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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.

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:

Budsjettskjema 2 B
Investeringstiltak
Investeringer i anleggsmidler

Budsjettvedtak

Perioderapport 1

Perioderapport 2

(Tall i hele 1000 kroner)

2018

2018

2018

IKT-investeringer 2018
IKT-investeringer ifm kommunesammenslåing
IKT-utstyr legevakt
Utskiftning av senger og utstyr sykehjem
Kirkebygg
Kirkegårdsinvesteringer
Digital strategi for Tønsbergskolen
Skifte ut 20 bensinbiler fra 2010 med nye el-biler
Ladepunkt for 20 elbiler
Kjøpe inn 12 el-sykler
Velferdsteknoligi Hjemmetjenesten
Velferdsteknologi - Digitalt natt tilsyn - 10
utstyrspakker
Velferdsteknologi - Sensor teknologi knyttet til
trygghetsalarmene

6 500

6 500

1 000
2 150
10 700
6 000
4 600
400
300

1 000
2 150
10 700
6 000
4 600
400
300

350

350

6 500
6 000
9 565
1 000
2 457
18 530
9 275
4 600
400
300
1 570
0

500

500

0

Velferdsteknologi - GPS-enheter som
lokaliseringsteknologi
Opptrapping av elektroniske dørlåser
Velferdsteknologi - Elektroniske
multidosedispensere 10 enheter
Kjøp av biler HOB
Anleggsplan idrett
Slottsfjell, infrastruktur
Ladestolper el-bil
Kaifront havn
Ny motor havnebåt
Eiendom / vedlikehold
Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskelistilte på
boligmarkedet
ENØK tiltak kommunale yrkebygg
Brannsikring kommunale boliger
Pålegg ventilasjon barnehager
Utbygging Presterød ungdomsskole
Utbygging Presterød barneskole
Branntiltak yrkesbygg
Vognskur
Biler, vaktmester og renhold
Vear skole, ombygging/oppgradering
Separering avløpssystem kommunale bygg
Gjennomføring av utbyggingsavtaler
Rehabilitering av skolekjøkken, Eik skole
2 pavljonger på Ringshaug barneskole
Justering og fullføring Husøy skole
Inventar og utstyr til Flyktningtjenesten
Solskjerming og montering 100 el.persienner
Oppgradering av lokaler til ny sone Eik/Klokkeråsen
Ombygging av kontorlokaler TVO/Flyktn.tj.
Utredning ny svømmehall
Ombygging for selvbetjent bibliotek
Byskogen skole - akustiske tiltak
Låsesystem idrettshaller - "fjernstyrt"
Fjernvarme Grenaderveien 11 og 13
Bekkeløkka 2 8 - kjøp av bolig
Sandeåsen skole nærmiljøanlegg
Rehabilitering Mikaelskirken 2016
Sykehjem Hogsnes
Bydrift
Lekeapparater i barnehager
Vei (inkl asfaltering)
Utskiftning av HQL-armatur
Trafikksikkerhetstiltak

200

200

0

300
220

300
220

0
0

400
82 150
500

400
82 150
500

400
24 500
500
313
2 800
400

30 000

30 166

30 348

6 500
7 500
2 500
20 000
9 000
2 000
1 000
400
2 500
500
5 000
1 625
960
200
100
600
2 000
264
2 000
544
1 200
600
3 300

6 500
7 500
2 500
20 000
9 000
2 000
1 000
400
2 500
500
5 000
1 625
960
200
100
600
2 000
264
2 000
544
1 200
600
3 300
3 520
1 375

13 500
7 500
0
14 000
0
2 000
1 000
400
2 500
500
5 000
1 625
960
200
100
600
2 700
264
2 000
544
1 200
600
0
3 520
1 375
2 498
22 000

600
7 000
1 500
1 200

600
7 000
1 500
1 200

600
9 021
1 500
1 200

Avslutning deponi
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt
Lekeplasser/ aktivitetsparker.
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien
Veglys
Utvikle utendørs møteplasser
6 nye parkeringsanlegg for sykkel
Nye bysykler
Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg
Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan
Trygge lokalsamfunn
Ladestasjoner elbiler
Maskinkjøp vei
Kjøpe nye biler, biogass og EL
Nødnett - nytt utstyr
Registrere park og lek i ISY Park
Utredning av parkeringsanlegg
Haugar Fjellhall
Avgiftsfinansierte investeringer
HPV (Hovedplan vann)
HPA (Hovedplan avløp)
Spredt avløp ( vann)
Spredt avløp (avløp)
Snu avløp Vear
Maskinkjøp VA
Diverse VA-prosjekter som går mot
samlebevilgningen
Sum nye investeringer
Rebudsjetteringer av tidligere finansierte
Slottsfjellet arena øst og turveier
Krisesenteret for kvinner - utbygging
Infrastrukturanlegg Kjelle
Presterød ungdomsskole utbygging 2016
Robuste boliger
Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 2016
Kunnskaps- opplevelsessenter og adm bygg - Rygg
miljøpark
Vear skole - oppgradering
Presterødbakken grunnerverv 2017
Biogassbiler / e-sykler
Utvikling av Anders Madsensgt. 24

2 250
10 000
1 000
6 000
1 000
200
500
300
200
200
200
500
3 000
5 000
250
200
400

39 800
80 800
4 000
6 000
20 000
3 500

2 250
22 022
1 000
6 000
1 000
200
500
300
200
200
200
500
3 000
5 000
250
200
400

2 250
5 022
1 000
6 000
1 000
200
500
300
200
200
200
500
3 000
5 000
250
200
400
6 000

18 929
1 079
41 417 15 117
6 000
6 000
8 195
8 195
2 928
2 928
3 500
3 500
116 064 161 077

412 163 472 179 448 483

7 000
9 675
3 286
5 000
5 500
43 500
8 000

7 000
9 675
3 286
5 000
5 500
43 500
8 000

0
32 004
3 286
5 000
0
34 165
16 000

2 500
3 000
5 000
80 000

2 500
3 000
5 000
80 000

0
3 000
5 000
65 000

Sum rebudsjetteringer

172 461 172 461 163 455

Sum investeringer

584 624 644 640 611 938

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Prognosen for årets resultat er nå 36 mill. kr. Dette er lavere en det anbefalte
overskuddet på 1,75%, men rådmannen finner det ikke forsvarlig å redusere
tjenestenivået til det nivået som må til for å nå et slikt resultat. Det er viktig å merke seg
at budsjettreguleringene som foretas i denne saken også vil gi føringer for budsjett
2019, og dermed resultere i svakere resultat i de kommende årene også dersom det
ikke kuttes i tjenestetilbudet.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i Bystyret.
Tønsberg, 19. sept. 2018
Geir Martin Viksand
Rådmann
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune
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Lederspenn og lederutvikling i Helse og omsorg
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Administrasjonsutvalget
Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering

Møteddato
25.09.2018

Saksnummer
056/18

18/65992

Sammendrag:
Utvalg for helse og omsorg etterspurte i juni-møtet en sak med informasjon om lederspenn i
helse- og omsorgsvirksomhetene. I tillegg etterspør de informasjon om lederutviklingsprogram i
kommunen og hvordan dette følges opp.
HR-enheten fikk i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av faktiske tall på bakgrunn av
forespørselen, samt en orientering om lederutviklingsprogram i kommunen. Datagrunnlaget er
hentet fra Gat ressursstyringsprogram og tatt ut pr juli-2018. Det gjøres oppmerksom på at
denne type data er et øyeblikksbilde fordi det daglig er endringer av ansatte/vikarer,
kompetanse og fravær. Det er ikke foretatt et så omfattende kartleggingsarbeid for å
sammenligne lederspenn, gjennomsnittlig stillingsstørrelse og antall ansatte/arbeidsforhold
tidligere. Det vil derfor ikke være mulig å trekke klare konklusjoner før vi kan sammenligne data
med samme detaljeringsgrad over tid.
Bestillingen kom fra Utvalg for helse og omsorg og Rådmannen velger å legge fram saken for
Administrasjonsutvalget i tillegg.
Innledning – hva saken gjelder:
Saken gir en oversikt over lederspenn i de enkelte enhetene i helse/omsorgssektoren, og det
orienteres om lederutviklingsprogram i kommunen, og hvordan disse blir fulgt opp og
gjennomført.
Det er valgt å se lederspenn i sammenheng med sykefravær og heltidskultur da dette er
aktuelle fokusområder i leders hverdag. Vi vil gjennom dette få fram hvordan lederspenn
påvirker ulike faktorer i lederrollen.
I faktadelen har vi tatt for oss lederspenn og sykefravær, og redegjort for hvilken lederutvikling
som gis/er gitt innenfor de samme virksomhetene. I vurderingen har vi tatt for oss de andre
faktorene.

Faktagrunnlag:
Helse- og omsorgsvirksomhetene som er kartlagt i denne saken er Sykehjemmene i
Tønsberg (SiT), Hjemmetjenesten, Psykisk helse og miljøarbeid (virksomheten skiftet
nylig navn fra Helse og omsorg i bemannede boliger(HOB)) og Mestring og
forbyggende tjeneste (MFT). Når det gjelder Psykisk helse og miljøarbeid gjøres det
oppmerksom på at kartleggingen er foretatt i tjenester underlagt den gamle
virksomheten HOB.
Lederspenn er kartlagt både med antall årsverk, antall ansatte og antall arbeidsforhold.
For å belyse lederspennet, kan det hentes tall ut fra hvor mange som har en
stillingsprosent (fast og vikariat), eller også ta med midlertid ansatte som ikke har en
stillingsprosent (tilkallingsvikarer). Begge tallgrunnlagene må synliggjøres, da en
tilkallingsvikar i perioder jobber like mye som en ansatt i en stillingsprosent, og en
tilkallingsvikar må også ha oppfølging når det gjelder bl.a. sykefravær,
personaloppfølging, lønn/arbeidstid og fagopplæring.
Der er valgt å konsentrere videre faktagrunnlag ut fra antall arbeidsforhold for å
synliggjøre lederspennet.

Tabellen under viser en oversikt over de parameterne vi har benyttet i kartleggingen
(faktadel og vurderingsdel). Oversikten gir en samlet verdi for hele virksomheten.

*sykefraværet er i denne kartleggingen tatt ut fra Gat, noe som innebærer at alle som har et arbeidsforhold inkludert timeansatte
inngår i fraværsprosenten, ikke bare ansatte som har en fast stillingsandel i kommunen som normalt inkluderes i offisiell
fraværsoversikt
**dette inkluderer alle arbeidsforhold, det vil si at en ansatt kan ha arbeidsforhold i ulike avdelinger/på tvers av virksomheter. Dette
utgjør forskjellen på antall ansatte og antall arbeidsforhold i virksomheten totalt
***ledige faste stillinger inngår ikke i tallene
****gjelder fast ansatte

1. Lederspenn

Antall arbeidsforhold pr. leder, og sykefraværsprosent:

Tj.leder 1 og 2, samt deler av 3: dagarbeidstid. Årsverk og ant. ansatte: se tabell innledningsvis

Tj.leder 4: omhandler praktisk bistand (dagarbeidstid). Årsverk og ant. ansatte: se tabell innledningsvis

Årsverk: avd.leder 2 og 5: her inngår driftstjenester som vaskeri, kjøkken. Årsverk og ant. ansatte: se tabell innledningsvis

Avd.leder 3: her inngår også Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), hvor ansatte er «godkjent» av bruker, og hvor bruker er
arbeidsleder for assistenten. Årsverk og ant. ansatte: se tabell innledningsvis.

2. Lederutviklingsprogram

Lederne står i mange utfordrende saker, og håndterer disse til tross for det store
lederspennet de fleste har. Lederne er involvert i følgende strategiske tiltak som pågår
og gjennomføres for å redusere sykefraværet i virksomhetene:
·

NED med sykefraværet som er et prosjekt i regi av partene i arbeidslivet representert med
sentrale fagorganisasjoner, NAV og KS

·

SMART sykefraværsoppfølging. Dette er en arbeidsmetodikk i regi av NAV hvor NAVTønsberg, NAV-Arbeidslivssenter, HR og tre virksomheter i Tønsberg samarbeider om en
svært tett og målrettet sykefraværsoppfølging

Andre pågående utviklingstilbud:
·

For nyansatte ledere gjennomføres lederopplæring i linjen

·

HR er lederstøtte i forhold til bl.a. vanskelige personalsaker og IA-oppfølging

·

Tilbud om intern lederopplæring fra HR, Nav arbeidslivssenter og Viken BHT ligger
tilgjengelig på intranett

·

Alle ledere skal ha en grunnleggende opplæring innenfor helse- miljø og sikkerhet. Denne
opplæringen gjennomføres av Viken BHT i tett samarbeid med hovedverneombud og HR

Gjennomført lederopplæring/utvikling:
Tønsberg kommune v/HR hadde fra 2011-2015 prosessrettet mellomlederopplæring
som ca. 250 ledere har gjennomført.
Etter omorganisering i 2012 har virksomhetsledere i helse- og omsorg deltatt på
lederutviklingsprogram gjennom høgskolen i Vestfold. I tillegg deltok alle
virksomhetsledere i Tønsberg kommune på et felles lederutviklingsprogram for
Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme som en forberedelse til evt. kommunesammenslåing.
Dette lederutviklingsprogrammet for TNT var i regi av KS agenda.
Kommunen var deltaker i et toårig prosjekt for å etablere heltidskultur i 2015-2017, hvor
alle lederledd i deler av HOB samt HR deltok. I løpet av prosjektperioden hadde bolig 1
en utvikling i stillingsprosent fra gjennomsnittlig 57 % til 63 %, bolig 2 fra 49-60 % og
bolig 3 (enetiltak) hadde en utvikling fra 30,5-53 % stilling.
I 2016 hadde HR spesiell satsing på grunnleggende lederopplæring rundt bl.a.
arbeidstidsplanlegging og arbeids- og hviletidsbestemmelser.
Kommunen har innført nytt helhetlig kvalitetssystem. Pilotering av systemet har vært
helse- og omsorgsvirksomhetene sammen med økonomi, HR og IKT. Det kan legges
inn leseliste på aktuelle dokumenter og prosedyrer, slik at dette når ut til flere, noe som
bidrar til at leder fanger opp endringer og utviklingsgrep i kommunen.

