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Tønsberg kommune

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

25.09.2018
D118 Bystyresalen
17:00

Medlemmer
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Anne-May Hogsnes
Bent Kittelsen
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Kirsti Nilsson Søyland
Marie Hernes Rød
Olav Sannes Vika

Parti
AP
AP
FRP
FRP
H
H
H
MDG
SV

Forfall
Karl Reite
Josef Kleven

Parti
AP
V

Varamedlemmer:
Berit Eivi Nilsen
Aina Dahl

Parti
AP
V

Saksliste
Saksnr.
054/18
055/18
056/18
057/18
058/18
059/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Perioderapport nr. 2 - 2018
Lederspenn og lederutvikling i Helse og omsorg
Kommunens tilbud til de tyngste rusmisbrukere
Oppfølging orienteringssak status IKT helse
Delegasjonssaker UHO

054/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 054/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

055/18: Perioderapport nr. 2 - 2018

Rådmannens innstilling

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

24.09.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldreråde fattet følgende vedtak:
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ELDR- 038/18 Vedtak:

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

24.09.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

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

RMF- 033/18 Vedtak:

1. Virksomhet HR/Personal tilføres kr. 300.000 til å dekke kontigentøkninger som
en følge av økning i innbyggertallet etter grensejusteringen mot Stokke.
2. Skolene tilføre kr. 4.200.000 for å dekke flere forhold, se egen sak.
3. NAV tilføres kr. 6.000.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
4. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Helsetjenester for å dekke økning i
bemanningsbehov for å følge opp brukere innen rus og psykiatri.
5. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i
antall brukere.
6. Det tilføres kr. 10.000.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall
brukere og vedtakstimer.
7. Det tilføres kr. 500.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å
kompensere for manglende inntekter på fastlegekontoret.
8. For å dekke ovennevnte budsjettendringer reduseres det budsjetterte
overskuddet i 2018 med kr. 32.000.000 til kr. 17.300.000.
9. Årsbudsjett for 2018 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter
årsskiftet, spesifisert i tabell 2A.
10. På grunn av tillegg og reduksjoner/avlysninger i investeringsprosjekter ihht.
tabell reduseres tidligere vedtatte låneopptak med kr. 37.842.000.
11. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.
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25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

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

056/18: Lederspenn og lederutvikling i Helse og omsorg

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering

25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Saken tas enstemmig til orientering.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 056/18 Vedtak:

Saken tas til orientering
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057/18: Kommunens tilbud til de tyngste rusmisbrukere

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering

24.09.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Ette dette har Eldrerådet fatte følgende vedtak:
ELDR- 036/18 Vedtak:

Saken tas til orientering
24.09.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

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

RMF- 032/18 Vedtak:

Saken tas til orientering
25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Forslag fra Ap og SV i regi av Olav Sanness Vika:
"Rådmannen bes legge fram en sak til utvalgene og Bystyret hvor vedtaket om
etablering av flere robuste boliger vurderes opp mot andre boligsosiale tilbud til tyngste
rusmisbrukerne. Rådmann bes om å stanse videre etablering av robuste boliger inntil
denne vurderingen er forelagt til politisk behandling."
Vikas forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 057/18 Vedtak:

Saken tas til orientering.
Rådmannen bes legge fram en sak til utvalgene og Bystyret hvor vedtaket om
etablering av flere robuste boliger vurderes opp mot andre boligsosiale tilbud til tyngste
rusmisbrukerne. Rådmann bes om å stanse videre etablering av robuste boliger inntil
denne vurderingen er forelagt til politisk behandling.

058/18: Oppfølging orienteringssak status IKT helse

Rådmannens innstilling
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Rådmannens innstilling tas til orientering

24.09.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 037/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering
24.09.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

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

RMF- 031/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering
25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innsilling tas enstemmig til orientering.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 058/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering

059/18: Delegasjonssaker UHO

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

25.09.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 059/18 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.
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