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1. Driftsregnskapet
1.1. Finansiering
1.1.1. Skatt og rammetilskudd

Det er i 2018 budsjettert med en skatteinngang på 1.317 mill kr. i Tønsberg kommune. Det er
en økning fra den faktiske skatteinngang i 2017 med 1,8%. Hittil i år (pr. august) er økningen
fra forrige år 4,4%, og det er noe høyere enn landsgjennomsnittet som lå på 4,0% etter juli.
Det er to årsaker til dette avviket, først og fremst ble det konstatert veldig gode skatteinntekter
på slutten av året i fjor etter at budsjettet ble laget, noe som medfører at mye av økningen det
var lagt opp til i budsjettet allerede var tatt året før. Den andre årsaken er at skatteinngangen
så langt i år er bedre enn forventet i statsbudsjettet for landet totalt, og Tønsberg kommune
har i tillegg enda bedre økning enn landsgjennomsnittet. Det er slik det ser ut nå sannsynlig at
skatteinntekten kan bli noe høyere enn budsjett i 2018, men samtidig må man være obs på at
det høsten 2017 kom ekstraordinære inntekter som ikke kan forventes i 2018. Det kan derfor
skje at det blir en negativ trend på slutten av året, noe det bør tas høyde for. Administrasjonen
mener det likevel er grunnlag for å forvente en større inntekt en budsjettert på skatteinntekter.
1.1.2. Andre statstilskudd

Det ble i endelig oppgjør for ressurskrevende tjenester for regnskapsåret 2017 mottatt 8 mill.
kr. mer enn avsatt i årsoppgjøret. Dette gjelder før tilskuddet ble fordelt på de enkelte
virksomhetene og blir derfor en ekstra inntekt sentralt i 2018.

1.2. Tjenesteproduksjon
1.2.1. Generelt

Etter at 2/3 av året er omme ser vi at flere av helsevirksomhetene og NAV har utfordringer
med å holde budsjettrammene. Skoleområdet har også fått en kraftig kostnadsvekt delvis som
en følge av mange nye elever. Det foreslås i denne saken at mesteparten av merforbruket
budsjettreguleres og at det budsjetterte overskuddet reduseres. Samtidig er det flere av
virksomhetene som også rapporterer mindreforbruk, men dette er effekter som vi ikke
forventer skal vare inn i 2019, og derfor foreslås det ikke å budsjettregulere disse, men heller
vise en prognose som viser bedre resultat enn budsjett.
Dersom de foreslåtte budsjettreguleringene blir vedtatt vil det budsjetterte overskuddet for
2018 være 17,3 mill., men prognosen viser at resultatet forventes å bli ca. 18,4 mill. bedre enn
budsjettert og dermed ende på ca. 36 mill. kr.
1.2.2. Helse- og omsorgstjenester
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Det er etter de foreslåtte budsjettreguleringene fremskrevet tilnærmet balanse. For å få til
dette foreslås det følgende budsjettreguleringer for området:
-

Virksomhet helsetjenester
1.000.000
Hjemmetjenesten
10.000.000
HOB
10.000.000
Tønsberg legevakt (fastlegekontor)
500.000

Det er stort press på tjenestene og antall brukere øker stadig, noe som forventes å være en
varig endring. Det er derfor foreslått betydelige budsjettendringer for å tilføre midler til denne
sektoren.
Som det fremkommer av tabellen over er det først og fremst Hjemmetjenester og HOB som
har de største utfordringene med vekst i tjenesten nå. Det er viktig å fremheve at disse
virksomhetene jobber målrettet og godt med tiltak for å effektivisere og optimalisere driften,
men kostnadsøkningen som følge av vekst i vedtakstimer og brukere er større en
kostnadskuttene.
Nedenfor følger mer detaljer som beskriver veksten i disse tjenestene.

Utvikling brukere Hjemmetjenesten
2016 - 2018
1300
1250

Anrall brukere

1200
1150
1100
1050
1000
950

jan

2016 1098

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

1079

1092

1064

1067

1072

1069

1091

1110

1107

1133

1145

2017 1 161 1 156 1 125 1 104 1 096 1 113 1 137 1 137 1 185 1 191 1 188 1 188
2018 1 199 1 214 1 237 1 237 1 240 1 207 1 223

Prosentvis økning fra tilsvarende måned året før:
jan
feb mar
apr
mai
jun
jul
aug
sep
okt
nov
des
2017 6 % 7 %
3%
4%
3% 4%
6%
4%
7%
8%
5%
4%
2018 3 % 5 %
10 %
12 %
13 % 8 %
8%

3

Som det fremgår av ovenstående graf og tabell har det vært merkbare økninger de siste årene
når det gjelder antall brukere i Hjemmetjenesten. Den store økningen i år er nok delvis et
resultat av at det er få overliggedøgn på sykehuset, så vi er nå i stand til å håndtere flere av
disse pasientene selv.

Utvikling vedtakstimer HOB
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
Vedtakstimer
31.01.17

Vedtakstimer
24.04.17

Vedtakstimer
09.03.18

Vedtakstimer
17.09.18

Ovenstående tabell viser at det også i virksomhet HOB har vært en stor økning i tjenestene de
siste 2 årene. Tallene er hentet ut for de 2 største tjenestene i virksomheten, og viser at
behovet for bistand er konstant økende.

1.2.3. Skoler

Skolene fremskriver balanse, men det forutsetter budsjettregulering som foreslått på 4,2 mill.
kr. Det fremlegges parallelt med denne rapporten en egen sak som beskriver situasjonen i
skolene.
1.2.4. Barnehager

Barnehagene fremskriver tilnærmet balanse.
1.2.5. Oppvekst og opplæring forøvrig

Fagenhet Oppvekst skoler har merforbruk knyttet til skoleskyss og ekstra kostnader til
forsterhjemsplasserte barn i andre kommuner.
Virksomhet Barn og Unge fremskriver et mindreforbruk på 1,5 mill. kr. Dette skyldes at det
er mottatt høyere tilskudd enn forventet, men samtidig er det også noe høyere kostnader enn
budsjettert på blant annet barnevern.
Tønsberg læringssenter har fått høyere tilskudd enn forventet, og estimerer et midreforbruk på
4,6 mill. kr.
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1.2.6. NAV

NAV fremskriver balanse dersom forslaget om å tilføre 6 mill. kr. blir vedtatt. Det er fortsatt
stor økning i sosialhjelpsutbetalingene, bl.a. som følge av at staten har endret reglene for
mottak av arbeidsavklaringspenger. Som nedenstående tabell viser er det ikke dramatisk
økning for de yngste mottakerne i løpet av dette året, men totalantallet viser en stor økning.
700
600
Antall mottakere av
økonomisk sosialhjelp
under 25 år

500
400

Antall mottakere av
økonomisk sosialhjelp
under 30 år

300
200

Samlet antall
mottakere av
økonomisk sosialhjelp

100
0

1.2.7. Teknisk

Området fremskrives med et mindreforbruk på 3,5 mill. kr. Dette skyldes økte inntekter og
noe vakans på virksomhet KUT. Bydrift har hatt store merutgifter pga snøfall i vinter, men
det forventes dekket inn gjennom økte inntekter på parkering og utleie av avfallsanlegget på
Rygg.
1.2.8. Virksomhetenes forventede resultater

Det vises til eget vedlegg med oversikt over virksomhetens resultater hittil og prognose for
året.

1.3. Finans
Det er fortsatt lave renter i markedet, selv om det er en svak økning og det forventes også
økning de neste årene. Det er sprikende signaler mellom sentralbanken og markedet om hva
som er forventninger til fremtidig rente, men det forventes ingen dramatisk økning de
nærmeste årene. Det kan synes som det i dagens marked er gunstig å inngå langsiktige
rentebindinger, og det vurderes løpende i hvor stor grad dette skal gjøres og på hvilke
tidspunkt.
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1.3.1. Renteutgifter, avdrag og renteinntekter

Renteutgifter
For å sikre stabile renter er en vesentlig del av lånene sikret. Sikringene i form av Swapavtaler fremstår nå i stor grad som porteføljesikringer, da en vesentlig del av lånene er tatt opp
i sertifikatmarkedet. I tillegg er det inngått noen lån med fastrente. Renteutgiftene ser så langt
ut til å bli som budsjettert.
Avdrag
I henhold til regnskapsforskriften skal det betales et minimum av avdrag, avhengig av
gjeldens størrelse, avskrivninger og totale anleggsmidler. Foreløpige beregninger tyder på at
budsjetterte avdrag vil være omtrent som beregnet minimumsavdrag.
Renteinntekter
Det forventes at ordinære renteinntekter vil tilsvare budsjettet.
Kommunens likviditet
Kommunens likviditet har bedret seg etter flere år med overskudd. Det betyr at det ikke er noe
problem å finansiere den daglige driften, men det er fortsatt en usikkerhet i forhold til hva
som blir reelle fremtidige utbetalinger for å redusere akkumulerte pensjonsforpliktelser
(premieavviket).
1.3.2. Gjeldsoversikt

Total lånegjeld pr 31.08.2018 utgjør kr. 2.559.602.473. Dette er en reduksjon på kr.
17.051.692 hittil i år.
Fordeling av gjeld på långivere:
Långiver
Kommunalbanken
Sertifikatlån
Obligasjonslån
KLP
Husbanken
Sum

Saldo
1 164 819 800
364 250 000
470 817 000
384 386 323
175 329 350
2 559 602 473

Andel
46 %
14 %
18 %
15 %
7%
100 %

Tabellen viser at det er en grei spredning i långivere, med Kommunalbanken som den største.
Som kjent er det ikke mange tilbydere i dette markedet, så spørsmålet er i stor grad hva som
er alternative lånekilder til Kommunalbanken. I praksis er det sertifikat- og
obligasjonsmarkedet.

Gjeld som forfaller innen ett kalenderår:
Forfall
Sum gjeld til forfall innen 12 mndr.
Sum gjeld til forfall over 12 mndr.
Sum

Saldo
565 067 000
1 994 535 473
2 559 602 473
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Andel
22 %
78 %
100 %

Ihht. finansreglementet skal gjeld som forfaller innen ett år ikke overstige 30% av den totale
gjelden. Ovenstående tabell viser at det ligger innenfor reglementet.
Selvfinansierende gjeld:
Med selvfinansierende gjeld menes gjeld som ikke finansieres av kommunens frie inntekter,
men hvor kostnaden dekkes enten via selvkost, utleie, kompensasjonsordninger eller
lånefondsinvesteringer. Denne gjeldsandelen skal fortrinnsvis ha en renteutgift som speiler
inntekten, slik at kommunens risiko minimeres ift. rentesvingninger.
Nedenfor følger en oppstilling over gjeldsformål og renteavtaler for disse:
Gjeld pr. formål
VAR
Utleie (Biogass og biloppst.plass)
Rentekompensasjonsordningen
Lånefond internt
START-lån
Sum

Behov
700 000 000
175 000 000
257 000 000
177 000 000
125 000 000
1 434 000 000

Lån
673 508 120
170 127 723
258 265 740
150 000 000
174 686 232
1 426 587 815

Sikring
740 000 000
0
0
152 000 000
0
892 000 000

Målet er å refinansiere slik at vi får lån som eliminerer rentesvingningsrisikoen for disse
lånene ved at renteutgiften svinger i takt med de inntektene kommunen får. Dagens
låneopptak og sikringer er ikke tilpasset dette, så derfor er det noen avvik i tabellen over.
Dette må endres over tid for å tilpasses finansreglementet.
Fordeling av Tønsberg kommunes resterende innlån på lånetyper/rentebindinger pr 31.08.18:
Rentetype
PT-rente, NIBOR tilknytning, sertifikat- og
obligasjonslån med under 1 års
gjenværende rentebinding
Fastrente/renteswap/obligasjoner med
gjenværende rentebinding fra 1 til 3 år
Fastrente/renteswap/obligasjoner med
gjenværende rentebinding over 3 år
Kombinasjonslån
FRA-kontrakter
Sum ikke selvfinansierende gjeld

Begreper
PT rente
FRA
SWAP
NIBOR

Kombinasjonslån
(rentegulv og rentetak)

Strategi
35 %

Frihetsgrader
0%-60%

35 %

10%-100%

30 %

10%-100%

0%
0%

Maks 20%
Maks 30%

Fordeling pr 31/8-18

Andel

250 474 598

22,1 %

429 862 060

37,9 %

452 678 000
1 133 014 658

40,0 %
0%
0%
100 %

P.t. renten er et fleksibelt produkt som følger utviklingen i de korte pengemarkedsrentene
og endres i takt med endringer i disse.
Fremtidig renteavtale. En gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode
og for et bestemt beløp.
Kontrakter der to parter avtaler bytte av betalingsstrømmer og/eller hovedstol basert på et
spesifisert nominelt beløp i en spesifisert periode. For eksempel kan den ene parten betale
den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.
Norwegian InterBank Offered Rate. Den renten som norske valutabanker låner penger til
seg i mellom. Er ofte benyttet som referanserente i forhold til handler med rentebærende
instrumenter. Finnes som 1-12 mnd. renter, men 3 mnd. er mest benyttet som
referanserente.
Ved bruk av rentetak oppnår en både å kunne nyte godt av et rentefall og samtidig sikre
seg mot at renten skal overstige et fastsatt nivå i avtaleperioden, mot et pristillegg.
Som et tillegg eller alternativ til rentetak kan det også inngå avtale om et rentegulv.
Kunden gir da fra seg en eventuell gevinst hvis rentenivået blir lavere enn rentegulvet,
men vil bli kompensert for dette gjennom et lavere marginpåslag for rentetaket.
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Sertifikatlån
Obligasjonslån

Lån med fast rente og løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter
som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk.
En obligasjon kan kort defineres som et bevis for at man har lånt ut penger. Dette
lånebeviset er et verdipapir som kan omsettes. Løpetid mer enn et år

Etter gjeldende finansreglement rapporteres det på fordeling av lånetyper og bindinger kun for
gjeld som ikke er selvfinansierende. Porteføljen harmonerer nå godt med strategiene i
reglementet, med noe overvekt på lange bindinger.
Den gjennomsnittlige løpetiden på kommunens gjeld er 19,3 år. Gjennomsnittlig rente inkl.
sikringer er p.t. 2,41%.

1.4. Budsjettjusteringer

Lønnsjusteringer
Det er budsjettregulert til sammen kr. 25 307 000 som effekt av det det sentrale og lokale
lønnsoppgjøret i 2018.
Justering husleie
Det er foretatt en årlig justering av de interne husleiene på yrkesbygg. Økningen er på kr.
4 030 000. Husleiene går til inntekt hos virksomhet TkE og rammen til virksomheten er derfor
redusert tilsvarende.
Omorganisering av enkelte virksomheter
Budsjettet til legevakten og fastlegekontoret er flyttet fra virksomhet helsetjenester (VHT) og
opprettet som den nye virksomheten «Tønsbergregionens legevakt og kommunale
fastlegekontor». Det er også flyttet over midler som gjelder plasser til øyeblikkelig hjelp.
Total overføring mellom VHT og den nye virksomheten er kr. 17 947 000.
Basistilskudd til leger og fysioterapeuter er flyttet fra VHT til Fagenhet helse og omsorg
(FHO) med kr. 15 570 000, mens driftsavtaler for fysioterapi er flyttet fra VHT til MFT, totalt
kr. 5 950 000.
Budsjettet til krisesenteret er flyttet fra virksomhet Barn og Unge til FHO. Beløpet utgjør kr.
3 628 000.
Det er også foretatt interne flyttinger av enkelte stillinger samt intern omfordeling av midler
mellom barnehagene og fagenheten.

Nye foreslåtte budsjettreguleringer i perioderapport 2
Det legges inn en økning i rammene til skolene på kr. 4 200 000. Dette skal dekke opp ny
lærernorm, gi ekstra intensiv trening for 1. – 4. trinn og redusere generell underdekning i
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økonomifordelingsmodellen som følger av økt elevtall. Beløpet legges foreløpig på fagenhet
Oppvekst skole og fordeles deretter til skolene.
Rammene til Hjemmetjenesten og HOB økes med kr. 10 000 0000 til hver av virksomhetene
for å dekke merforbruk knyttet til økning i tjenesteproduksjonen.
Virksomhet helsetjenester gis en økt bevilgning på kr. 1 000 000 som skal dekke opp
bemanningsbehov i oppfølging av brukere innen rus og psykiatri. Tønsbergregionens legevakt
og kommunale fastlegekontor tilføres kr. 500 000 til dekning av reelt lønnsnivå ved
fastlegekontoret.
For å dekke økte sosialhjelpskostnader økes rammen til NAV med kr 6 000 000. Virksomhet
HR / Personal tilføres kr. 300 000 for å dekke økte driftskostnader.
De foreslåtte rammeøkningene utgjør totalt kr. 32 000 000. Økningen foreslås dekket ved å
redusere det budsjetterte overskuddet.
Budsjettjusteringer til Perioderapport 2 - 2018. 1000 kroner

Beløp i hele 1 000
10 Finansiering
11 Felleskostnader
12 Administrativ
toppledelse
13 Rådmannens stab
14 Kommunikasjon

Budsjett etter
Sentralt og
perioderapport
lokalt
1 2018
lønnsoppgjør

Foreslåtte
reguleringer i Budsjett etter
Diverse
perioderappor perioderapport
omorganiseringer
t 2 2018
2 2018

Justering
husleie TkE

-2 307 832
57 775

-32 000
-25 307

195

7 998

0

1

7 331

67

10

6 819

88

15 Økonomi

23 675

275

10

16 Hr/Personal

23 925

226

6

17 Dokumentsenter

10 545

113

7

18 Ikt / Digitalisering
20 Fagenhet oppvekst
skoler
21 Fagenhet oppvekst
barnehager

21 083

0

58 162

95

-2 339 832
32 663
7 999

93

7 501
6 907
23 960
300

24 457
10 665
21 083

5

4 200

62 462

151 181

84

22 Barn Og Unge
23 Tønsberg
Læringssenter

212 381

2 213

-129

-27 938

707

67

-27 164

30 Barkåker skole

20 074

261

29

20 364

31 Eik skole

31 333

391

32

31 756

32 Husvik skole

28 595

322

51

28 968

33 Presterød skole

29 255

366

44

29 665

34 Ringshaug skole

38 000

462

52

38 514

35 Sandeåsen skole

27 365

351

45

27 761

36 Sem skole

22 276

252

42

22 570

37 Træleborg skole

34 320

428

61

34 809

38 Volden skole

14 434

153

18

14 605

43 Kongseik u.skole

22 559

262

44

22 865

44 Presterød u.skole

39 748

456

57

40 261

45 Ringshaug u.skole

27 391

277

61

27 729

48 Byskogen komb.skole

66 357

788

100

67 245

49 Vear komb.skole

35 405

393

54

35 852

9

-1 855

149 410

-3 628

210 837

Beløp i hele 1 000

Budsjett etter
Sentralt og
perioderapport
lokalt
1 2018
lønnsoppgjør

Foreslåtte
reguleringer i Budsjett etter
Diverse
perioderappor perioderapport
omorganiseringer
t 2 2018
2 2018

Justering
husleie TkE

50 Vestre Tønsberg
barnehager

41 547

613

40

51 Sentrum barnehager

25 182

351

52 Eik barnehager
53 Sandeåsen og
Presterød barnehager
54 Søndre Slagen
barnehager
55 Østre Slagen
barnehager
70 Kultur, Idrett og
Folkehelse

39 650

568

27 947

71 Kulturskolen
72 Biblioteket
80 Fagenhet helse og
omsorg
81 Tildeling helse- og
omsorgstjenester

1 279

43 479

22

408

25 963

39

-884

39 373

408

24

67

28 446

33 223

500

29

370

34 122

30 960

464

21

615

32 060

43 593

333

330

44 256

6 655

111

8

6 774

15 702

284

5

15 991

5 483

115

17 242

21 808

297

4

101 493

570

24

-36 711

68 393

810

119

5 950

84 Hjemmetjenester

167 734

2 002

17

-800

85 Sykehjem

315 900

2 968

188

86 HOB
87 Tønsbergregionens
legevakt og kommunale
fastlegekontor

209 484

2 463

9

0

487

89 NAV Tønsberg

119 149

314

91 Bydrift

31 432

814

763

92 Kommuneutvikling

14 338

574

1 513

82 Helsetjenester
83 MFT

93 Eiendomsutvikling

22 840
22 109
1 000

66 376
75 272

10 000

178 953
319 056

10 000
17 947

10

221 956

500

18 934

6 000

125 473
33 009

-93

16 332

5 401

127

3

5 531

-11 457

1 051

-4 030

-14 436

4 167

53

99 Havnevesenet

0

0

Sum

0

0

94 TKE
95 Næringsutvikling

4 220
0
0

0

0

2. Investeringer

2.1. Innledning
En rekke prosjekter rapporteres som avsluttet i denne perioderapporten. Se eget avsnitt/ tabell.
Større prosjekter over 10 mill kr skal forelegges revisjonen til uttalelse. Disse fremmes som
tidligere via kommunens kontrollutvalg som enkeltsaker til bystyret.
2.2. Løpende investeringsprosjekter
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Som egne vedlegg til saken følger totaloversikter som gir en summarisk status for alle
løpende investeringsprosjekter. I tillegg finnes også opplysninger om bevilget budsjett for
2018, og prosjektledernes prognoser for forbruk dette året og for resten av prosjektets løpetid.
Prosjektene under Bydrift framkommer med både positive og negative avvik i forhold til
utgiftsramme. Bydrift har selv fullmakt til å omdisponere innenfor samlebevilgningene under
vei, vann og avløp. Løpende oppfølging er nødvendig for å kunne foreta nødvendige
omdisponeringer/budsjettjusteringer. For flere prosjekter vil det også ofte være inntekter som
ikke er budsjettert, men som også må sees i sammenheng med et evt. avvik. Se også
merknader under Avsluttede investeringsprosjekter.
IB1000 Tønsberg torv – revitalisering. Skal avsluttes sammen med prosjektene ID1100 og
ID1101. Delprosjektene utgjør samlet Revitaliseringen av Tønsberg torv. En må ennå avvente
noen kostnader i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene, før det kan settes sluttstrek.

2.3. Behov for tilleggsbevilgninger, omdisponeringer og andre justeringer
(Vedtas av bystyret)
Det presiseres at virksomhetslederne må sørge for å melde slike behov i forbindelse med
perioderapporteringen. Følgende behov er meldt inn:
Prosjekt
IB 1087 Haugar Fjellhall – prosjektering og regulering
Mva-kompensasjon
Havnefond
Renovasjonsfond
Lånefond
ID 2000 Digital strategi Tønsbergskolen
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
IE 1021 Kaifront havn 2018
Havnefond
Velferdsteknologi Hjemmetjenesten
ID 8405 Digitalt nattilsyn
ID 8406 Sensorteknologi for trygghetsalarmer
ID 8407 GPS-enheter som lokaliseringsteknologi
ID 8408 Opptrapping elektroniske dørlåser
ID 8409 Elektroniske multidosedispensere
ID 8410 Oppgradering lokaler ny sone Hjemmetjenesten
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
ID 8200 Ikt-utstyr legevakt
Mva-kompensasjon
Lånefond
Ikt-midler ifm kommunesammenslåing
Mva-kompensasjon
Lånefond
Ladestolper til elbil
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Økes:
Dekkes:
6 000 000
450 000
192 000
1 560 000
3 798 000
3 275 000
655 000
2 620 000
2 800 000
2 800 000
1 570 000
350 000
500 000
200 000
300 000
220 000
700 000
140 000
560 000
2 700 000
540 000
2 160 000
6 000 000
1 200 000
4 800 000
313 000

Mva-kompensasjon
Bruk av lån
Ny motor til havnebåt
Havnefond

63 000
250 000
400 000
400 000

Prosjekt

Reduseres:

IE 1006 Larveveien 31 avlastning
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
IE 1007 Larveveien 31 bolig
Mva-kompensasjon
Tilskudd Husbanken
Bruk av lån
IT1002 Velleveien 18 dobbeltdiagnosebolig
Tilskudd Husbanken
Bruk av lån
IT 1028 Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte 2017
Tilskudd husbanken
Lånefond
IT 1030 Presterødbakken grunnerverv
Bruk av lån
IT1039 Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
Sum lånebehov tilleggsbevilgninger
Sum tilbakeføring lån etter reduksjoner
Netto tilbakeføring av låneopptak

Tilbakeføres:

13 000 000
2 600 000
10 400 000
9 000 000
1 800 000
4 050 000
3 150 000
8 400 000
3 360 000
5 040 000
26 000 000
5 200 000
20 800 000
10 000 000
10 000 000
3 300 000
660 000
2 640 000
14 188 000
52 030 000
37 842 000

Haugar Fjellhall - Parkeringsanlegg
I By-sak 151/17 ble det bevilget 6 mill. kr. eks mva til videre prosjektering og oppstart
regulering for Haugar Fjellanlegg inkludert avfallssug terminal i 2018. De ulike
tjenesteområdene som inngår i prosjektet har ulik finansiering, det gjelder både regler for
merverdiavgift og bruk av fond. Total finansiering består av mva-kompensasjon, bruk av
havn- og renovasjonsfond samt lånefond.
Digital strategi Tønsbergskolen
I By-sak 081/18 ble det bevilget kr. 3 274 600 til innkjøp av PC’er til elever og lærere, samt
nødvendig infrastruktur. Beløpet kommer som et tillegg til budsjettvedtak 2018 der det ble
vedtatt en ramme på kr. 6 000 000 til formålet. I beregningene ble det ikke tatt hensyn til at
mva-kompensasjonen vil utgjøre en del av finansieringen. Ved å inkludere mvakompensasjon i prosjektet reduseres forventet låneopptak fra kr 3,2 mill til 2,6 mill.
Opparbeidelse av kaifront – Kanalveien 2
Havnestyret har bevilget kr. 3 500 000 inkl mva til dekning av kommunens andel for kaifront
ved Kanalveien 2. Havnevesenet har fradrag for merverdiavgift slik at netto kostnad blir kr.
2 800 000. Tiltaket skal finansieres gjennom havnefondet.
Velferdsteknologi Hjemmetjenesten
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Det er ønske om at investeringsmidlene som ble bevilget til velferdsteknologi i budsjett 2018
samles i én pott. Bakgrunnen er ønske om økt fleksibilitet slik at man kan foreta innkjøp av
teknologi der gevinsten vurderes som størst.
Oppgradering av lokaler for ny sone i Hjemmetjenesten
I budsjett 2018 ble det bevilget kr. 2 000 000 til oppgradering av lokaler til ny sone i
Hjemmetjenesten. Den nye sonen har base i samme bygg som Klokkeråsen barnehage og er
en del av omorganiseringsprosessen til Hjemmetjenesten. Den estimerte kostnaden viste seg å
være for lav og det er derfor behov for å øke rammen med kr. 700 000. Økningen dekkes ved
mva-kompensasjon og bruk av lån.
Ikt-utstyr legevakt
I By-sak 165/17 ble det bevilget kr. 7 993 800 til Ikt-utstyr for ny legevakt. Bygningsmessige
sikkerhetstiltak og sykesignalanlegg var ikke utredet og budsjettert i forprosjektet, noe som
medførte merforbruk under gjennomføringen av prosjektet. For å dekke merforbruket foreslås
det å øke rammen til prosjektet med kr. 2 700 000. Økningen finansieres av mvakompensasjon og lånefond.
Ikt-midler ifm kommunesammenslåing
Det er behov for økte ikt-midler i forbindelse med kommunesammenslåingen av Re og
Tønsberg fra 2020. Det legges inn en total ramme på kr 6 000 000 som skal dekkes av mvakompensasjon og lånefond. Tilskuddsmidler som kommer på et senere tidspunkt vil være med
på å dekke disse kostnadene.
Ladestolper til elbil
Det er behov for flere ladestolper til elbil for kommunens tjenestebiler. Det foreslås å bevilge
kr. 313 000 for oppsett av seks ladestolper på parkeringsplassen på Bjørn Farmand.
Kostnaden dekkes ved mva-refusjon og lån.
Ny motor til havnebåt
Grunnet motorhavari på en av havnebåtene er det behov for ny motor. Kostnaden er kr.
400 000 eks mva som dekkes av havnefondet.
Diverse tilbakeføringer av tidligere vedtatte investeringsprosjekter
I henhold til tabellen over er det enkelte tidligere vedtatte prosjekter som helt eller delvis
tilbakeføres. Dette kan skyldes at prosjektene er avlyst eller at estimert kostnad ble lavere enn
forventet. Totalt tilbakeføres prosjekter hvor det er tatt opp lån på kr. 52 030 000. Summen av
lånebehov til nye / økte prosjekter er kr. 14 188 000. Netto tilbakeføring av låneopptak blir da
kr. 37 842 000.
Andre justeringer
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap, anbefaler
justering av budsjett for enkeltprosjekter ved avvik innenfor det enkelte budsjettår. Rent
praktisk gjennomføres dette årlig etter en vesentlighetsvurdering i forbindelse med
perioderapportene. For prosjektene nedenfor var det planlagt at det meste av kostnadene
skulle komme i 2018, men på grunn av forsinkelser er prosjektene utsatt. Finansieringen av
disse prosjektene er vedtatt tidligere.
IE 1000 Krisesenteret for kvinner – utbygging 2010
Budsjett 2018 økes med 22,329 mill kr. Total prosjektramme 46 mill er uendret.
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IE 1002 Anders Madsensgate
Budsjett 2018 reduseres med 15 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme
105,034 mill er uendret.
IE 1013 Presterød ungdomsskole utbygging 2016
Budsjett 2018 reduseres med 6 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 34
mill er uendret.
IE 1014 Presterød barneskole utbygging 2016
Budsjett 2018 reduseres med 9 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 11
mill er uendret.
IE 1015 Robuste boliger - 2016
Budsjett 2018 reduseres med 5,5 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 12
mill er uendret.
IE 1016 Den magiske fabrikken – produksjonslinje 2
Budsjett 2018 reduseres med 9,335 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme
93,5 mill er uendret.
IE 1017 Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg – Rygg miljøpark 2016
Budsjett 2018 økes med 8 mill kr. Total prosjektramme 23,82 mill er uendret.
IE 1019 Sykehjem Hogsnes
Budsjett 2018 økes med 22 mill kr. Total prosjektramme 552 mill er uendret.
IT 1000 Enøk kommunale yrkesbygg
Budsjett 2018 økes med 7 mill kr. Total prosjektramme 75 mill er uendret.
IT 1007 Ventilasjon barnehager 2016
Budsjett 2018 reduseres med 2,5 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 7,5
mill er uendret.
IT 1027 Vear skole – oppgradering 2017
Budsjett 2018 reduseres med 2,5 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 7,5
mill er uendret.
IT 1039 Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13
Prosjektet avlyses. Budsjett 2018 og totalramme reduseres med 3,3 mill kr.
IB 1088 Avfallssug Tønsberg sentrum 2018
Budsjett 2018 reduseres med 17 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme
22,022 mill er uendret.
ID 1106 Kirkegårdsinvesteringer 2018
Restmidler fra Kirkegårdsinvesteringer 2017 overføres årets bevilgning og budsjett og
totalramme økes med 7,83 mill kr.
ID 7002 Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016 - 2019
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Budsjett 2018 reduseres med 57,65 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme
102 950 mill er uendret.
ID 7006 Slottsfjellet arena øst og turveier 2014
Budsjett 2018 reduseres med 7 mill kr. Budsjettet overføres 2019. Total prosjektramme 8,825
mill er uendret.
ID 8200 Ikt-utstyr legevakt 2017
Budsjett 2018 økes med 9,565 mill kr. Total prosjektramme 7,993 mill økes med 2,7 mill og
blir totalt 10,693 mill. kr.
2.4. Avsluttede investeringsprosjekter
(Godkjennes av bystyret)
Følgende prosjekter under 10 mill kr tas med og foreslås endelig godkjent i perioderapporten:
Avsluttet prosjekt
IT1001 Rehabilitering
kommunale bygg 2012
IT1009 Ventilasjon
bemannede boliger
IT1015 Kjøp av bolig i
Grusveien 33-2016
IT1016 Kjøp av bolig i
Kongstunet hus nr. 92017
IT1031 Kjøp av bolig i
Sandåsen R1/ Anders
Skjoldsvei 2 -2017
IT1032 Sandåsen Skoleombygging garderobe
IT1033 Stoltenberggt. 24ombygging
IT1034 Kjøp av bolig i
Olav Digresvei 62- 2017
ID1400 IT- investeringer
2015
ID2200 Seksjonering
mindre rom TVO 2017
ID8404 12 el-sykler
hjemmetjenesten
ID1102 Kirkebygg
investeringer 2017

Prosjektramme/
inntekt

Prosjektkostnad

Avvik

Dekkes/inndras

10 000 000

9 999 886

3 000 000

3 124 364

4 350 000

4 275 201

3 160 000

3 189 027

4 143 000

4 160 773

124 364 Finansiert i årsregnskap.
Mindreforbruk overføres
samlebevilgning for kjøp
-74 799 av boliger.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
29 027 av boliger.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
17 773 av boliger.

300 000

337 583

37 583 Finansiert i årsregnskap.

1 500 000

1 581 338

3 600 000

3 493 442

81 338 Finansiert i årsregnskap.
Mindreforbruk overføres
samlebevilgning for kjøp
-106 558 av boliger.

6 710 000

6 780 000

70 000 Finansiert i årsregnskap.

200 000

132 040

300 000

232 488

2 000 000

1 692 600
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-114 Inndras.

-67 961 Inndras.
-67 512 Inndras.
Restbevilgning ønskes
overført ID1105
-307 400 Kirkebygg 2018.

Avsluttet prosjekt

ID1103 Kirkegård
investeringer 2017
IB1058 Asfaltprogram
2017

Prosjektramme/
inntekt

Prosjektkostnad

21 200 000 13 370 000
9 817 000

7 795 555

Avvik

Dekkes/inndras

Restbevilgning ønskes
overført ID1106
Kirkegårdsinvesteringer
-7 830 000 2018.
Restbevilgning ønskes
overført objekt IB1104
-2 021 445 asfaltprogram 2018.

Siden investeringsregnskapet nå finansieres samlet for hvert år, vil evt. mindreforbruk
normalt inndras/bli stående som ubrukte lånemidler eller fondsmidler til felles bruk.
Evt. udekkede restbeløp på prosjekter finansieres vanligvis i regnskapssaken.
Bydrift kan selv foreta budsjettreguleringer innenfor felles samlebevilgninger til vann og
avløp, og dessuten innen vei, i forhold til opprinnelig budsjett. Evt. ønske om
budsjettreguleringer på tvers av disse kategoriene legges fram til godkjenning under
behandlingen av perioderapporten.

3. Sykefravær
Månedlig sykefravær januar til juli 2018 viser at første kvartal 2018 er relativt høyt.
Sammenligner vi første kvartal 2018 med 2017, er sykefraværet for januar betraktelig høyere
og februar og mars identisk med 2017. Sykefraværet de to første månedene viser at
korttidsfraværet har vært høyere i 2018 noe som kan skyldes naturlige årstidssvingninger. 2.
kvartal er relativt likt 2. kvartal i 2017, mens juli-18 ligger høyere enn juli-17.
Det arbeides aktivt ute i virksomhetene for å øke nærvær/redusere sykefravær. Både
kostnader og arbeidsmiljømessige konsekvenser påvirkes av sykefraværet, spesielt gjelder
dette for korttidsfraværet.
IA-avtalen gir tilgang på betydelige ressurser fra NAV som sammen med
bedriftshelsetjenesten, ledere på alle nivåer i virksomhetene, tillitsvalgte, verneombud og
støtte fra HR/personal arbeider med målrettede tiltak for å redusere sykefraværet i
virksomhetene. Tønsberg kommune har tatt i mot et tilbud fra NAV/Arbeidslivssenter og
NAV/Vestfold om en tettere sykefraværsoppfølging i de tre største helsevirksomhetene.
Arbeidsmetoden kalles Smart sykefraværsoppfølging og har vist til svært gode resultater i
både Østfolds- og Vestfoldskommuner tidligere. Oppstart for Smart sykefraværsoppfølging
var i august-18. Dette innebærer dedikerte ressurser fra NAV til Tønsberg kommune som går
gjennom alle sykemeldinger sammen med leder og HR, for deretter å innkalle til raske
dialogmøter og iverksette tilretteleggingstiltak så snart som mulig. Dette innebærer også
mulighet for å iverksette funksjonsvurdering tidligere for å avklare om sykemeldte
arbeidstakere kan komme tilbake i nåværende stilling, eller om vi må tenke andre alternativ.
Informasjon om satsingen har vært formidlet til alle leger i Vestfold og til ansatte i de berørte
virksomheter, slik at alle er kjent med at hvert eneste sykefravær vil bli tett fulgt opp fra både
arbeidsgiver og NAV fra første dag. Dersom Smart sykefraværsoppfølging gir gode resultater
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også i Tønsberg kommune, vil arbeidsformen videreføres til øvrige virksomheter med høyt
sykefravær etter hvert.

4. Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2018
Vedtak
Husøyveien østside ved Maxbo må
autovernet stenges i bakken og
sykkelsti/gangsti etableres. Dette må legges
inn og prioriteres trafikksikringstiltak
sikring skolevei for gjennomføring i 2018.
Rådmannen bes utrede alternativ plassering
av kommunens snødeponi inkl.
kostnader, Dagens plassering ved
Presterødkilen naturreservat er ikke
tilfredsstillende
da det er stor fare for at ikke-nedbrytbar
avfall havner i sjøen.
Bystyret ber om at det våren 2018 legges
frem en strategiplan for samspill og
samarbeid mellom frivillige og Tønsberg
kommune. Denne strategiplanen skal
inneholde en plattform for samarbeid og
samspill mellom frivillige og kommunal
sektor,
og den skal fastsette prinsipper og
virkemidler for å styrke relasjonene. Planen
skal
inspirere til frivillighet, legge til rette for en
god dialog med de frivillige og fremme en
aktiv politikk på dette området.
I budsjettet for 2018 er rammene for HOområdet stramme. Bystyret forventer at
tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige
og at effektiviseringer som blir iverksatt,
ikke reduserer pasient- og
brukersikkerheten.
I perioderapportene får Helse- og
omsorgsutvalget presentert økonomiske- og
HMS-styringsdata, men ikke faglige
styringsdata. Bystyret ber derfor om at det
blir utarbeidet indikatorer på sentrale faglige
områder som for eksempel legemiddelbruk,
ernæring, antall fallulykker, individuell
plan, avvik mm. Bystyret ber om at det skal
rapporteres på disse indikatorene i hver
perioderapport fra våren 2018.

Oppfølging
Hullet i autovernet er midlertidig stengt med
trematerialer. Permanent stenging er bestilt
hos SVV som er vegeier. SVV har ennå ikke
gjenomført permanent stegning .Saken er
purret opp. Gruset gang og sykkelpassasje er
etablert på baksiden av rekkverk
Snødeponiet på Stensarmen ved Presterødkilen
Naturreservat er avviklet. Vi tømmer nå fersk
og såkalt ren snø i sjøen fra 3 forskjellige
godkjente punkter. Dette er iht. tillatelsen vi
har fra Fylkesmannen.
Det er nedsatt en arbeidsgruppe med deltakelse
fra flere virksomheter som skal utarbeide et
forslag.
Arbeidet er forsinket på grunn av stort
arbeidspress.

Området helse og omsorg samarbeider med det
nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet for å
utarbeide reliable og valide indikatorer. Det
viser seg at arbeidet er utfordrende og vi har
ikke klart å ferdigstille indikatorer. Det er
avtalt at representanter for det nasjonale
pasientsikkerhetsprogrammet skal delta på
Helse og omsorgsutvalgets møte i september
for å gi informasjon til utvalget og for å sikre
at administrasjonen kommer videre i dette
arbeidet.
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Vedtak
Rådmannens anmodes om å framlegge sak
for UOO tidlig i 2018 med konkrete
forslag til hvordan avsetningen kr. 250.000 i
2018 til tiltak mot barnefattigdom, best kan
anvendes.
Bystyret ber om at rådmannen tar initiativ til
å prøve ut en kollektiv boform i samarbeid
med innbyggere som ønsker et beboerstyrt
alternativ til private leiligheter og offentlige
omsorgsboliger

Oppfølging
Politisk sak ble fremlagt UOO og UKIF i
februar og i Formannskapet i mars 2018.
Enstemmig vedtatt.
Skal innarbeides i boligsosial handlingsplan.
Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede
hvordan dette kan iverksettes.
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