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Helsedirektoratet har analysert utviklingstrekk i omsorgstjenesten (2016), og peker bl.a.
på at:
·

Trygge og sikre tjenester kjennetegnes av personell med tilstrekkelig kompetanse til å gi
individuelt tilpassede tjenester

·

God kvalitet forutsetter at ressursene er utnyttet på en slik måte at brukeren og samfunnet
får mest mulig gevinst

·

De viktigste trendene for helse- og omsorgstjenestene er:

·

·

Ny kvalitetsforståelse: som innebærer realistiske mål i tråd med «det som er
viktigst» for pasienten

·

En sømløs helsetjeneste: hvor alle pasientens tjenester skal jobbe sammen som
et team for å oppnå han/hennes mål

·

Ny teknologi: som innebærer verktøy for å støtte den aktive informerte pasient,
verktøy for virtuelle team => felles mål, plan og rolle forståelse, og verktøy for
proaktiv avstandsoppfølging

Lederspennet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er ikke tilpasset disse «nye»
oppgavene og tjenestens kompleksitet. Mange ansatte per leder øker risikoen for dårlig
helse og svekker måloppnåelse. Det henvises til en svensk rapport som viser at store
grupper ansatte per leder i helsevesenet, omsorgstjenester og sosialt arbeid medfører
alvorlige negative konsekvenser. Det gjelder både ledere selv og medarbeidere og

organisasjonen generelt. Rapporten anbefaler at hver arbeidsgiver tar opp spørsmålet om
hvordan virksomheten styres og ledes, og etablere normtall for blant annet ansatte per
leder. Men også støttestrukturer rundt lederne må utvikles. Dette dekker alt fra
administrativ støtte, informasjon, finans og HR-tiltak
·

For pasientene vil en økt andel ansatte med heltidsstillinger gi økt kontinuitet og økt
kvalitet. For arbeidstagerne gir heltidsstillinger en mer forutsigbar hverdag, en større
sannsynlighet for gode lærings- og fagmiljøer og bedre rettigheter. For arbeidsgiverne gir
en økt andel heltidsansatte færre ansatte, lavere turnover og trolig blir det lettere å
rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft. For samfunnet vil en økt andel
heltidsansatte føre til en bedre ressursutnyttelse av helsepersonells arbeidskapasitet i et
arbeidsmarked hvor det er en økende mangel på helsepersonell20 og det vil være et viktig
likestillingstiltak

·

Historisk har legemeldt sykefravær i kommunal sektor vært høyt. Det har ligget to til tre
prosentpoeng over de andre sektorene. Blant de kommunale tjenestene er sykefraværet
høyest i hjemmetjenesten og på institusjon. SINTEF-forskning viser at både
tilfredsstillende bemanning og høy andel heltidsstillinger fører til lavere sykefravær i
omsorgstjenestene

Det er i ulike sammenhenger uttalt en antagelse om at mange ansatte å lede gir høyt
sykefravær, noe som også analysen fra Helsedirektoratet viser. På bakgrunn av vårt
tallmateriale kan vi ikke se en konsekvent sammenheng mellom høyt sykefravær og
lederspenn i vår kommune. Det vi vet er at ledelse i virksomheter som har heldøgnsdrift
og et stort lederspenn, medfører at tett sykefraværsoppfølging er krevende. Forskning
viser at ledelse er svært avgjørende for bl.a. økt nærvær. Kommuner har en svært stor
tilretteleggingsplikt regulert både gjennom arbeidsmiljøloven, hovedtariffavtalen og IAavtalen. Dersom det er mange ansatte med tilretteleggingsbehov på en avdeling, er
dette svært utfordrende både for den enkelte ansatte, kollegaene og for lederne.
Satsing på SMART sykefraværs-oppfølging skal nå innføres i disse tre største
helsevirksomhetene (se faktadel).

Det er viktig å påpeke at det er utfordrende å rekruttere – og beholde - ledere til de
store helsevirksomhetene. Det kan skyldes både at lederstillingene har et svært stort
ansvar for brukernes helsesituasjon, i tillegg til heldøgnsdrift, et stort lederspenn og at
Tønsberg kommune konkurrerer med nærliggende kommuner og sykehuset om aktuelle
kandidater. Vi ser at vår kommune må øke innsatsen på lederkompetanse innen
rekruttering og hvordan beholde ansatte og ledere, og finne strategier for å gjøre
kommunen attraktiv som arbeidsplass. Målrettet og systematisk lederopplæring er
derfor viktig. Da det ikke har vært kultur for obligatorisk lederopplæring i Tønsberg
kommune, har helse- og omsorgsområdet i samarbeid med HR planer om obligatorisk
lederskole, og det planlegges å gjøre lederopplæring obligatorisk for alle ledere i
kommunen.

Vi vet fordeling av kompetanse i de ulike enhetene, og det tallmaterialet vårt viser, er at
sykefraværet i virksomheter med høy andel av ufaglærte er tilnærmet likt virksomheter
med lavere andel ufaglærte. Vi har derfor ikke grunnlag for å si at hypotesen om at lav
utdanning gir høyere fravær. Hvordan skal vi som kommune kunne utnytte og dra fordel
av ulike støtteordninger og kompetansehevende tiltak slik at kompetansenivået innen
helse- og omsorgsvirksomheten heves, og uten at slike tiltak går på bekostning av

allerede drift? Helsedirektoratet sier i sin rapport at de «forvalter et stort antall
tilskuddsordninger. Graden av måloppnåelse for tilskudd blir ofte vurdert i forhold til
ressursinnsatsen som kreves. Det meldes fra kommuner og fylkesmenn om en viss
grad av prosjekttrøtthet, der arbeid knyttet til tilskuddsordningene kommer på siden av
andre oppgaver og ikke blir integrert i driften. Det stilles spørsmål ved hvordan
kommunene evner å implementere igangsatte prosjekter i ordinær drift etter at
prosjektfasen er over».
Kartleggingen gir ikke holdepunkter for å si at gjennomsnittlige stillingsstørrelse i vår
kommune har en stor betydning for sykefraværet. Virksomheter med gjennomsnittlig
lave stillingsstørrelser har tilnærmet likt sykefravær som virksomheter med større
gjennomsnittlige stillingsstørrelser. Dette er ikke samsvarende med analysen
Helsedirektoratet har gjort.
Som det framgår av tabellen er gjennomsnittlig stillingsstørrelse i de tre største
virksomhetene mellom 62,5 og 68,7 %. Som arbeidsgiver mener vi at arbeidet med
heltidskultur vil ha effekt på både kvaliteten på tjenestene, arbeidsmiljø og effektivitet.
Kommunens prosedyre for heltidskultur har målsetning om at ansatte skal ha en
stillingsandel mellom 80 – 100 % (gradert uføre unntak). Prosjektperioden viste en
økning i stillingsprosent, men som det framgår av tabellen over har vi fortsatt en vei å
gå for å nå målsetningen om en heltidskultur. For å nå målet må det lages en plan for
effektuering av prosedyre for heltidskultur og vedtak gjort i ADU (sak 18/10190 og
070/18).
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Dersom lederspennet reduseres, vil dette få store konsekvenser for virksomhetene. Noe
kan løses ved å omfordele ressurser og midler internt, men for å få til en konsekvent
normfordeling, vil dette få økonomiske konsekvenser for kommunen som helhet. En
gjennomsnittslønn for en avdelingsleder ligger på ml. 570’-600’ (ekskl. sosiale utgifter),
mens en enhetsleder ligger på mellom 620’-708’ (ekskl. sosiale utgifter).
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Mange deltidsansatte og tilkallingsvikarer kan ha negativ påvirkning på både
arbeidsmiljøet, kvaliteten på tjenestene og ansatt og leders effektivitet. Dette er
veldokumentert av L. Molands forskning rundt heltidskultur.
Sykefravær er svært krevende for arbeidsmiljøet og har innvirkning på ansatte på alle
nivåer. Langvarige tilretteleggingsbehov kan medføre økt belastning på kollegaer.
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Arbeidsmetodikken innenfor sykefraværsoppfølgingen involverer
sammenslåingsprosjektet Re/Tønsberg. Lederspenn, stillingsstørrelse og sykefravær
har innvirkning på tjenestekvalitet overfor kommunenes innbyggere, og vil fram mot
kommunesammenslåing tas med i planleggingsarbeidet.

Konklusjon:
For at ledere skal ha mulighet for tettere oppfølging, trygghet i lederrollen og økt faglig
fokus i tiden fremover, skal Tønsberg kommune ha økt satsing på obligatorisk
lederutvikling. Dette gjelder bl.a. rekrutteringsarbeidet og heltidskultur, men også
kompetansehevende tiltak for de ansatte. Vi skal se på hvordan virksomhetene styres
og ledes, og videreutvikle støttestrukturer rundt lederne (administrativ støtte,
informasjon, økonomi og HR-tiltak).
Det erkjennes at lederspennet enkelte deler av helse- og omsorgstjenestene er for
høye. Det har vært spilt inn i kommunens handlingsdel, men som følge av kommunenes
økonomi og andre utfordringer ikke vært prioritert høyt nok. Dersom den økonomiske
situasjonen tillater det, er dette prioritert tiltak fra rådmannens side.
Videre behandling:
Ingen
Tønsberg, 17. september
2018
Geir Viksand
rådmann
Aase Helland Volle
HR/personalsjef
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Innledning – hva saken gjelder:
Utvalg for helse og omsorg ba i møte 08.05.18 om orienteringssak om kommunens
tilbud til de tyngste rusmisbrukerne.

I denne saken presenteres kunnskap vi har om de tyngste misbrukernes situasjon, ulike
kommunale tilbud til målgruppa og aktuelle tilbud fra frivillige og ideelle organisasjoner.
Vi trekker også frem noen aktuelle KOSTRA-tall og utfordringer på området.

Det vises for øvrig til sak 23/18 i UHO «Lavterskeltilbud psykisk helse og rus». Noen av
tilbudene beskrevet der kan også være aktuelle for denne målgruppa.

Å definere «de tyngste rusmisbrukerne» vil innebære også å inkludere psykiske lidelser,
i behandlingssammenheng omtalt som ROP-lidelser ( Rus- og psykiatri). ROPretningslinjene (Helsedirektoratet 2011, s.16.) definerer målgruppen: …personer med
alvorlig psykisk lidelse kombinert med ruslidelse. I tillegg inkluderes personer med
mindre alvorlig psykisk lidelse og samtidig ruslidelse når hver av de to lidelsene er
forbundet med alvorlig funksjonssvikt.

I kommunal sammenheng har inklusjonskriteriene i omtale av målgruppen
(brukerundersøkelser, rusmiddelpolitisk handlingsplan, mm.) de siste15 årene vært: 1)
Alvorlig rusmiddelmisbruk med intensivt og langvarig misbruk av tunge stoffer. 2)
Alvorlige fysiske og/eller psykiske lidelser og helseproblemer.

Disse avgrensningene ligger til grunn for omtalen av målgruppen videre i dokumentet.

Faktagrunnlag:
Rusmiddelsituasjonen

Brukerplan er et nasjonalt kartleggingsverktøy der personer som er i kontakt med
kommunens helse- og omsorgstjeneste med rusproblematikk og/eller psykiske lidelser
kartlegges. Kommunen har gjennomført Brukerplankartlegging årlig siden 2013. Ved
siste kartlegging høsten 2017 ble 198 personer med kjent rusproblematikk kartlagt i
forhold til åtte ulike funksjonsområder. Resultatene vises i form av fire fargekoder:
grønn, gul, rød og blodrød. Resultatene viser at 29% er mellom 18 og 30 år, 25% har

injiserende misbruk, 69% har dårlig psykisk helse, 73% har marginal sosial fungering,
78 % svakt nettverk, 65% har lite/ingen aktivitetstiltak, 31 % har utilfredsstillende
bosituasjon og 9% bor i midlertidig bolig.
Samlet sett skårer 42% rødt, som betyr svært alvorlige konsekvenser for daglig
fungering, og 17% blodrødt, som indikerer et meget dårlig funksjonsnivå. Målgruppen
som omtales i dette notatet befinner seg i disse to kategoriene.

Statistikk fra dødsårsaksregisteret og ambulansetjenesten viser at Tønsberg har flere
overdosedødsfall og -utrykninger enn innbyggertallet skulle tilsi. Tallene for
overdosedødsfall siste tre år, viser imidlertid en meget positiv utvikling for vår kommune
sin del. I 2014 var det 4 dødsfall der Tønsberg var registrert bokommune og 3 registrert
som dødskommune. I 2015 var tallene henholdsvis 7 og 10, mens i 2016 var de
redusert til 2 og 4. Tallene fra ambulansetjenesten over oppdrag kodet «overdose»
viser også en reduksjon fra 45 i 2015, til 29 i 2016 og 28 i 2017. Dette er imidlertid langt
høyere tall en de andre større kommunene i fylket.

Feltpleien, som er kommunens lavterskel helsetiltak rettet mot målgruppa, har ført
statistikk siden oppstarten i 2002. I 2017 hadde Feltpleien samlet 3.600 besøk. Det er
en langsiktig tendens at færre brukere henter sprøyter, men flere oppsøker Feltpleien
for sårstell, testing, vaksinasjon, prevensjon, råd og veiledning og bistand til å ta kontakt
med øvrige instanser. Personer under 25 år stod for 4,5% av besøkene i 2017. Dette er
en betydelig nedgang fra 2016 da det stod for hele 9% av besøkene.

LAR-behandling (Legemiddelassistert rehabilitering) er en
spesialisthelsetjenestebehandling, men er tett knyttet til det kommunale rusarbeidet.
LAR-behandling har rehabilitering som formål, men skadereduksjoner er en likeverdig
målsetting i henhold til LAR-forskriften §2. En stor andel av målgruppen har fått rettighet
til LAR-behandling. Selv om deltagelsen i behandlingen for mange er preget av
ambivalens, utgjør behandlingen et viktig tiltak for å forebygge helseskade, overdoser
og kriminell aktivitet. Deltagelse i LAR-behandling i Tønsberg økte markant på 2000tallet. Fra under 20 i 2004, til over 100 i 2010, og har holdt seg på det nivået siden.
Denne utviklingen har betydd mye for å inkludere målgruppen i det øvrige
tiltaksapparatet. LAR oppgir 118 LAR-pasienter hjemmehørende i Tønsberg kommune
juli 2018.

Kommunale tilbud:

Rustjenesten/oppfølgingstjenesten:
Gir tilbud om motivasjons- og støttesamtaler, kartlegger og henviser til behandling i
spesialisthelsetjenesten ved behov. Tjenesten følger opp bruker før, under og etter
behandling og bistår med å koordinere ulike hjelpetiltak. Ved behov får brukerbistand til
å strukturere og mestre hverdagen og å tilrettelegge for meningsfulle aktiviteter og
sosialt nettverk. Det gis tilbud om samtaler for pårørende. Rustjenesten har også ansvar
for helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 10 – tvangstiltak overfor

rusmiddelavhengige. Rustjenesten/ oppfølgingstjenesten har pr dd oppfølging med i
overkant av 200 brukere. Som Brukerplan viser, har 17% svært dårlig funksjonsnivå
(skårer blodrødt) og faller klart inn under begrepet de tyngste misbrukerne. Også deler
av de 42% som skårer rødt faller innenfor begrepet.

Hjemmesykepleien:
Hjemmesykepleien en viktig aktør i tjenestetilbudet til målgruppen gjennom sin rolle i
LAR-behandling til personer som har vedtak om medisinutlevering i hjemmet. LARpasienter hjemmehørende i Tønsberg og Færder kommuner benytter LAR-poliklinikken
på Bjørn Farmand til daglig oppmøte. Unntaket er LAR-pasienter med
bevegelseshemning eller andre forhold som utløser vedtak om LAR-behandling i
hjemmet. Målgruppen er og belastet med infeksjons- og sårproblematikk og mottar av
den grunn helsetjenester fra hjemmesykepleien. Av de drøye 200 brukerne rustjenesten
har oppfølging med, mottar 25 personer hjemmesykepleie pr dd. Noen få personer har
hjemmehjelp.

Ambulerende team:
Teamet gir tilbud om bistand til å mestre eget boforhold for personer som bor i egen
bolig, ofte med langvarig behov for bistand. Hjelpen gis i form av praktisk
bistand/opplæring med fokus på veiledning og egenmestring. Teamet gir tjenester til
ulike brukergrupper, men har hittil ikke hatt så mange brukere med tung
rusproblematikk. Kommunen er nå tildelt «Tilskudd til kommunalt rusarbeid» til tre
årsverk fra og med 2018, med nedtrapping over fire år. Tilskuddet skal benyttes til å
styrke teamet med ansatte med spesifikk kompetanse inn rusproblematikk, for å tilby
tjenester også til denne målgruppa.

Tilrettelagte boliger:
Tildeling helse og omsorg (THO) tildeler tilrettelagt boliger til målgruppen i
Stoltenberggt. 24, Frelsesarmeens rusomsorg - Farmannshjemmet, og Cappelensvei 6.
I tillegg tildeler Sentralt tildelingsutvalg (STU) fire robuste boliger på Heimdal som er
tildelt personer i målgruppen.

Stoltenberggt. 24 er et boligkompleks med 17 selvstendige boenheter. Mat eller andre
fellestjenester inngår ikke i botilbudet. Personalet utfører tjenester etter individuelle
vedtak. Beboere er personer med alvorlige rus og psykisk helseproblematikk. Boligen
ble i 2018 utvidet med 5 nye boenheter, fra 12 til 17, jfr bystyrevedtak 21.06. 2017, sak
078/17. Tjenesteytingen til å betjene utvidelsen var planlagt dekket opp med
ambulerende tjenester i forbindelse med «Prosjekt ny organisering rus og psykisk
helse». De ambulerende tjenestene ble skrinlagt. Utvidelsen har funnet sted uten
endring i bemanning.

Frelsesarmeens rusomsorg, Farmannshjemmet selger 23 institusjonsplasser til
kommunen. Fire av plassene er for unge rusavhengige kvinner i egen separat enhet. I
institusjonstilbudet inngår fire måltider pr. dag og arbeids/aktivitetstilbud. Beboere er

personer med varierende grad av rus og psykisk helseproblematikk, og inkluderer både
langtidsopphold og opphold av kortere varighet. Kommunen har forlenget avtalen med
Frelsesarmeen ut 2020. I revidert Boligsosial handlingsplan, som skal behandles politisk
høsten 2018, skal rådmannen legge frem en plan for alternative boliger for
brukergruppen.

Cappelens vei 6 er en kommunal bolig med 6 selvstendige boenheter. Kost inngår i
botilbudet. I tillegg til kommunal oppfølging etter individuelle vedtak, blir beboere er fulgt
opp av spesialisthelsetjenesten, Tre av boenhetene i Cappelens vei 6 er p.t. bebodd av
personer i målgruppen.

Robuste boliger i Hedrumsgata ble bygget etter vedtak i bystyret 20.04.2016, sak.
045/16. Vedtaket innebærer etablering av 12 boenheter på ulike lokasjoner. Fire er
bygget. Det har vist seg problematisk å opprettholde struktur og stabile tjenester til
beboerne. Boligene er preget av hærverk og forfall. TKE melder om klager fra naboer.

Overdoseforebygging:
Tønsberg kommune er representert i Nasjonalt overdosenettverk. Tønsberg har de siste
10-15 årene vært overrepresentert i statistikk over overdosedødsfall og forekomst.
Kommunen ble derfor tidlig involvert i Nasjonal overdosestrategi 2014-17 i regi av
Helsedirektoratet. Det påfølgende arbeidet har resultert i en rekke konkrete tiltak lokalt.
Mange av disse tiltakene administreres og utføres av Feltpleien. Herunder opplæring i
bruk av motgift ved akutte overdoser (Nalokson nesespray) til personer i risikogruppen,
samt politi, fengselspersonell m.fl. Ansatte ved Feltpleien har deltatt i arbeidsgruppe
nedsatt av Helsedirektoratet for å utarbeide veiviser for lokalt overdoseforebyggende
arbeid. Tønsberg er fadderkommune for Larvik, Skedsmo og Lørenskog kommuner i
implementering av overdoseforebyggende tiltak. Kommunen mottar i 2018 kr 100 000,- i
tilskudd til overdoseforebyggende tiltak.

Smittevern:
Feltpleien er en helsestasjon for injiserende misbrukere. Målgruppen er utsatt for sår og
infeksjonsproblematikk. Tjenesten har forebygging av smitte og sykdom knyttet til
injiserende misbruk som en av sine hovedmålsettinger. Sprøytebytteordningen,
utlevering av rene sprøyter og retur av brukte fungerer godt. De siste ti årene har
omsetningen av sprøyter blitt redusert med ca. 30%. 116 000 ble utlevert i 2017 fra
Feltpleien, ca. 90% av dette kommer i retur. Antall besøk hos Feltpleien har holdt seg
stabilt siste tre år. Feltpleien har en bred kontaktflate og driver utstrakt råd/veiledning
relatert til smitteforebygging. Feltpleien har erfaring og kompetanse på dette og
samarbeider med fastleger og spesialisthelsetjeneste. Fra 2017 har Feltpleien etablert
samarbeid med infeksjonspoliklinikken på SIV om behandling av hepatitt C. Feltpleien
rekrutterer pasienter til behandling og følger de opp til behandlingsavtaler og
medikamentell behandling. Dette som ledd i en nasjonal kampanje med målsetting om å
bekjempe hepatitt c-smitte.

Ernæring:
Tønsberg kommune er pilotkommune i Pasientsikkerhetsprogrammet. Ernæringsstatus i
målgruppen er et utvalgt satsingsområde. Feltpleien tilbyr strukturert oppfølging av vekt,
råd/veiledning rundt ernæring og tar initiativ til tiltak og kontakt med andre instanser ved
bekymring for enkeltpersoner. Målet er å kartlegge ernæringsstatus i målgruppen og
iverksette målrettede tiltak.

Ideelle og frivillige organisasjoners tilbud

Kirkens Bymisjon har flere aktuelle tilbud for målgruppa. Møtestedet er en kafe med
sosialfaglig profil for personer i rus- og gatemiljøet i byen. Det tilbys gratis mat og
fagpersoner og frivillige å snakke med. Bo-team tilbyr vanskeligstilte på boligmarkedet
bistand til å finne varig og egnet bolig. Boligskolen går over ni uker og gir undervisning
til de som har behov for «å lære å bo». Kirkens Bymisjon tilbyr ulike typer arbeids- og
aktivitetstiltak, herunder «I Jobb» som er et lavterskeltilbud for personer med rusog/eller psykiske lidelser over 40 år. Oppgavene her er gatefeiing, søppelplukking,
snømåking og enkle vedlikeholdsoppgaver. Kommunen gir økonomisk støtte til kafeen,
boligsosialt arbeid og arbeids- og aktivitetsplasser.

Frelsesarmeen driver Gatefotball i samarbeid med kommunen og Eik Tønsberg. Dette
er et tilbud for rusavhengige, tidligere rusavhengige og andre vanskeligstilte. De drifter
også Skaperverket, som har mange ulike tilbud som kafe, transport,
sykkelverksted/utleie og trykkeri.

NKS Veiledningssenter (Norske kvinners sanitetsforening) er et tilbud for pårørende.
Kommunen har inngått avtale om samarbeid, og utlån av lokaler i Stoltenbergsgate 3A,
med NKS. De startet opp i april 2018 og gir tilbyr samtaler for pårørende til personer
som sliter med rus eller psykiske lidelser en dag pr uke.

Andre organisasjoner som A-larm, RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) og
Røde Kors har også noen lokale tilbud for målgruppa.

Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forholdet til kommuneplanen:

H3 Et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov for
tjenester
H4 Boliger som fremmer egenomsorg for beboerne
H8 Utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner

Vurderinger:
LAR lavterskel
LAR-utlevering ble omorganisert sommeren 2015. Fram til da var utlevering av LARmedikamenter en oppgave spesialisthelsetjenesten delegerte til kommunen.
Kommunen hadde opprettet utleveringssted på Bjørn Farmand, og driftet utleveringen i
tett samvirke med egne kommunale rustjenester til målgruppa. I 2015 overtok SiV HF,
Klinikk psykisk helse og rus (KPR) selv ansvaret for driften av utleveringen. Som vist til
under beskrivelse av rusmiddelsituasjonen, har den markante økningen i LAR-deltakere
flatet ut de senere årene. Noen nye deltakere har kommet til, men kommunens
rustjeneste har registrert et frafall fra LAR-behandling for den dårligst fungerende delen
av målgruppa. Dette innebære at de skadereduserende effektene av LAR-behandling i
mindre grad gjør seg gjeldende, og en forhøyet overdoserisiko og mer destruktiv
rusatferd i målgruppen. Forutsetningene for tett samhandling mellom
spesialisthelsetjeneste og kommunale rustjenester, om personer i risiko for å falle ut av
LAR-behandling, har etter rustjenestens syn dessverre blitt svekket som følge av
endringen i 2015. Vi vil ta initiativ til dialog med spesialisthelsetjenesten i forhold til
denne utfordringen.

ROP
ROP-pasienter/brukere er i de aller fleste tilfeller kjent for behandlingsapparatet. Mange
har, eller har hatt rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Utfordringen er å
gjennomføre behandlingstiltakene og forebygge frafall. Målgruppen er kjennetegnet ved
utfordrende atferd, sterk grad av ambivalens til behandling og krever utstrakt
koordinering og samhandling med spesialisthelsetjenester. Mer stabilisering kunne vært
oppnådd med tettere og tilrettelagt oppfølging. Utførere av disse tjenestene er i stor
grad generalist-tjenester. Faglig opprustede og helhetlige tjenester for denne
målgruppa, både i botiltak og ambulerende tjenester, vil kunne redusere sjansen for
frafall fra behandling. Styrking av ambulerende team med tre årsverk er et viktig tiltak i
denne sammenheng.

KOSTRA tall viser at Tønsberg kommune har høye utgifter på funksjon 243 Tilbud til
personer med rusproblemer. Sammenlikner vi Tønsberg med Sandefjord og Larvik
kommuner ligger vi høyest på denne funksjonen.
Ved en gjennomgang av kommunenes KOSTRA-føringer er det avdekket at utgifter til
helsehjelp og praktisk bistand/opplæring skal føres på funksjon 254 Helse- og
omsorgstjenester til hjemmeboende. Tjenestene i Stoltenberggate 24 innebærer i all
hovedsak dette, og disse utgiftene skulle ha blitt ført på denne funksjonen.
Rådmannen vil endre denne praksisen fra i år, og fra 2019 vil sammenlikninger med

nabokommunene sikre et mer riktig bilde av denne kostnaden, og trolig vise at utgiftene
til denne brukergruppen er laver i Tønsberg kommune enn i Sandefjord og Larvik
kommuner.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken tas til orientering
Tønsberg,
Tove Hovland
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Therese Offerdahl
virksomhetsleder
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Sammendrag:
vedtak UHO 045/18
1. Rådmannen bes komme tilbake med en plan for nødvendig oppgradering av en felles IKTløsning for nye Tønsberg med finansieringsplan.
2. Planen skal også inkludere en løsning for at pårørende og brukere skal kommunisere med
tjenesten digitalt.

Innledning – hva saken gjelder:
Saken er en oppfølging av vedtakene gjort av UHO i sak 045/18
Faktagrunnlag:
Kommunen ønsker å se vedtakene fra sak UHO 045/18 i sammenheng med
kommunesammenslåingen i 2020. Det er flere årsaker til dette.
Det er nedsatt en prosjektgruppe med ansvar for digital sammenslåing, her er alle
områdene representert, deriblant kommunens e-helse rådgiver som også er
prosjektleder for innføringen av nytt pasientjournalsystem i Nye Tønsberg.
Det er utarbeidet et foreløpig budsjett for den digitale sammenslåingen. Alle kostnadene
er foreløpig ikke avdekket men prosjektet jobber med å få dette på plass.
For at pasientjournalsystemet skal fungere optimalt skal Jarlsberg IKT oppgradere og
investere i nye servere. Til dette arbeidet har allerede eierkommunene til Jarlsberg IKT
bevilget 1.2 mill. Ytterligere bevillinger vil bli gjort i 2019 når flere brukere kommer inn i
løsningen.
Jarlsberg IKT kartlegger nettverksinfrastruktur i forbindelse med
kommunesammenslåing. Det vil også her være behov for investeringer. Blant annet vil
samtlige lokasjoner i kommunen deriblant helse og omsorg kartlegges og ved behov få
byttet ut nettverksstrukturen. Kostnaden for dette er foreløpig ikke klarlagt men vil bli tatt
med inn i sammenslåingsbudsjettet.
Tønsberg har allerede byttet nettverksinfrastruktur ved tildelingskontoret på Eik.
Trådløst nett på sykehjemmene samt midtløkken er i prosess. I følge Jarlsberg IKT vil
dette arbeidet være ferdig i løpet av 2018.
Jarlsberg IKTs eierkommuner har gjennom en SLA avtale blant annet en anbefaling om
at sluttbrukerutstyr ikke skal være eldre en 4 år. Dette er en ganske høy målsetting,
men Nye Tønsberg vil jobbe aktiv for å få dette til. Kartlegging fra Jarlsberg IKT vil
avdekke behovet.
I budsjettet for sammenslåingen er det foreløpig satt av ca 9 mill til fornying av
sluttbrukerutstyr. Helse og omsorg bruker ytterligere 1 mill i 2018 på å fornye
sluttbrukerutstyret.
Det må også investeres i lisenser, både på server og nettverksnivå samt
sluttbrukernivå. Dette for å harmonisere Tønsberg og Re samt de andre
eierkommunene i Jarlsberg IKT. Her er det av avsatt ca 9 mill.

Tønsberg kommune vil ta i bruk Digihelse
Digihelse er en nasjonal plattform i regi av direktoratet for e-helse.
Pasientjournalleverandørene deriblant Acos cosdoc inngår i denne plattformen
Digihelse skal støtte pårørende som er involvert i omsorgsoppgaver og styrke
samspillet mellom tjenesteytere og pårørende gjennom mulighet for sikker digital dialog
og oversikt over besøk.
Digihelse skal støtte tjenestemottakere i økt mestring, trygghet og medvirkning knyttet til
egen hverdag ved å gi oversikt over besøk og tilrettelegge for dialog med tjeneste, der
de kan gi uttrykk for egne erfaringer og behov
Digihelse skal tilrettelegge for at tjenesten kan organisere oppgaver mer rasjonelt og
samarbeide bedre med tjenestemottakere og pårørende – sikre at meldinger fra
pårørende/mottakere blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte, reduserte
telefonhenvendelser, oppgaver kan legges til mer gunstige tidspunkt, reduserte
bomturer.
Ved innføring av cosdoc i Nye Tønsberg vil kommunen ta i bruk tilgjengelige tjenester
som er lansert via Digihelse.
Det vil også bli tatt i bruk et større omfang av digital skjema som henvendelseskjemaer,
søknadskjemaer og transporttjenester. Samt at sikker digital post integreres. Alt dette vil
gi økt digital dialog mellom kommune og pårørende/mottakere av tjenester innenfor
helse og omsorg.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Bedre brukeropplevelse for medarbeidere i Tønsberg og Re, spesielt innenfor Helse og
omsorg
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i UHO
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Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
093/18, 920 761 550 Villa Herskapelig AS - Storgaten 11 - søknad om skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. 920 761 550 Villa Herskapelig AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Storgaten
11, Storgaten 11, 3126 Tønsberg inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Thore Johan Sande f: 1951
2. Stedfortreder: Hege Jorunn Nøstvik f: 1969
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.

4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
106/18, 820 663 012 HBB Tønsberg AS - Heidi's Bier Bar. Overdragelse av serverings- og
skjenkebevilling.Vedtak
089/18, 820 804 392 - Tønsberg-Thor AS - Gulating Pub Tønsberg. Søknad om serverings- og
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. 820 804 392 Tønsberg-Thor AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Gulating
Pub Tønsberg, Nedre Langgate 28 B, 3126 Tønsberg inklusiv uteareal beskrevet
i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Thor Olav Moen f: 1972
2. Stedfortreder: Jørgen Gran Seth f: 1976
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
100/18, 821 088 402 Råel Mat AS – Kiwi Råel – endringsmelding.- vedtak

Vedtak:

1. Råel Mat AS org.nr: 821 088 402 innvilges salgsbevilling jf alkoholloven § 1-7 jf §1-4a.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Kiwi Råel, Lunas vei 2, 3113 Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen
informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven §
3-1 første ledd og alkoholforskriften § 1-1.
1. Salgsbevillingen gjelder for salgsstedet Kiwi Råel, Lunas vei 2, 3113 Tønsberg.
2. Salgsbevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse, tegninger og annen informasjon
oppgitt i bevillingssøknaden, jf alkoholloven § 3-2 andre ledd.
3. Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1, jf. alkoholloven § 3-1 første
ledd og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for salgsbevillingen er:
4. Styrer: Inger Lian f: 1961)
5. Stedfortreder: Inger Torunn Jansen f: 1967
3. Vilkår for bevillingen:
6. Salgsstedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf. alkoholloven § 3-2 jf. §
3-7 samt forskrift om salgs- og skjenketider mv i Tønsberg kommune
7. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres hvert
år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og alkoholforskriften
kapittel 6.
1. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se alkoholforskriften kapittel
8, Internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
2. Bevillingshaver straks informerer kommunen skriftlig om alle endringer i virksomheten, blant
annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept,
eiersammensetning, overdragelse eller opphør av virksomhet, konkurs m.m..
3. Det forutsettes at nødvendige tillatelser og bevillinger er i orden før arealet/lokalet tas i bruk.

087/18, 912 099 989 ASIA TAKEAWAY FEI - Jade restaurant & bar - Kontrollrapport 27.04.18
kl 21:30-22:00. Vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 912 099 989 Asia Takeaway Fei, tildeles to (2)
prikker for brudd på alkoholloven ved at det gis adgang til lokalet til person som er
åpenbart påvirket av rusmidler, eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er
åpenbart påvirket av rusmidler forlater stedet, jf. § 4-1, forskrift om omsetning av
alkoholholdig drikk mv.
2. Samt gis det sanksjon for brudd på skjenking til person som er eller må antas å bli
åpenbart påvirket av alkohol. Følgende overtredelse fører til tildeling av fire (4) prikker jf.
Forskrift § 10-3
3. Totalt antall prikker blir seks (6).

102/18, 917 111 634 Zitho AS - Barkaden. Kontrollrapport 12.08.2018 kl. 02:10. Vedtak
107/18, 920 175 961 - Stasjonen AS - Søknad om skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. Stasjonen AS org.nr: 920 175 961 innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet
Stasjonen, Tollbodgaten 22, 3112 Tønsberg inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven

§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Dag Holtemoen f: 1966
2. Stedfortreder: Pontus Blomberg f: 1986
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
091/18, 920 274 579 - Lauritz - Søknad om Skjenkebevilling uteområde - vedtak

Vedtak:
1. 920 274 579 Laurtiz AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for inngjerdet uteservering på 28m2
serverings-/skjenkestedet Lauritz AS, Nedre Langgate 30 A, 3126 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3),
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Miriam Andreassen f: 1986
2. Stedfortreder: Emilie Ane Olsen f: 1992
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av

rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
099/18, 920 274 579 - Lauritz AS - Kontrollrapport 12.08.2018 - vedtak
092/18, 920 495 168 - Pams Garden. Søknad om skjenkebevilling - overdragelse av bevilling.
Vedtak
094/18, 982 488 494 Quality Hotel Tønsberg AS - Quality Hotel Tønsberg. Søknad om utvidet
skjenkebevilling fredag 14.september 2018. Vedtak
101/18, 984 063 598 Gimle selskap & Catering AS, Tollboden - Søknad om utvidet
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 984 063 598 Gimle Selskap & Catering AS - Tollboden, innvilges utvidet
skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Støperiet, ifb. med møte 25.09018 fra kl.16:00 – 23:45. Antall pers. ca 80.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Nina Larsen F. 1964
2. Stedfortreder:
John-Helge
Larsen

1967

103/18, 990 425 604 - Loggen kystlag - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Loggen Kystlag, org.nr. 990 425 604, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 15.09.18. Bevillingen
gjelder på Teie Hovedgård, Banebakken 37, 3127 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f. 1955, mob.nr.
997 04 682.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil

bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
097/18, 990 425 604 -Loggen Kystlag - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Loggen Kystlag, org.nr. 990 425 604, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 15.09.18. Bevillingen
gjelder på Kystkultursenteret, Banebakken 52, 3124 Tønsberg, for alkoholholdig
drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f.1955, mob.nr.
997 04 682.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
098/18, 991 925 244 - Husvik og Nes Vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Husvik og Nes Vel, org.nr. 991 925 244, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 20.09.18.
Bevillingen gjelder på Sjøstua, Husvik og Nes Vel, Jarlsøveien 42 B, 3124
Tønsberg, med tilhørende terrasse, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f. 1955, mob.nr.
997 04 682.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,

levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
105/18, 995 216 434 - Semsgrillen AS - Søknad om Skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. 995 216 434 Semsgrillen innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet
Semsgrillen, Jahnsensvei 1, 3170 Sem inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Liv Grette f: 1953
2. Stedfortreder: Kenneth Wänerskär f: 1964
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
095/18, 996 776 557 WITH AS - With Bakeri & Bydelshus. Søknad om utvidet skjenkebevilling
088/18, 998 234 522 Becks Brasserie & Bar - Kontroll 08.07.18 - vedtak

Vedtak:
1. Den skjenkebevilling som er gitt org.nr. 998 234 522 Becks Brasserie & Bar AS, tildeles to
(2) prikker for brudd på adgang til lokalet til person som er åpenbart påvirket av rusmidler,
eller bevillingshaver sørger ikke for at person som er åpenbart påvirket av rusmidler
forlater stedet, jf. Alkohollovens forskrift § 4-1.

104/18, 998 426 065 - Focus production AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Focus Production AS, org.nr. 998 426 065, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 12.10.18 og
lørdag 13.10.18. Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Alexander Lorentzen, f. 1984, mob.nr.
928 35 688.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
096/18, Ann Synøve Berg - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Ann Synnøve Berg, gis på grunnlag av innsendt søknad og konsept
skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 15.09.18. Bevillingen gjelder på
Papirhuset, ST.Olavs gt. 16 B, 3126 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1,
2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Ann Synnøve Berg, f. 1977, mob.nr.
951 38 570.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

090/18, Ny styrer og nye stedfortredere.
108/18, 991 703 098 Sawatdee Thai Restaurant & Bar AS - Sawatdee Thai Restaurant og Bar.
Kontrollrapport 27.07.2018 kl.23:30. Vedtak
109/18, 995 191 415 Cafe M Horten AS - Babels. Søknad om servering- og skjenkebevilling.
Vedtak

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 28.08.2018

