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Rådmannens innstilling

1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av økning
i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i bemanningsbehov for
å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere for
manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018 med kr.
32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

24.09.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter dette har Eldreråde fattet følgende vedtak:
ELDR- 038/18 Vedtak:

1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av økning
i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i bemanningsbehov for
å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere for
manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018 med kr.
32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

24.09.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 033/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge
av økning i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i
bemanningsbehov for å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall
brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å
kompensere for manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018
med kr. 32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell
reduseres tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

24.09.2018 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:
En stor sak å sette seg inn i på kort tid. Rådet tidligere hatt besøk av saksbehandler med god
forklaring på budsjettet samtidig som Magnus Martin loset de inn på spørsmål i dagens sak om
elevvekst.Det er mange vedlegg som ikke sendes ungdomsrådet og denne saken hadde mange
innviklede vedlegg.Saken ble ikke videre kommentert av rådet.
UNG- 045/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av
økning i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i
bemanningsbehov for å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall
brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å
kompensere for manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018
med kr. 32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.
25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling entemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 055/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av økning
i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i bemanningsbehov for
å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere for
manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018 med kr.
32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

27.09.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:
Votering:
Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt.
UKIF- 067/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av
økning i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i bemanningsbehov for
å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere for
manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018 med
kr. 32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.
27.09.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UNS- 055/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av
økning i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i
bemanningsbehov for å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall
brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å
kompensere for manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018
med kr. 32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

27.09.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak:

UOO- 064/18 Vedtak:
1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som en følge av økning
i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i bemanningsbehov for
å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere for
manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte overskuddet i 2018 med kr.
32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht. tabell reduseres
tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

Sammendrag:
Perioderapport er den økonomi- og statusrapporten som 2 ganger i året gis full politisk behandling
og dessuten inneholder forslag til budsjettreguleringer.
Perioderapporten skal inneholde økonomisk oversikt over
kommunens drift, investeringsprosjekter, finansiell rapportering (plasseringer, låneopptak,
renteutvikling mv), sykefravær, samt rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket. Utenom de 2
Perioderapportene gis en forenklet økonomirapport til hvert møte i Formannskapet +
hovedutvalgene uten budsjettreguleringer. Alle virksomheter skal rapportere økonomi til ledelsen
hver måned.
Vedlegg:
Perioderapport nr 2 2018 - rapporten
Økonomirapport pr aug 2018
Investeringsrapport Bydrift august 2018
Investeringsrapport TKE og EUT august 2018
Investeringsrapport øvrige august 2018
Sykefravær 2018 pr juli

Innledning – hva saken gjelder:
Perioderapporten har følgende innhold:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4

Driftsregnskapet
Finansiering
Tjenesteproduksjon
Finans
Budsjettjusteringer
Investeringer
Sykefravær
Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2018

I kap 1.1 gis en vurdering av skatt og statlige tilskudd som står for den vesentligste del av
finansiering av kommunens tjenesteproduksjon. Kap 1.2 gir en kort oppsummering av
virksomhetenes økonomiske situasjon basert på deres egne økonomirapporter til
rådmannen.
Kap 1.3 skal tilfredsstille de krav til rapportering som er gitt i kommunens finansreglement.
Det rapporteres på kommunens låneportefølje, finansavkastning samt en rapportering på
om kommunens plasseringsrammer og etiske retningslinjer for finansforvaltningen er fulgt.
I 1.4 rapporteres det på budsjettjusteringer. I henhold til kommunens økonomireglement
har rådmannen anledning til å foreta ikke-prinsipielle budsjettjusteringer uten forutgående
vedtak.
Dette for å lette den løpende økonomistyringen. Budsjettjusteringene skal rapporteres i
perioderapportene. I tillegg foreslås nye budsjettreguleringer for å tilpasse situasjonen
resten av året.
I kap 2 gis en rapportering av investeringsprosjektene. Formålet er å følge økonomien i
prosjektene samt å avslutte prosjekter under 10 mill kroner. Større prosjekter skal
revideres og sendes kontrollutvalget før de behandles i bystyret som egne saker. I tillegg

gjøres det en del justeringer på årets budsjett da budsjettene skal være styrende for hvert
enkelt regnskapsår.
Kap 3 gir et overordnet bilde av sykefraværsutviklingen for hele kommunen.
Kap 4 viser status for vedtakspunktene fra Budsjett-saken for 2018.
I tillegg kommer økonomirapporten som viser regnskap mot budsjett, samt prognoser for
alle virksomhetene, sammenfattet i områder. Virksomhetenes kommentarer er med
dersom det er varslet avvik mot budsjett eller det er risiko for at dette kan skje. Denne
rapporten er identisk med den faste rapporten til Formannskapet og hovedutvalgene.
For oppfølging av investeringsprosjekter følger egne rapporter som viser status så langt og
forventet prognose mot budsjett.

Faktagrunnlag:
Perioderapporten viser at Tønsberg kommune i 2018 registerer vekst i tjenestebehovet for
flere av helse- og omsorgsvirksomhetene, NAV og skolene.
Prognosen pr. mars viser et forventet samlet mindreforbruk på 18,4 mill. kr. forutsatt at de
foreslåtte budsjettreguleringene blir vedtatt. Det er foreslått omfattende budsjettjusteringer
for å forsøke å sikre at alle virksomheter kan komme i balanse ved årets slutt. Dette
medfører at det tidligere budsjetterte overskuddet på 49,3 mill. må reduseres, men for
2018 vil resultatet sannsynligvis likvel bli betydelig bedre enn budsjett pga. en del inntekter
som kommer i 2018 og ikke kan forventes i 2019. Det gjelder ekstra inntekt
ressurskrevende tjenester fra 2017, god skatteprognose, ekstra tilskudd Tønsberg
læringssenter og Barn og Unge, og ekstra inntekter og vakanser i Kommuneutvikling.
Siden disse inntektene ikke er varige velger rådmannen å ikke budsjettregulere for ett år,
men heller lage en prognose som viser bedre resultat enn budsjett. Prognosen for årets
overskudd er nå 36 mill. kr.
Det henvises til rapportene som er vedlagt i saken for mer utførlig beskrivelse av forhold
innen drift, investeringer og finans som skal rapporteres til bystyret, samt nærmere
beskrivelse av begrunnelsene for budsjettendringene.
Budsjettforskriften inneholder 4 obligatoriske oppstillinger av budsjettet. Disse skal vedtas i
bystyret. I tillegg følger en oppstilling over hvilke investeringsprosjekter under
revisjonsgrensen på 10 mill kr som sluttrapporteres til bystyret ihht kommunens egne
rutiner.
De nedenstående tabellene skal vedtas i bystyret:

