbudet til hjemmeboende, og som ett tiltak for at flere kan bli boende hjemme
lenger, bør det etableres en dagsenter for mennesker med en demenssykdom på det nye
sykehjemmet. Dagsenteret bør ha kapasitet til opptil 20 personer per dag.

Oversikt over heldøgnsbemannede omsorgsplasser og utbygging for å dekke et
behov i tråd med en dekningsgrad på 23% (92 nye plasser i nye Tønsberg kommune
innen 2025)
Antall plasser totalt
Hogsnes sykehjem
120
Erstatningssykehjem
96 (12 avd. med 8
beboere)
Foreløpig udekket behov
44
SAMLET BEHOV FOR NYE PLASSER INNEN 2025

Nettovekst antall plasser
36
12
44
92

Det bemerkes spesielt at det vil bli utarbeidet en egen politisk sak vedrørende Træleborg
og det resterende udekkede behovet på 44 heldøgnsbemannede omsorgsplasser i løpet
av høsten/vinteren 2018/2019.

Prinsipper som bør legges til grunn for nytt sykehjem:
Nytt sykehjem bør bygges på tilsvarende prinsipper som er lagt til grunn for nye Hogsnes
sykehjem. Prinsippene er hentet fra strategiplan aldersvennlig kommune og strategiplan
aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg. I konkurransegrunnlaget for plan- og
designkonkurransen til nye Hogsnes sykehjem er disse prinsippene beskrevet som følger:

·

Bevissthet rundt betydningen av arkitektonisk utforming og dets påvirkning på holdninger og
atferd (både for ansatte, pårørende, pasienter og lokalsamfunnet for øvrig)

·

Fleksibelt utformet med tanke på endrede framtidige brukergrupper og behov

·

Kunnskapsbasert utforming. Det vil si utforming som gjør det mulig å gi best mulig faglig
omsorg, med et spesielt fokus på en hensiktsmessig utforming for mennesker med kognitiv
svikt

·

Bygget skal «invitere befolkningen inn framfor å stenge ute» og være integrert og deltakende
i lokalsamfunnet

·

Sykehjemmets utforming av så vel bygg som utearealer skal stimulere til kognitiv og fysisk
aktivitet

·

Bygget skal legge til rette for kontakt mellom generasjoner, nærhet til barnehage og (i dette
tilfellet) skole skal utnyttes

·

Sykehjemmes skal være et sted for mennesker i ulike aldersgrupper, både yngre eldre og
eldre eldre

·

Sykehjemmet skal bære preg av prinsippet om at «smått er godt». Det vil si bygg med en
mennesklig skala. Bygget/ene skal ikke virke ruvende og være godt tilpasset omgivelsene,
samtidig som en god arealutnyttelse er viktig

·

Det må være en helhetlig løsning på tomten, hvor det vektlegges sameksitens med
omgivelsene

·

Lavt institusjonspreg, mest mulig «hjemlig» preg

·

Velferdsteknologi skal være en integrert del av driften av sykehjemmet for økt trygghet,
egenmestring og effektivitet

·

Prosjektet må være byggbart og gi en effektiv og god drift som igjen gir reduserte
driftskostnader uten at dette går på bekostning av tilbudet

·

God og riktig arealbruk med en god brutto/nettofaktor

·

Det vurderes om det skal installeres solceller/-paneler på bygget/ene

I konkurransgrunnlaget til nytt sykehjem på Hogsnes beskrives det videre at det nye
sykehjemmet skal:
·

Oppleves som et godt og trygt sted å være

·

Gi et tilskudd til lokalmiljøet

·

Gi gode ute- og innearealer som stimulerer til fysisk aktivtet

·

Være tilrettelagt for velferdsteknologi

·

Kunne realiseres innenfor akseptable økonomiske rammer

Alle prinsippene som er lagt til grunn for nye Hogsnes sykehjem er i tråd med kommunens
kunnskapsbaserte strategier for å møte veksten i antall eldre, deres kjennetegn, i årene
fremover, og bør således også gjenspeiles i et moderne og fremtidsrettet
erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow.

Aktuelle kommunale tomter for utbygging:
Tønsberg kommune eier flere tomter som kan være aktuelle for utbygging. Noen er for
små for et sykehjem for 96 beboere med utearaler. Andre er i bruk av andre i dag, og som
det vil av disse og andre årsaker være krevende å frigjøre innenfor de tidsfrister
kommunen må forholde seg til om erstatningsykehjemmet skal står klar innen nåværende
avtale med Attendo løper ut, 30.06.2023.

Rådmannen anbefaler at man først og fremst fokuserer på tomter der kommunen kan
realisere et nytt sykehjem innen 30.06.2023. Det anbefales videre at man etablerer et
erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow i noenlunde samme område som
dagens to sykehjem befinner seg, og således forholder seg til samme lokalområde i
henhold til kommunens stjernestruktur.

Ut fra ovennevnte, og i særdeleshet nærhet til skole/barnehage og tilgjengelighet for
lokalbefolkning i forhold til integrasjon og deltakelse er det 4 tomter som utpeker seg som
aktuelle, og som har en størrelse i tråd med et sykehjem og utearealer for 96 beboere.
Disse 4 tomtene er markert i kartet nedenfor med tallene 1-4, samt en enkel markering av
skoler, barnehager, lokalsenter i dets nærområde.

De 4 aktuelle tomtene som belyses har et ulikt utfordringsbilde i forhold til grunnforhold.
Alle tomtene har i følge virksomhet eiendomsutvikling (EUT) noenlunde samme
kostnadsbilde for håndtering av grunnforhold. Det bemerkes videre at tomtealternativ 1-3 i
kommuneplan er avsatt til offentlige formål, mens tomtealternativ 4 er avsatt til næring.

Tomtealternativ nummer 1

Denne tomten ligger på Olsrød/Olsgård. I dag ligger gamle Husmorskolen på tomten, i
tillegg til en låve. For øvrig består tomten av en asfaltert parkeringsplass. Lokalene i gamle
Husmorskolen leies i dag ut til ulike kunstnere. Leieavtalene har en oppsigelsestid på 1 år.
Denne tomten har tidligere vært vurdert som aktuell tomt for nytt sykehjem i Tønsberg. I
følge Tønsberg kommunale eiendom (TKE) er nåværende bebyggelse på tomten i relativt
dårlig forfatning/lav standard, men fungerer tilfredsstillende til dagens bruk og for dagens

leietakere.
Fordeler: Ligger svært nære Sandeåsen barnehage og skole på den ene siden, og
Olsrød Park på den andre. Den umiddelbare nærheten til Olsrød Park åpner for et
samarbeid med ulike næringsdrivende i Olsrød Park, som bl.a.
treningssenter/spa/svørmmebasseng, apotek, fotterapi, frisør m.v. Tomten ligger nært
opptil hyppig kollektiv forbindelse/busstopp ved Olsrød Park (både i Gauterødveien
og Åsgårdstrandveien) og ligger åpent og synlig for omgivelsene. Nærheten til
skole/barnehage er av stor betydning for kontakten eldre/barn og åpner for
muligheter for et nært samarbeid mellom sykehjem og skole/barnehage og besøk og
bruk av offentlige arealer både ute og inne. Enkel adkomst for større kjøretøy
(varetransport, utrykningskjøretøy).

Ulemper: Leieforholdet med dagens leietakere må sies opp, og kommunen må bryte
opp et etablert kunstmiljø som fungerer godt. Utleie fungerer godt i forhold til dagens
bruk av bygget på tross av byggets lave standard.

Tomtealternativ nummer 2

Denne tomten ligger, i likhet med tomtealternativ 1, på Olsrød. Tomten ligger noe mer
«bortgjemt» enn tomtealternativ nummer 1, og befinner seg i et større skogholt mellom
Sandeåsen skole og Gauterødveien. Det går en sykkelsti/gangvei fra Sandeåsen
skole/barnehage til Gauterødveien forbi dette skogholtet i dag.

Fordeler: Nærhet til skole/barnehage tilsvarende tomtealternativ nummer 1 og
således gunstig beliggenhet i forhold til et samarbeid. Unngår oppsigelse av
leieforholdene i den tidligere Husmorskolen, som er et populært tiltak og en viktig del
av kommunens tilrettelegging for kunst og kultur. Unngår riving av et ikonisk bygg
som kan ha en kulturhistorisk verdi.

Ulemper: Ligger noe mer bortgjemt og for seg selv og ikke like lett tilgjenglig og synlig

for omkringliggende omgivelser som tomtealternativ nummer 1. Noe lenger avstand til
tilbudene i Olsrød Park. Noe lenger avstand til kollektiv forbindelse/busstopp ved
Olsrød Park. Behov for utvidelse av adkomstvei for å sikre tilgang til tomten for større
kjøretøy. Dette kan innebære kjøp/ekspropriasjon av privat grunn.

Tomtealternativ nummer 3

Denne tomten ligger i skogen ved Presterød Ungdomsskole, på andre siden av
gang/sykkelstien mellom Glitneveien og Ulvikveien.

Fordeler: Ligger nære Presterød Ungdomsskole som igjen åpner for et samarbeid
mellom skole og sykehjem, og bruken av offentlige arealer både ute og inne.

Ulemper: Noe lenger avstand til barnehage enn det som er tilfelle for tomtealternativ
1 og 2. Ikke et lokalsenter i nærheten. Nærmeste senter er Olsrød Park eller
Tolvsrødsenteret. Mye skog som i dag benyttes som rekreasjons-/turområde må
fjernes. Må etableres adkomstvei for større kjøretøy til tomten.

Tomtealternativ nummer 4

Denne tomten ligger på Snippen/Råel i skogen ved rundkjøringen som deler veien mot
Jarlsø og Råel/Husvik barneskole. Råel barnehage på den ene siden og Husvik
barneskole på den andre ligger et lite stykke unna tomten.

Fordeler: Ingen spesielle.

Ulemper: Noe lenger avstand til skole/barnehage enn tomtealternativene 1-3. Ligger i
lengst avstand fra et lokalsenter av alle tomtealternativene. Tomten er avsatt til
næring i kommuneplan.

Av de 4 tomtealternativene ovenfor vurderer rådmannen at det kun er tomtealternativene 1
og 2 som både tilfredstiller nærhet til skole og barnehage, og nærhet til et lokalsenter.
Tomtealternativ 3 representerer omfattende endringer i et attraktivt tur- og
rekreasjonsområde, mens tomtealternativ 4 vurderes som lite hensiktsmessig både i
forhold til beliggenhet, og i forhold til at tomten er avsatt til næringsformål i
kommuneplanen.

Rådmannen vurderer både tomtealternativ 1 og 2 som en meget gunstig lokalisering for
nytt sykehjem i Søndre Slagen-området. Tomtealternativ 1 har mange fordeler, men etter
rådmannens vurdering én stor ulempe som er knyttet til dagens etablerte kunstmiljø. Ved
utbygging av et sykehjem på tomtealternativ 1 må hele arealet benyttes, «husmorskolen»
rives, og kommunen må si opp dagens leieavtaler med kunstnere. Ved valg av
tomtealternativ 2 vil det være mulig å utvikle tomtealternativ 1 til en «kunsterpark» på deler
av området og opprettholde et etablert kunstmiljø i dagens bygningsmasse. Det kreves
imidlertid videre planlegging og avsetting av økonomiske midler til renovering av
bygningsmasse og uteområder. Etter totalvurdering anbefaler derfor rådmannen at det
bygges et nytt sykehjem på tomtealternativ 2 på Olsrød, der man ivaretar prinsippet om

nærhet mellom sykehjem og barnehage/skole, parallelt med at man kan opprettholde og
videreutvikle det etablerte kunstmiljøet på «husmorskolen». Nytt sykehjem skal planlegges
med funksjonelle utearealer for pasienter og lokalbefolkning på tomten. Sykehjemmets
arealer, både ute og inne, skal være hensiktsmessig og kunnskapsbasert utformet for
mennesker med en demenssykdom. Tidligere nevnte prinsipper for Hogsnes sykehjem
legges til grunn for erstatningssykehjemmet, i særdeleshet fleksibel utforming og en
utforming som gjenspeiler «smått er godt», der bygget er godt tilpasset omgivelsene med
et lavt institusjonspreg.

Det foreligger også tomter som kommunen eier utenfor den delen av stjernestrukturen
som Maribu og Marie Treschow hører inn under, og som er store nok for et sykehjem.
Felles for alle disse er at disse ikke er tilgjengelig for realisering av et sykehjem før avtalen
med Attendo går ut 30.06.2023.

Kommunal versus privat drift:
Rådmannen vil fremme en ny sak i forhold til drift av erstatningssykehjemmet i løpet av
2020 og behovet for en økt driftsramme som følge av 12 nye plasser.
Alternative løsninger:

1. Bygge nytt sykehjem på Olsrød, tomtealternativ 1. Si opp leieforholdet med dagens leietakere
og vurdere andre muligheter for utleie andre steder i kommunen.

Økonomiske konsekvenser:
Ut fra det kostnadsbilde som nylig er skissert for nye Hogsnes sykehjem (550 mill.kr) er
det rimelig å anta en samlet investeringskostnad i noenlunde samme størrelsesorden,
jusert i forhold antall plasser.

Hogsnes sykehjem har en stipulert kostnad på ca kr. 4.687.500 per plass (2018-kroner).
Med dette som utgangspunkt vil 96 plasser i et erstatningssykehjem for Maribu og Marie
Treschow ha en samlet investeringskostnad på rundt 450 millioner kroner (2018-kroner).
Det forusettes delvis finansiering/tilskudd fra Husbanken som vil utgjøre rundt 200
millioner kroner (45%). I tillegg kommer mva kompensasjon på om lag 90 millioner kroner.
Eget finansieringsbehov utgjør dermed ca. 160 millioner kroner. Dette må finansieres ved
kommunens fellesfinanisering i fremtidige investeringsbudsjetter.

Rådmannen anbefaler at det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig
plan/programarbeid og designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med
mva-kompentasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om
prosjektets totale økonomiske ramme vil bli fremmet etter juryens valg av prosjekt.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Det er behov for å sette av og videreføre investeringsmidler til realisering av et
erstatningsykehjem i nye Tønsberg kommune.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at det planlegges et nytt sykehjem på Olsrød (tomtealternativ nr 2)
med 96 plasser og med et dagsenter demens med kapasitet til 20 hjemmeboende per dag.
Sykehjemmet skal utnytte nærheten til barnehage/skole, nærheten til lokalsenter og bygge
på prinsipper fra strategiplan aldersvennlig kommune og strategiplan aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg..
Videre behandling:
Rådmannen orienterer Utvalg for Helse og omsorg om saken før den sendes Fellesnemda
for uttalelse. Saken følger deretter ordinær politisk behandling i Tønsberg kommune i
aktuelle råd og utvalg. Saken avsluttes i Bystyret, Tønsberg kommune.

Tønsberg, 27.09.2018
Geir M. Viksand
rådmann
Tønsberg kommune
Tove Hovland
kommunaldirektør
Tønsberg kommune

