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1 I NNLEDENDE

KOMMENTAR ER

Dette er det siste budsjettet for «gamle» Tønsberg kommune. Neste budsjett og økonomiplan, fra 2020,
vil være for den sammenslåtte kommunen mellom Re og Tønsberg. Vi vet at den nye kommunen får et
tøff start rent økonomisk. Det betyr at det i budsjett 2019 ikke legges opp til nye tiltak som øker
kostnadene. Vi skulle gjerne ha levert et budsjett med et stort overskudd, slik vi har vært i stand til de
siste årene. Kostnadene i Tønsberg kommune har imidlertid hatt en sterk vekst siste år som følge av
enorm økning i elever i skolene, flere som har behov for hjemmehjelp og andre helse og
omsorgstjenester. Det har derfor ikke vært mulig å budsjettere med overskudd i 2019. Det er imidlertid
lagt inn en buffer på 12,5 mill kroner som kan dekke eventuelle kostnadsøkninger i løpet av året.
2019 blir mye fokus bli rettet mot å få til en god kommunesammenslåingsprosess. Skulle kommunen
budsjettere med overskudd, måtte det blitt gjennomført store kostnadskutt og nedskjæring i tiltak. Dette
er krevende prosesser, og ville tatt mye oppmerksomhet til ressurser fra arbeidet med
kommunesammenslåingsprosessen. Rådmannen anbefaler derfor å holde tjenestenivået på samme nivå
som året før.
Det er slik nå, og har vært slik de siste årene at behovet for helse og omsorgstjenester og sosialhjelp har
en meget sterk vekst. Elevveksten i Tønsberg har vært relativt moderat fram til nå, men i 2018 var det
en kraftig vekst. Dette medfører selvfølgelig store kostnadsøkninger. Det er gjort et stort arbeid med å
begrense kostnadsveksten ved å effektivisere måten vi yter tjenestene. Det har gitt effekt, men ikke
tilstrekkelig til å hindre kostnadsøkning. Uten effektiviseringsgevinstene ville imidlertid kostnadsveksten
vært enda høyere.
Den sterke elevveksten i skolene bidrar også til at kommunens utgifter øker. Videre er det press på
skolekapasiteten. Dette har vi sett en stund, og etter å ha bygget ut Presterød ungdomsskole, er det
Presterød barneskole som står for tur. Det er likevel press i Slagenområdet, og det må vurderes
ytterligere skoleutbygging i årene som kommer.
Vi må likevel være glad for den sterke elevveksten. Den er sterkere enn en ren befolkningsframskriving
skulle tilsi. Det betyr at mange barnefamilier flytter til Tønsberg, og det er en ønsket utvikling. Det
medfører økt tilgang på arbeidskraft og høyere skatteinntekter på sikt. Kanskje det er et resultat av
satsningen på omdømmebygging, både gjennom #Tønsberglivet, ulike festivaler, sentrumsplan med
videre. Det er mange krefter som har jobbet sammen om å gjøre Tønsberg attraktivt, både næringsliv,
foreninger og det offentlige.
Mange personer i yrkesaktiv alder vil bidra til å sikre rekruttering til det stadig økende behov for helseog omsorgstjenester. Den sterke veksten i antall eldre bidrar til at behovet for heldøgns omsorgsplasser
øker. Derfor er det snart oppstart av bygging av nytt sykehjem på Hogsnes. Vi har også startet
planlegging av erstatningssykehjem for Maribu. Videre skal Træleborg sykehjem omgjøres til mer
moderne og hensiktsmessige tilbud til eldre. Det er ennå ikke avklart hva dette skal inneholde, men det
er et potensial for å dekke økt behov for heldøgns omsorgsplasser.
Når «gamle» Tønsberg kommune går inn i sitt siste år, har vi et bredt spekter av tjenester av høy kvalitet.
Det er på ingen måte på grunn av at kommunen er rik. Vi er fortsatt en kommune som har lave
inntekter i forhold til utgiftsbehovet. Årsaken til gode tjenester ligger i kvaliteten og innsatsen til
kommunens ansatte. Det er om lag 3500 personer vi kan være stolte av. Denne gjengen, sammen med
om lag 1000 personer fra Re skal i 2019 bygge en ny kommune for framtiden.

4

2 H ANDLINGSPROG RAM ,

ØKONOMIPLAN OG ÅRSBU DSJE TT

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 ble vedtatt
handlingsprogram 2019-2022 ble vedtatt 20. juni 2018.

23.

mars

2014.

Kommuneplanens

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal legges til grunn
og være et hovedpremiss for senere vedtak som blir fattet i kommunen. Vedtakene i kommunen skal
som hovedregel være i samsvar med planen eller bidra til å oppnå planens mål.
Handlingsdelen foreslår konkrete tiltak på bakgrunn av mål og strategier i samfunnsdelens langsiktig del.
Handlingsdelen viser hvordan kommunens økonomiske ressurser skal prioriteres. Noen tiltak kan skje
gjennom omprioriteringer innenfor dagens drift, mens andre tiltak krever nye midler og kan bety
nedprioritering av noe annet.
Budsjettet og økonomiplanen prioriterer foreslåtte tiltak fra handlingsprogrammet innenfor gitte
økonomiske rammer. Rammene for 2019 gir ikke rom for noen av de foreslåtte tiltakene med
økonomiske konsekvenser fra handlingsprogram. Det er i økonomiplanen heller ikke foreslått
driftstiltak utover 2019, da det fra 2020 er ny sammenslått kommune. Det er imidlertid langt inn
investeringstiltak som allerede er vedtatt.
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2.1 Leserveiledning
Kommunens handlingsprogram er førende for tiltakene i budsjettet og økonomiplanen. Det er
imidlertid også nødvendig med tiltak som ikke er dekket i handlingsprogrammet. Innen hvert
tjenesteområde er det synliggjort mål og strategier fra samfunnsdelens langsiktige del og tiltak fra
handlingsprogrammet. Tiltakene er begrenset til hva kommunen ønsker å oppnå i 2019. For hvert tiltak
er det enten angitt en rammeøkning med beløp, eller det er angitt at tiltaket skal prioriteres innenfor
eksisterende rammer.
Mens kapitel 3 oppsummerer kommunens økonomiske forutsetninger og rammebetingelser vil kapitlene
5-9 beskrive tjenesteområdenes utfordringer, mål, strategier og tiltak. I tillegg vises relevant statistikk for
å sammenlikne Tønsbergs tjenesteproduksjon med andre kommuner. Denne statistikken har vært brukt
i utviklingen av mål, strategier og tiltak.
I kapittel 11 gis en total oversikt over budsjettet fordelt på virksomheter og tjenester. Her vises
budsjettet for 2018 og 2019, og vesentlige endringer er kommentert.

3 Ø KONOMISKE

FORUTSETNI NGER OG RAMMEBETINGE LSER

3.1 Inntektsutviklingen
Tønsbergs frie inntekter anslås å øke med 96,4 mill kroner. Reelt gir økningen i frie inntekter ikke økt
handlingsrom i 2019, da lønnsvekst, prisvekst og kostnadsøkning i eksisterende tiltak overstiger
inntektsøkningen. I tillegg er det i Statsbudsjettet skjulte inntektskutt i form av at innslagspunktet for
tilskudd til ressurskrevende tjenester øker utover deflator.
I statsbudsjettet er kommunal deflator (pris og lønnsvekst i kommunal sektor, der lønnsveksten utgjør
knapt 2/3) anslått til 2,8%. Inntekter som ikke er nevnt over øker med 2,8%.
3.2 Rammer for vekst i budsjett 2019
Veksten i frie inntekter er moderat. Finanskostnadene øker mye fra 2018 til 2019 som følge av høyere
renter og økte avdragsutgifter. Det er ikke lagt opp til overskudd i 2019.
Endringer
Vekst frie inntekter
Økning andre sentrale statlige tilskudd
Endring i netto finanskostnader*
Redusert overskudd
Bruk av fondsmidler
Sum

Kroner
96 368 000
500 000
-7 289 000
17 200 000
10 000 000

116 779 000
*Inkluderer renter og avdra VAR som fra 2019 budsjettmessig flyttet til Bydrift

Virksomhetenes rammer kan da ha en vekst på 116,8 mill kroner.
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3.3 Disponering av inntektsøkningen
Totalt er det rom for å øke kostnadene med 116,8 mill kroner. Det er forventet en lønnsvekst på 3,25%
i 2019. Totalt settes det av drøyt 57 mill kroner til å dekke lønnsøkning. Dette inkluderer både
helårseffekt av lønnsoppgjør 2018 og nytt oppgjør 2019. I tillegg vil lønnskostnader øke i eksterne
virksomheter som vi kjøper tjenester fra, samt andre prisøkninger fratrukket økte inntekter som følge av
økte priser. Totalt utgjør dette 8,2 mill kroner.
Konsekvensjusteringer inneholder endrede betingelser som medfører økte kostnader for kommunen.
Det kan være endrede betingelser for statlige tilskudd, inntekter fra andre kommuner eller konsekvenser
av vedtak som allerede er fattet. Sagt med andre ord, kostnadsøkninger som ikke skyldes igangsetting av
nye tiltak. Fra 2018 til 2019 er disse kostnadsøkningene spesielt store. Videre er det kraftige reduksjoner
i inntekter, spesielt knyttet til flyktninger. Summen av konsekvensjusteringer og inntektsreduksjoner
utgjør til sammen 37,2 mill kroner.
Til tross for at kostandene øker mer enn inntektene, og det må gjennomføres noen innstramminger i de
enkelte virksomheter, er det lagt inn to økninger som kunne vært valgt bort. Vikarbudsjettet i
barnehager er økt med 0,5 mill kroner og lærlingsbudsjettet er økt med 1,4 mill kroner
Disponering av inntektsveksten.

Lønnsvekst
Netto prisendringer
Konsekvensjusteringer
Prioriteringer fra handlingsplan
Reserve
Sum

Kroner
57 002 000
8 191 000
37 185 000
1 900 000
12 500 000
116 779 000

3.4 Handlingsregler
Det er anbefalt at kommuner planlegger med et netto driftsresultat på 1,75%. Netto driftsresultat er
totale inntekter fratrukket ordinære driftsutgifter og netto finanskostnader, dvs resultat før avsetninger
og bruk av avsetninger. Rådmannen har fått i oppdrag å gradvis øke budsjettert netto driftsresultat. I
opprinnelig budsjett for 2018 var budsjettert netto driftsresultat 1,67%. Dette ble i 2. perioderapport
nedjustert til. 0,6%. Budsjett 2019 er foreslått saldert i balanse, dvs uten overskudd.
Kommunens vedtatte investeringsreglement gir handlingsregler for investeringer, og Tønsberg
kommune har som målsetting at realverdien av kommunens netto gjeld ikke skal øke.
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Med netto gjeld menes total gjeld fratrukket gjeld som ikke finansieres av kommunens frie inntekter.
Annen gjeld, dvs ekstern finansiert gjeld, omfatter:





Lån til videre utlån (Startlån)
Lån til investeringer i vann, avløp og renovasjon der finanskostnadene dekkes gjennom kommunale
gebyrer
Lån til investeringer i utleieboliger der finanskostnadene dekkes av husleieinntekter.
Investering i Biogassanlegg

Lån der det gis rentekompensasjon (skoler og kirkebygg) defineres ikke som annen gjeld. Investeringer
som ikke finansieres eksternt, skal finansieres fra:
 Overskudd i driftsregnskapet
 Oppspart overskudd fra tidligere år
 Salg av eiendommer
 Tilskudd fra andre
 Låneopptak som begrenser seg til avdrag betalt året før, pluss prisjustering av netto gjeld.
Dersom Tønsberg kommune må avvike fra denne finansieringsstrategien, som følge av
kapasitetsutfordringer eller krav fra overordnede myndigheter, skal finanskostnadene motsvares med
konkrete kutt i tjenestenivået som finansielt tilsvarer økt finanskostnad.
Denne handlingsregelen gir sterke begrensninger på låneopptak til investeringer som ikke genererer
inntekter. Som utgangspunkt skal ikke låneopptaket overstige betalte avdrag. En del av avdragsutgiftene
skal dekke tidligere låneopptak til VAR-investeringer, boliginvesteringer og andre selvfinansierte
investeringer. I tillegg kan investeringene øke som følge av prisstigningen, siden det er realverdien som
ikke skal øke. Kommunen har også noe disponibelt på investeringsfond.
Netto gjeld vil ved utgangen av 2018 vil utgjøre 1 327,5 mill kroner.
Deflator for kommunalt konsum legges til grunn for å beregne realverdien på gjelden. I 2019 er denne
anslått til 2,8%. Legger til grunn samme deflator resten av økonomiplanperioden
Nominell gjeld som er i tråd med handlingsreglene i investeringsreglementet.
Deflator
Nominell gjeld

2019
2,8 %
1 388 235 000

2020
2,8 %
1 427 106 000

2021
2,8 %
1 467 065 000

2022
2,8 %
1 508 143 000

Total låneramme er summen av avdrag belastes frie inntekter og prisstigning på den gjeld som belastes
frie inntekter.
Avdrag
Prisjustering
Sum låneramme

2 019
42 213 000
37 800 000
80 013 000

2 020
46 878 000
38 900 000
85 778 000

2 021
51 578 000
40 000 000
91 578 000

2 022
56 308 000
41 100 000
97 408 000
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Etter foreslåtte investeringer vil netto gjeld i 2019 være kr 1 370 214 960, mens den i 2022 er økt til kr
1 572 339 955. I 2019 vil vi være innenfor handlingsregelen, men i 2022 vil lånebehovet være høyere.
Årsaken til dette er finansiering av 2 sykehjem og skoleutbygging. For å holde seg innenfor
handlingsregelen, krever det omfattende bruk av fondsmidler til å finansiere investeringer. De store
overskuddene de siste årene var planlagt nettopp for å finansiere store investeringer.

3.5 Investeringer
Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett for 2018 med en totalramme på 516,1 mill. kr., hvorav 131,5
mill. kr. er rebudsjettering av tidligere vedtatte og finansierte prosjekter som har blitt forskjøvet i tid.
Det er to prosjekter som er vesentlige i denne gruppen, nemlig Mayer arena og avfallsug.
Av nye investeringer på totalt 304,6 mill. kr. som foreslås for 2019 utgjør VAR-investeringene 154,1
mill. kr. og kjøp av boliger 30 mill. kr. De største enkeltpostene utbygging av Presterød barneskole,
Hogsnes sykehjem og IKT investeringer i forbindelse med kommunesammenslåingen.
Ellers er det lagt inn en storsatsning i digitalisering i skolene. Arbeidet med brannsikring av kommunale
boliger fortsetter. Det er lagt inn 5 mill kroner til velferdsteknologi, og transporttjenesten styrkes ved å
anskaffe nye biogassbusser.

3.6 Gjeld og fondsmidler
Tønsberg kommune har opparbeidet et disposisjonsfond etter overskudd fra 2015-2017 på til sammen
nesten 165 mill kroner. Av disse er 10 mill kroner av overskuddet 2017 avsatt til å erstatte tilskudd til
flyktninger.
Ubundne investeringsfond utgjør vel 86 mill kroner. . Noen av disse er avsatt til spesielle tiltak, men det
er opp til bystyret å omdisponere dem. I tillegg er det avsatt 21,4 mill kroner til boligbygging og
havnekassen har til sammen 71,4 mill kroner.
Det har vært kjent at Tønsberg kommune står overfor store investeringer de neste årene. Det er derfor
budsjettert med overskudd i driftsregnskapet, samt at salg av eiendommer har blitt avsatt på fond. Dette
for å redusere lånefinansiering av investeringene. For å kunne oppnå handlingsregelen for låneopptak,
har det i 2018, og det blir i 2019 nødvendig å benytte deler av fondsmidlene til å finansiere investeringer.
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Disposisjonsfond
Avkastingsfond
Salg av festetomter
Kjøp/salg Eiendomsutvikling
Havnkassen bundet driftsfond
Havnkassen overskudd udisp
Havnekassen ubunden kapitalfond
Bygging av boliger
Sum

Saldo 31.12.17
164 915 223

Bruk 2018
11 000 000

11 389 195
48 243 363
26 652 381
0
45 633 984
4 384 468
21 423 220
0
21 420 852

11 000 000

344 062 686

Bruk 2019
19 500 000

Bruk 2020
103 000 000

Bruk 2021
10 500 000

Bruk 2022
11 000 000

Rest
9 915 223

11 283 650

389 195
243 363
15 368 731

8 000 000

45 633 984
4 384 468
6 623 220

48 000 000

3 000 000

1 900 000

1 900 000

20 000 000
41 283 650

90 500 000

1 420 852
104 900 000

12 400 000

11 000 000

83 979 036

For en kommune på Tønsbergs størrelse bør det være et disposisjonsfond på minst 70-100 mill kroner
for å kunne dekke uforutsatte hendelser. Ved det planlagte forbruket av fondsmidler i
økonomiplanperioden vil disposisjonsfondet være alt for lavt. Det er imidlertid ikke tatt hensyn til
eventuelle overskudd i driftsregnskapet de neste årene. I 2018 forventes et overskudd på ca 30 mill
kroner. Tønsberg kommune har også eiendommer som kan selges, og hvor inntekter kun kan benyttes
til investeringer. Slike salgsinntekter kan erstatte bruk av disposisjonsfondet.
Det er foreslått i budsjettet for 2019 å benytte 9,5 mill av fondsmidler til å dekke egenkapitalinnskudd til
KLP. Egenkapitalinnskudd føres i investeringsregnskapet, men kan ikke lånefinansieres. Det er derfor
viktig å opprettholde frie investeringsfond for å dekke egenkapitalinnskuddet i fremtiden. 20 mill av
fondsmidlene planlegges å benyttes til Presterød barneskole og 24 mill kroner planlegges benyttes til
Hogsnes sykehjem. Videre planlegges det å benytte 2,4 mill kroner til å gjennomføre utbyggingsavtaler
og 1,6 mill kroner til prosjektering av ny svømmehall.
10 mill kroner av disposisjonsfondet disponeres i driftsregnskapet. Dette er avsetningen som ble gjort i
regnskapsavslutningen for regnskapsåret 2017 for å dekke forventet reduksjon i integreringstilskuddet.
Det foreslås også å benytte 3 mill kroner fra havnefondet til å dekke avfallsuganlegg på havnes
eiendommer.
Kommunens gjeld vil ved utgangen av 2018 utgjøre 2,8 mrd kroner. Dette utgjør kr 62 140 pr
innbygger.
Gjeld pr 31. desember. Faste priser
31.12
2019
2020
2 973 681 459 3 211 284 784
Total gjeld
Selvkost:
925 799 587 1 050 458 017
Vann, avløp og renovasjon
207 348 694
START-lån
233 851 374
470 318 219
Lånefond
510 418 907
Annen gjeld

1 370 214 960

1 416 556 486

2021
3 538 728 221

2022
3 810 931 640

1 172 254 442 1 275 369 378
230 303 423
256 102 611
595 942 236
707 119 697
1 540 228 120 1 572 339 955
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Vann, avløp og renovasjon dekkes av kommunale gebyrer
START-lån er Husbanklån til videre utlån. Det er ikke lagt inn nye lån i oversikten
Lånefond er en intern låneordning. I hovedsak brukt av TkE til finansiering av boliger, men også for å
finansiere Biogassanlegget på Rygg. Husleie dekker finanskostnadene. Det er også internlån til andre
virksomheter for å finansiere av biler og maskiner. Kostnadene dekkes fra virksomhetens rammer.
Annen gjeld er det som må dekkes av kommunens frie inntekter. I henhold til handlingsreglene skal
realverdien til denne ikke øke. Tabellen viser at annen gjeld ikke overstiger handlingsregelen i 2019 og
2020, men fra 2021 vil netto gjeld overstige handlingsregelen. Dette skyldes store investeringer i
sykehjem og svømmehall. Det må ses på alternativ finansiering av disse.
Gjennomsnittlig rente i 2018 er beregnet til ca 2,44%. Av totalporteføljen har ca 16% fast rente i 3 år
eller mer, ca 23% har rentebinding i 1-3 år mens resten har flytende rente. Markedsforventningene er
en moderat stigende rente framover.
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3.7 Økonomiske tabeller
Budsjettskjema drift 1A
Budsjettskjema drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «Til
fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene (virksomhetenes rammer).
(Tall i hele 1000 kr)

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

2020

2021

2022

Budsjettskjema 1A - drift
Skatt på inntekt og formue

1 293 624

1 317 045

1 354 400

1 378 800

1 398 000

1 417 400

Ordinært rammetilskudd

1 006 723

1 051 487

1 110 500

1 130 500

1 146 200

1 162 200

Skatt på eiendom

0

0

0

0

0

0

Andre direkte eller indirekte skatter

0

0

0

0

0

0

193 573

156 516

134 513

9 900

10 400

10 600

0

-142 966

-122 413

2 493 920

2 382 082

2 477 000

2 519 200

2 554 600

2 590 200

27 013

52 235

50 765

50 200

49 600

48 900

0

-550

-550

Andre generelle statstilskudd
Andre generelle statstilskudd i rammene
Sum frie disponible inntekter
Renteinntekter og utbytte
Renteinntekter og utbytte i rammene
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)

3

0

0

0

0

0

79 641

91 533

100 350

68 000

81 900

99 600

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. i rammene

0

-55 533

-41 950

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

7

0

0

0

0

0

61 862

71 000

84 900

94 300

103 700

113 200

-114 493

-55 315

-93 085

-112 100

-136 000

-163 900

Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.

Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk

0

0

0

0

0

0

Til ubundne avsetninger

61 901

93 491

0

0

0

0

Til bundne avsetninger

75 125

3 272

4 090

0

0

0

0

-3 272

-4 090

61 901

93 491

0

0

0

0

229

300

10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Til bundne avsetninger i rammene
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk
Bruk av ubundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger
Bruk av bundne avsetninger i rammene
Netto avsetninger
Overført til investeringsbudsjettet

14 958

32 682

42 616

0

-32 982

-42 616

59 938

0

-10 000

0

0

0

0

0

0

Til fordeling drift

2 319 489

2 326 767

2 393 915

2 407 100

2 418 600

2 426 300

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

2 454 458

2 339 832

2 394 500

2 407 000

2 412 600

2 411 300

228 460

30 365

585

93 491

17 300

0

100

6 000

15 000

Poster som inngår både i skjema 1A og i rammene
Mer/mindreforbruk
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Totalt er kr 2.394.500 disponibelt for virksomhetenes driftsrammer. Dette er en økning på kr
54.668.000 fra 2018. Den totale utgiftsøkningen er noe større da det også genereres inntektsvekst hos
virksomhetene.
Budsjettskjema 1B – Drift
Budsjettskjema drift 1B viser hvordan «Til fordeling drift» fra Budsjettskjema 1A er fordelt på
virksomhetene. Tall for økonomiplanperioden 2018-2020 er vist under hvert område senere i
dokumentet.

Virksomhet (Tall i hele 1000 kr)
Felleskostnader
Administrativ toppledelse
Rådmannens stab
Kommunikasjon
Økonomi
HR/Personal
Dokumentsenter
IKT/Digitalisering
Fagenhet oppvekst skoler
Fagenhet oppvekst barnehager
Barn og Unge
Tønsberg læringssenter
Barkåker skole
Eik skole
Husvik skole
Presterød skole
Ringshaug skole
Sandeåsen skole
Sem skole
Træleborg skole
Volden skole
Kongseik u.skole
Presterød u.skole
Ringshaug u.skole
Byskogen komb. skole
Vear komb. skole
Vestre Tønsberg barnehage
Sentrum bhg
Eik barnehage
Sandeåsen bhg
Søndre Slagen bhg
Østre Slagen bhg
Kultur, Idrett og Folkehelse
Kulturskolen
Biblioteket
Fagenhet helse og omsorg
Tildeling helse-/omsorgstjenester
Helsetjenester
MFT

Budsjett
2018
32 662
7 999
7 501
6 907
23 960
24 457
10 665
21 083
60 762
149 410
210 837
-27 164
20 598
31 847
29 048
29 740
38 571
28 078
22 650
34 858
14 630
22 789
40 381
28 453
67 197
35 824
43 479
25 963
39 373
28 446
34 122
32 060
44 256
6 774
15 991
22 840
22 109
66 376
75 272

Endring
62 289
-972
578
-264
2 446
1 751
477
5 050
-341
4 182
8 135
22 208
1 097
2 030
-2 049
-1 323
3 006
806
171
-100
-957
827
2 188
1 895
4 136
237
374
166
-1 261
-243
-227
235
4 485
132
267
10 217
149
-66 376
9 938

Budsjett
2019
94 951
7 027
8 079
6 643
26 406
26 208
11 142
26 133
60 421
153 592
218 972
-4 956
21 695
33 877
26 999
28 417
41 577
28 884
22 821
34 758
13 673
23 616
42 569
30 348
71 333
36 061
43 853
26 129
38 112
28 203
33 895
32 295
48 741
6 906
16 258
33 057
22 258
0
85 210
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Budsjett
2018

Virksomhet (Tall i hele 1000 kr)
Hjemmetjenester
Sykehjem
HOB
Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser
(TRLKAD)
NAV Tønsberg
Bydrift
Kommuneutvikling
Eiendomsutvikling
TKE
Næringsutvikling
Havnevesenet
Totalt

Endring

Budsjett
2019

178 953
319 056
221 956

997
6 439
33 625

179 950
325 495
255 581

18 934
125 473
33 009
16 332
5 531
-14 436
4 220
0
2 339 832

10 522
-8 177
-67 599
-2 548
903
3 919
1 227
0
54 668

29 456
117 296
-34 590
13 784
6 434
-10 517
5 447
0
2 394 500

Budsjettskjema 2A - investering
Budsjettskjema 2A viser totale investeringer og hvordan disse er budsjettert finansiert.

(Tall i hele 1000-kroner)

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Budsjett
2020

Budsjett
2021

Budsjett
2022

Investeringer i anleggsmidler

491 911 469

678 938 000

506 585 000

768 550 000

824 750 000

647 150 000

Utlån og forskutteringer

52 022 486

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

60 000 000

Kjøp av aksjer og andeler

19 402 240

17 000 000

9 500 000

10 000 000

10 500 000

11 000 000

3 791 385

4 700 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

95 540 774

0

0

0

0

0

Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansielle behov

29 396 183

41 000 000

0

0

0

0

692 064 537

801 638 000

582 085 000

844 550 000

901 250 000

724 150 000

Finansieres slik
Bruk av lånemidler 1)

504 899 533

583 084 000

364 099 000

361 860 000

461 150 000

415 420 000

Inntekt fra salg av anleggsmidler

17 000 763

41 000 000

200 000

300 000

0

0

Tilskudd til investeringer

56 102 943

32 897 000

44 126 000

180 800 000

221 800 000

173 600 000

Kompensasjon for merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner

19 704 983

33 712 000

87 240 000

190 690 000

199 900 000

118 130 000

43 870 730

6 543 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Andre inntekter

276 789

0

0

0

0

0

641 855 741

697 236 000

501 665 000

739 650 000

888 850 000

713 150 000

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

0

0

0

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

0

0

Sum ekstern investering

Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

50 208 796

104 402 000

80 420 000

104 900 000

12 400 000

11 000 000

692 064 537

801 638 000

582 085 000

844 550 000

901 250 000

724 150 000

0

0

0

0

0

0

1) Bruk av lånemidler i 2019 inkluderer også lån til prosjekter som er tidligere finansiert, men rebudsjettert i 2019. Av det totale
låneopptaket utgjør kr. 232 270 lån til nye investeringer.
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Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap, anbefaler justering av
budsjett for enkeltprosjekter ved avvik innenfor det enkelte budsjettår. En slik justering ble foretatt for
10 prosjekter i perioderapport 2 2018, og disse rebudsjetteres i budsjett 2019 med en samlet sum på kr.
131.485.000 ref. budsjettskjema 2B nedenfor.

Budsjettskjema 2B – investering
Budsjettskjema 2B viser hvert enkelt investeringsprosjekt i perioden 2019-2022. Det er kun budsjettet
for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av bystyret. De øvrige årene angir
budsjettavsetninger.

2019

(Tall i hele 1000 kroner)

Egenkapitalinnskudd KLP
IKT-investeringer
IKT-investeringer forberedelse Nye Tønsberg

2020

2021

2022

9 500

10 000

10 500

11 000

6 500

6 500

6 500

6 500

25 000

-

-

-

Fornying av senger og utstyr sykehjem bbs

1 000

-

-

-

Kirkebygg

2 000

2 000

1 600

2 000

Kirkegårdsinvesteringer

5 900

7 900

7 900

2 500

Digital strategi for Tønsbergskolen

6 000

2 000

1 600

2 000

Velferdsteknologi

5 000

Anleggsplan idrett (inkl. ishallen)

-

-

-

1 100

4 150

4 150

Infrastruktur Slottsfjell

750

3 000

3 000

Tråløst nett Teie hovedgård og IKT utstyr ansatte

200

-

-

-

Uteområde Støperiet

250

-

-

-

Transporttjenesten - en ny minibuss

900

-

-

-

Transporttjenesten - to nye minibusser

-

Frivilligsentralen - en minibuss

900

Hjelpemiddellageret - 2 el-varebiler

2 000

4 150
-

-

-

-

-

-

500

-

-

-

Sidebygningen - personbil 7 seter

-

400

-

-

Utegruppa - utskiftning gamle biler

300

300

-

-

Utegruppa - truck

200

-

-

-

Eiendom / vedlikehold
Kjøp av Boliger til flyktninger
boligmarkedet
Brannsikring kommunale boliger
Utvidelse Presterød ungdomsskole
Utvidelse Presterød barneskole
Gymsal Presterød barneskole 20 mill
Brannsikring kommunale yrkesbygg
Biler, vaktmester og renhold

og

vanskeligstilte

på
30 000

10 000

7 200

2 500

2 000
40 000
-

31 000

10 000

10 000

-

-

-

-

-

-

10 000

10 000

1 500

2 000

2 000

500

300

-

2 000
-
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(Tall i hele 1000 kroner)
Separering avløpssystem kommunale bygg
Gjennomføring av utbyggingsavtaler
Teie hovedgård kulturskolen - Ventilasjon
Hogsnes sykehjem
Erstatningssykehjem

2019

2020

500
3 000
30 000
-

Ny svømmehall

2 000

Byromsstrategi

2 000

Rehabilitering\omgjøring av toalett og dusj Træleborg skole

2021
-

5 000
2 000

2022
-

3 000
-

-

250 000

250 000

150 000

150 000

150 000

106 000

266 000

2 000

2 000

2 000

-

600

-

-

-

Inventar Ny helsestasjon Anders Madsens gt.

1 700

-

-

-

Utvidelse kapasitet Husøy senter

1 800

-

-

-

600

800

800

800

Asfaltprogram

8 000

9 000

9 000

9 000

Utskiftning av HQL-armatur

1 500

2 500

Trafikksikkerhetstiltak

1 200

1 500

1 500

Bydrift
Lekeapparater i barnehager

Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt

-

1 500

10 000

60 000

60 000

Lekeplasser/ aktivitetsparker.

1 000

1 500

1 500

Gang og sykkelsti langs Ulvikveien

2 000

Veglys råtekontroll

1 500

1 500

1 500

1 500

Veglys fonying

1 500

-

-

1 500
-

1 500

1 500

1 500

Utvikle utendørs møteplasser

-

200

200

200

Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg

-

100

100

100

Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan

200

200

200

200

Trygge lokalsamfunn (Flyttes til KIF)

200

200

200

200

Ladestasjoner elbiler

2 000

2 000

2 000

Maskinkjøp vei

3 000

4 000

4 000

4 000

Kjøpe nye biler, biogass og EL

5 000

5 000

5 000

5 000

Nytt lekeområde i nedre bydel

1 000

Rådhusgata forskjønning

3 000

Ole 4

-

6 000

-

-

-

-

-

5 000

5 000

-

Avgiftsfinansierte investeringer
HPV (Hovedplan vann)
HPA (Hovedplan avløp)
Spredt avløp ( vann)
Spredt avløp (avløp)
Snu avløp Vear
Maskinkjøp vann/avløp

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

50 000
100 000
8 000
12 000
4 500

50 000
100 000
8 000
12 000
4 500

50 000
100 000
8 000
12 000
4 500

Sum nye investeringer

384 600

778 550

835 250

658 150

Rebudsjetteringer av tidligere finansierte:
Avfallssug Tønsberg sentrum

17 000

-

-

-

Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019

57 650

-

-

-

7 000

-

-

-

Slottsfjellet arena øst og turveier 2014
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(Tall i hele 1000 kroner)
Anders Madsensgate

2019

2020

2021

2022

15 000

-

-

-

Presterød ungdomskole utbygging 2016

6 000

-

-

-

Presterød barneskole utbygging 2016

9 000

-

-

-

Robuste boliger

5 500

-

-

-

Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 - 2016

9 335

-

-

-

Ventilasjon barnehager 2016

2 500

-

-

-

Vear skole - oppgradering 2017

2 500

-

-

-

Sum rebudsjetteringer

131 485

-

-

-

Sum investeringer

516 085

778 550

835 250

658 150

Økonomisk oversikt - drift
(Hele 1.000 kroner)
Driftsinntekter
Brukerbetalinger
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Skatt på inntekt og formue
Eiendomsskatt
Andre direkte og indirekte skatter
Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon
Overføringer
Avskrivninger
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Regnskap 2017 Budsjett 2018

Budsjett 2019

156 685
422 411
296 598
1 051 487
162 226
13 735
1 317 045
0
0
3 420 187

158 464
441 537
290 568
1 110 500
134 513
14 022
1 354 400
0
0
3 504 004

3 337 962

1 735 479
481 917
423 783
543 700
203 644
30 716
-70 854
3 348 385

1 730 980
553 218
416 797
583 686
206 677
0
-74 699
3 416 659

138 179

71 802

87 345

150 639
417 928
394 768
1 006 723
193 573
18 886
1 293 624

3 476 141

1 697 807
438 724
410 431
541 746
214 039
129 805
-94 589
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Økonomisk oversikt - drift
(Hele 1.000 kroner)
Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst
på
finansielle
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter

Regnskap 2017 Budsjett 2018

Budsjett 2019

27 013

52 235

50 765

3
2 355

0
900
53 135

0
1 000
51 765

143 926

92 393
0
71 000
2 501
165 894

100 350
0
84 900
2 386
187 636

-114 554

-112 759

-135 871

129 805

30 000
-10 957

0
-48 526

93 491
300
32 535
126 326

0
10 000
42 616
52 616

137 026

0
0
93 491
4 578
98 069

0
0
0
4 090
4 090

93 491

17 300

0

instrumenter

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter
Resultat eksterne finanstransaksjoner
Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne fond
Sum bruk av avsetninger
Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne fond
Sum avsetninger

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

29 371

79 641
7
61 862
2 416

153 429

61 901
229
14 958

77 088
0
0
61 901
75 125
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3.8 Befolkningsutvikling
Tønsberg kommune vil etter SSB sine beregninger få en nokså stor befolkningsvekst frem mot 2040.
Folketallet vil ut fra befolkningsprognosen til Statistisk sentralbyrå, middel nasjonal vekst, øke med 28%
fram til 2040. Befolkningen er da estimert til 54.000 personer for dagens Tønsberg kommune. Se tabell
nedenfor:

Framskrevet befolkningsvekst Tønsberg
60000
50000
40000
30000
20000
10000

2040

2039

2038

2037

2036

2035

2034

2033

2032

2031

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

0

Dersom befolkningsveksten brytes ned på aldersgrupper kan den hjelpe oss å planlegge fremtidens
behov for barnehager, skoler og eldreomsorg. Nedenfor vises derfor grafer med oversikt over forventet
utvikling for disse aldersgruppene.
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Denne aldersgruppen (barnehagealder) tilsier en nokså stor vekst frem mot 2025, og deretter en
utflating før igjen en liten vekst i siste del av perioden. Samlet økning i perioden er estimert til 15%.

Aldersgruppen grunnskolealder øker jevnt frem mot 2035, og flater deretter ut. Samlet vekst i hele
peridoen anslås til 26%.

Aldersgruppen over 80 år vil starte en jevn og kraftig vekst fra ca. 2024, og samlet for perioden
forventes antall innbyggere i perioden å øke med hele 90%.
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4 S AMMENDRAG
4.1 Generelt
Inntektsveksten i 2019 er ikke tilstrekkelig til å dekke pris- og lønnsvekst samt kostnadsøkninger i
eksisterende. Det er derfor foretatt en rekke kostnadsreduksjoner, både innenfor helse og omsorg og
barn og unge. Det er derfor ikke rom for å prioritere noen av tiltakene fra handlingsplanen med nye
midler. Av de frie inntektene ønsker regjerningen at det rus- og psykiatritjenesten styrkes. Tønsberg
kommune må imidlertid benytte økt rammetilskudd til å erstatte øremerkede tilskudd til det samme
formålet. Vi følger imidlertid opp regjeringens satsning på rehabilitering i budsjettforslaget.
Tross trange rammer er det funnet rom for å øke antall lærlinger. Måltallet om 2 lærlinger pr innbygger
innen 2020 makter vi imidlertid ikke å oppnå.

4.2 Oppvekst og opplæring
Elevtallet i Tønsberg-skolen vokser. Til skolestart høsten 2018 økte elevtallet med 101 elever,
sammenlignet med høsten 2017. For å kunne opprettholde samme driftsnivå som våren 2018, ble
skolenes rammer økt i 2 tertial. Årseffekt av dette er innarbeidet i budsjett 2019. Skolenes handlingsrom
er imidlertid fortsatt presset.
Presterød ungdomsskole ferdigstilles i 2019. På barnetrinnet er kapasiteten i Søndre Slagen anstrengt.
Det er i budsjett 2019 og langtidsprogram avsatt midler, slik at prosjektering og utbygging av Presterød
barneskole til en fullverdig 3 parallellers skole nå kan igangsettes. Dette betyr også en ny gymsal ved
skolen.
For å kunne videreføre digitalstrategien, og ta igjen det store etterslepet Tønsberg-skolen har ift. IKT, er
det lagt inn 6 millioner til investering for 2019. Dette settes av til digitale enheter til elevene på
barnetrinnet. Det er imidlertid ikke rom til økte ressurser på drift og support i 2019.
Kommunen har som skoleeier ( opplæringsloven § 10-8 ) et særlig ansvar «for å ha riktig og nødvendig
kompetanse i virksomheten». I perioden fram til 2025 vil behovet for videreutdanning og etterutdanning
øke, slik at kommunens lærere innehar relevant kompetanse for å kunne tilfredsstille de nye
forskriftskravene. Rammen fra 2018 videreføres i 2019, men bør på sikt økes.
Barnehagesektoren har i 2018 fått en lovregulert bemannings- og pedagognorm. Fra 2019 vil statlige
kompetansmidler som tidligere har vært tildelt kommunene, fordeles på regionalt nivå. Det vil være
sterkere føringer for kommunal egenandel for å delta i regionale kompetansehevingstiltak.
Barnehagekapasiteten i Tønsberg kommune er utnyttet maksimalt, både i forhold til bemanning, men
ikke minst i forhold til leke- og oppholdsarealer i barnehagene. Rett til barnehageplass innfris i
inneværende barnehageår. En eventuell vekst i antall barn i barnehagealder vil kreve
barnehageutbygging.
Virksomhet barn og unge( BOU) vil i 2019 få et inntektstap på ca 8 millioner kroner. Dette skyldes at
det vil være 10 færre enslige mindreårige flyktninger tilknyttet tjenesten TEMFA. I tillegg er det mindre

21

inntekter fra staten på tilskudd 2. For å tilpasse budsjettrammen for 2019 vil virksomheten måtte kutte
på følgende måte:
1 årsverk helsesøster, 1 årsverk PPT, 1 årsverk barnevern og 1 årsverk i tjenesten til barn med nedstatt
funksjonsevne. I tillegg blir det Større driftskutt i hver tjeneste og reduksjon på fosterhjemsbudsjettet.

4.3 Helse og omsorg
Området er i stadig vekst både på grunn av demografi og på grunn av endrede og flere oppgaver.
I budsjett for 2019 er det er lagt inn en forventning om å effektivisere 9,0 mill kroner innenfor
virksomhet psykisk helse og miljøarbeid. Dette er en videreføring av effektiviseringsarbeidet i 2018 og
vil i hovedsak omfatte omlegging av turnus og i tilegg å holde leder- og rådgiverstillinger i
administrasjonen vakante. Effektiviseringsgevinsten forutsetter et likt tjenestenivå som i 2018.
Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse trår i kraft fra 2019. Midler til
finansiering overføres i kommunens ramme. Det er usikkert hvor mange pasienter dette kan gjelde.
I 2019 vil planlegging og prosjektering av Hogsnes sykehjem ha høy prioritet og det iverksettes
planlegging av nytt sykehjem som erstatning for Maribu og Marie Treschow.
Tønsberg har behov for flere dag-aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens og vi
foreslår å etablere dagsentertilbudet for demente på Sem bo og servicesenter ved å søke statlige midler
og å øke . kommunens kapasitet i transporttjeneste med 100% sjåfør og innkjøp av en minibuss.
Deler av veksten i kommunens frie inntekter i 2019 vil være begrunnet i opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering. Vi foreslår en økning i antall terapeuter med 145 %.
Innenfor rammen omprioriteres en stilling til prosjektleder for Hogsnes sykehjem.
Det er satt av 5,0 mill til investeringer i velferdsteknologi. Det anbefales også å sette av midlere til kjøp
av busser til frivilligsentralen og dagsentertilbud. Det er behov for utskifting av biler til utegruppa og
innkjøp av truck til vedproduksjon.

4.4 Kultur , idrett, folkehelse og kirke
Tønsberg kommune har lykkes de senere år med å sette folkehelsearbeidet på agendaen, men har likevel
stort utviklingspotensial. I samarbeid med Helsedirektorat og fylkeskommune er Tønsberg kommune
med i ordningen «programkommune folkehelse», som hadde oppstart i 2018 men vil først fullt ut være i
gang i 2019. Oppmerksomhetsområdet er psykisk helse og hvordan kommunen kan legge bedre til rette
for at frivilligheten har kapasitet til å inkludere enda flere. Det overordnede arbeidet med
barnefattigdomsbekjempelse er også fra 2018 blitt en viktig del av kulturområdets arbeidsfelt.
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Et gjennomgående bilde for kultursektoren i Tønsberg er at kommunen bruker mindre på området enn
andre sammenliknbare kommuner og landet for øvrig. På den annen side har Tønsberg lykkes de senere
år med at hele kommunen samhandler for å lykkes med prosjekter kommunens innbyggere indentifisere
seg med å føler stolthet over.
Tønsberg er i en unik posisjon hva angår arrangementer og opplevelser i sentrum. Sentrum er blitt en
viktig kulturarena. Dette er med på å bygge opp under kommunens mål om «Bo-Besøk-Bedrift»
Opplevelser i sentrum er ansett til å være svært viktig, og vil i noen grad ta over for detaljhandel. Mange
kommuner satser på slik tilrettelegging – Tønsberg er i førersete nasjonalt. Rådmannen har ikke funnet
rom for å øke støtten til slike arrangement. Uten mer støtte til slike arrangement kan det være fare for
Tønsberg ikke klarer å opprettholde sin posisjon.
Kulturfeltet er ikke berørt av konkrete kutt i forbindelse med budsjett 2019. Videre er også tilskudd til
lag og foreninger, og eier tilskudd til ulike organisasjoner deflatorjustert. På den annen side er det deler
av budsjettet som ikke er deflatorjustert, det er overført nye oppgaver og det er igangsatt prosjekter
som ikke er finansiert fullt ut med nye midler. Dette er da i realiteten et krav til effektivisering/kutt uten
at det eksplisitt fremkommer slik
Planarbeidet og avsetning til grunnlagsinvesteringer på Slottsfjellområdet fortsetter i 2019, og det
planlegges oppstart av regulering Lindhalplan. Midler for å opprettholde søndagsåpent bibliotek
videreføres. Tønsberg Svømmehall har store vedlikeholdsutfordringer, første byggetrinn blir 52 år i
2019. Det er vedtatt å bygge nytt svømmeanlegg innen utgangen av 2023. Det er avsatt
investeringsmidler til videre jobbing med prosjektering i samarbeid med Færder. Tønsberg ishall og
Maier Arena totalrehabiliteres og utvides med is på indre bane og betydelig økta garderobe og
servicebygg i 2019. Basert på innvilgede søknader om ekstern støtte er prosjektet Fargespill igangsatt i
Kulturskolen – dette arbeidet videreføres inn i 2019

4.5 Integrering og sosiale tjenester
Bevilgningen til økte sosialhjelpsutbetalinger ble foretatt i perioderapport 2 i høst. Det er ikke lagt opp
til ytterligere budsjettøkning i 2019.
Anmodning om bosetting av flyktninger er kraftig redusert de siste to årene. Dette medfører kraftig
reduksjon i integreringstilskuddet og tilskudd til norskopplæring. Totalt vil inntektene til Tønsberg
læringssenter bli redusert med opp mot 32 mill kroner, avhengig av hvor mange nyankomne flyktninger
det kommer i 2019. På grunn av forsinkelser av når tilskuddene kommer og når flyktninger starter sitt
introduksjonsprogram, vil ikke utgiftene falle tilsvarende. Tønsberg læringssenters budsjettramme
foreslås økt med 13 mill kroner. 10 mill kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det ble i
regnskapsavslutningen for 2017 avsatt 10 mill kroner til dette formålet, da vi forutså at dette ville skje.
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4.6 Næring og samfunnsutvikling
Det er knappe økonomiske rammer innen området teknisk .
Dette gjør at det ikke er rom for noen nye og store aktiviteter .
Ved å effektiviserer driften innenfor de tekniske virksomheter vil det allikevel være rom for å prioritere
noen aktiviteter
Tønsberg kommune har i de senere år måtte redusere utgiftene til vedlikehold som følge av den
økonomiske situasjonen. Dette gjelder vedlikehold av både bygninger, veier og andre uteområder. Dette
innebærer at det er et vesentlig vedlikeholdsetterslep både på veg, yrkesbygg, og boliger. Etterslepet
estimeres til over 200 mill kroner.
Brannsikkerhet i kommunale boliger er et viktig satsningsområde . Brannsikkerhetsprosjektet startet i
2015 og videreføres i 2019 . Det er avsatt 7,2 mill kroner i 2019 til dette prosjektet. Konkrete tiltak er
blant annet: direkte brannvarsling , komfyrvakter, automatisk slukking , branncellebergrensning.
En ambisiøs klima og energi plan er utarbeidet , og et viktig arbeid i de neste årene er implementering av
tiltak som gjør at målsettingene i planen oppnås . Det er foreslått 200.000,- til tiltak knyttet til planen . I
tillegg skal transporttjenesten styrkes med å anskaffe nye minibusser. Disse skal benytte biogass som
drivstoff.
Boligfondet styrkes med 30 mill kroner for innkjøp av boliger for flyktninger og vanskeligstilte.
Som en viktig del av kommunens eiendommer og utvikling av private boligprosjekter etc er det viktig at
kommunen i privatrettslige avtaler med utbyggere har midler til å bidra til gode og fleksible løsninger .
Det er foreslått avsatt 3.000.000,- til dette formålet .

4.7 Kommunal styring og fellestjenester
Sykefravær er en av de store utfordringer i Tønsberg kommune som kommuner flest, og dette har stor
fokus. Tønsberg kommune er med i programmet til KS og NAV med navnet «NED med sykefraværet»
Dette omfatter spesielt helse og omsorg samt barnehager. Videre er SMART sykefravær i samarbeid
med NAV startet i 2018
Tønsberg kommune har i flere år benyttet svært lite til IKT sammen lignet med andre kommuner. Dette
ser vi når vi sammen med Re, Holmestrand og Færder har etablert et felles IKT-selskap (Jarsberg IKT).
Fra en overgangsperiode i 2018, skal selskapets kostnader fordeles etter antall ansatte i kommunene. Det
innebærer at Tønsberg må øke bevilgningen med 5,5 mill kroner.
Det er for liten kapasitet i Dokumentsenteret som medfører treg postgang. Dokumentsenteret øker med
ett årsverk i 2018, men det må vurderes i løpet av 2019 om kapasiteten må ytterligere økes.
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4.8 Hovedtrekkene i investeringsbudsjettet
Investeringsstrategien til Tønsberg kommune har som formål at kommunens netto gjeld ikke skal øke.
Med netto gjeld menes total gjeld fratrukket gjeld som følge av videre utlån (startlån) og gjeld som har
finansiert investeringer der finanskostnadene dekkes av andre enn kommunen. Dette er investeringer i
vann, avløp og renovasjon der finanskostnadene dekkes gjennom kommunale gebyrer samt
investeringer i utleieboliger.
Låneopptaket budsjettert i 2019 holder seg innenfor handlingsregelen, noe som skyldes omfattende
bruk av fondsmidler. Fra 2021 vil det være sterkt press på handlingsregelen, da det ikke vil være
tilstrekkelige fondsmidler. Årsaken er at Tønsberg kommune nå står overfor svært store investeringer i 2
sykehjem, ny svømmehall og skoleutvidelse. Til sammen skal det i de neste 4 årene investeres for 1,45
mrd kroner i de nevnte prosjektene. Om lag ¾ av dette er eksternt finansiert.
Det foreslås store IKT investeringer i 2019. Vel 30 mill kroner kommer som følge av
kommunesammenslåingen. Den totale investeringsrammen til dette prosjektet er 48 mill kroner.
Det foreslås i tillegg 6 mill kroner til digitalisering i skolene og 5 mill kroner til velferdsteknologi.

5 OPPVEKST OG OPPLÆRING
Området Barn og unge omfatter disse virksomhetene:
 Fagenhet oppvekst
 9 barneskoler
 2 kombinert barne- og ungdomsskole
 3 ungdomsskoler
 21 kommunale barnehager
 17 private barnehager
 5 private familiebarnehager
 Virksomhet Barn og unge med følgende tjenester:
o Barnevern
o Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
o Tjenesten til barn og unge med nedsatt funksjonsevne (TFF)
o Tiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere (Temfa)
o Helsestasjon og forebyggende helsetjenester
 Tønsberg Læringssenter (TLS)
5.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Navn på loven

Opplæringsloven m/ forskrift

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Formål og virkeområde
Grunnskolen
Opplæring organisert for voksne
Spesialundervisning
Skyss og innlosjering
Organisering av undervisninga
Elevene sitt skolemiljø

Tjenester kommunen er
pålagt å ha som følge av
loven
A) GRUNNSKOLE
B)Voksenopplæring
C)PP- tjeneste
D)Kulturskole

25

Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Ansvaret til kommunen
Personalet i skolen
Organ for brukermedvirkning i skolen
Tilsyn og kontroll
Lov om barnehager m/forskrifter

Tjenester kommunen er
pålagt å ha som følge av
loven
E)Skolefritidsordning
F)Leksehjelp

Barnehagens formål og innhold
Tilstrekkelig barnehagekapasitet til
Barns og foreldres medvirkning
å oppfylle rett til plass i barnehage
Spesialpedagogisk hjelp
Godkjenningsplikt og oppgavefordeling
Barnehagemyndighet
Barnehagemyndighetens generelle oppgaver m.v.
Godkjenning
Samordnet opptaksprosess i kommunen
Rett til plass i barnehage
Prioritet ved opptak
Foreldrebetaling
Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale
barnehager (likeverdig behandling)
Foreldrebetaling
Tilsyn
Personalet-krav til bemanning

Lov om kommunale helse- og Kommunens plikt til å:
omsorgstjenester
forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av
sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for
vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og
forebygge sosiale problemer, sikre at den enkelte får
mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv
og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre, sikre
tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud,
sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig
for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset
den enkeltes behov, sikre at tjeneste-tilbudet
tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet og
bidra til at ressursene utnyttes best mulig.Loven skal
også sikre barns rett til å bli sett og hørt som pårørende.
Lov om folkehelsearbeid
Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å
forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og
bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan
ha negativ innvirkning på helsen.
Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver
og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder
ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting.

Helsestasjonskolehelsetjeneste

og

Psykisk helse
Avlastning,
støttekontakt,
brukerstyrt personlig assistanse
og omsorgslønn
Individuell
koordinator

plan

og/eller

Kommunen skal medvirke til at helsemessige hensyn
blir ivaretatt av andre myndigheter og virksomheter.
Medvirkning skal skje blant annet gjennom råd,
uttalelser, samarbeid og deltagelse i planlegging.
Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig
sektor.

Lov
om
pasient
brukerrettigheter

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorer som kan virke inn på denne.
og
pasient: en person som henvender seg til helse- og
omsorgstjenesten med anmodning om helsehjelp,
eller som helse- og omsorgstjenesten gir eller tilbyr
helsehjelp i det enkelte tilfelle;

pasientens pårørende: den pasienten oppgir som
pårørende og nærmeste pårørende. Dersom
pasienten er ute av stand til å oppgi pårørende, skal
nærmeste pårørende være den som i størst
utstrekning har varig og løpende kontakt med

Helsestasjonskolehelsetjeneste

og

Psykisk helse
Avlastning,
støttekontakt,
brukerstyrt personlig assistanse
og omsorgslønn
Individuell

plan

og/eller
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Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler







Lov om barneverntjenester

pasienten, likevel slik at det tas utgangspunkt i
følgende rekkefølge: ektefelle, registrert partner,1
personer som lever i ekteskapslignende eller
partnerskapslignende samboerskap med pasienten,
myndige
barn,
foreldre
eller
andre
med
foreldreansvaret, myndige søsken, besteforeldre,
andre familiemedlemmer som står pasienten nær,
verge eller hjelpeverge. Ved tvungen observasjon
eller tvungent psykisk helsevern har den som i størst
utstrekning har hatt varig og løpende kontakt med
pasienten tilsvarende rettigheter som den nærmeste
pårørende etter psykisk helsevernloven og loven her,
dersom ikke særlige grunner taler mot dette.
helsehjelp: handlinger som har forebyggende,
diagnostisk,
behandlende,
helsebevarende,
rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som
er utført av helsepersonell;
helse- og omsorgstjenesten: den kommunale helseog
omsorgstjenesten,
spesialisthelsetjenesten,
tannhelsetjenesten og private tilbydere av helse- og
omsorgstjenester;
helsepersonell: personer som nevnt i lov om
helsepersonell § 3;
bruker: en person som anmoder om eller mottar
tjenester omfattet av helse- og omsorgstjenesteloven
som ikke er helsehjelp etter bokstav c.
Undersøkelser,
hjelpetiltak
og
tvangstiltak
(omsorgsovertakelser og atferdsplassering)
Fatte vedtak om ulike hjelpetiltak
Forberede saker i fylkesnemnda/domstoler
Opplæring/fagutvikling for ansatte
Internkontrollsystem

Tjenester kommunen er
pålagt å ha som følge av
loven
koordinator

Barneverntjeneste
med
egen
barnevernleder.
Muligheter for plassering av barn
og unge i fosterhjem eller
institusjon.
Ulike hjelpetiltak i hjemmet.
Barneverntjenesten
må
ha
advokat

Under vises tjenester innenfor området barn og unge som er et tillegg til kommunens ”sørge for
ansvar”. Disse tjenestene er likevel med på å underbygge formålet i de lovene som regulerer
virksomhetsområdet
 Ergoterapitjenesten. Arbeidsoppgavene er knyttet til Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester og kommunens plikt til å bistå innbyggerne med utredning og tiltak.
 Kommunepsykologtjeneste – forebyggende psykisk helsearbeid, klientbehandling, vurdering,
veiledning av kommuneansatte, helsesøstre mv. Arbeide med psykisk helsearbeid er lovpålagt.
 Familieveiledere på Familiehuset, primær- og sekundærforebyggende tiltak for barn og foresatte.
Bygget opp av psykiatrimidler under opptrappingsplanen for psykisk helse. Arbeidet med
psykisk helsearbeid er lovpålagt.
 Tiltaksteam i barnevernet
 Familierådskoordinator/Startmøter
 SLT (samordnet kriminalitetsforebyggende tiltak)
 Kommunelege
 Forsterket veiledningsansvar til foreldre med barn og unge med funksjonsnedsettelse
 Tid og ressurser på skolefeltet brukes i henhold til statlige og kommunale føringer,- lov og
rammeverk. Loven pålegger alle kommuner å ha både Kulturskole (Opplæringslovas § 13.6) ,
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Skolefritidsordning (OL § 13.7) og Leksehjelp(OL §13-7a ) Loven regulerer imidlertid ikke
omfang eller nivå på disse tjenestene.
5.2 Sammenligning
Kommunebarometeret og KOSTRA 2017 Konserntall .
Nøkkeltall Skoler

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. – 10. årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. – 10. årstrinn
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr. innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 615 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler
pr innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss, pr innbygger
6-15 år
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud,
pr innbygger 6-9 år
Andel timer spesialundervisning av antall
lærertimer totalt, prosent
Andel elever i kommunale og private grunnskoler
som får spesialundervisning, prosent
Andel elever i kommunale og private grunnskoler
som får særskilt norskopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får tilbud om
skoleskyss, prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr elev
Elever pr kommunal skole
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, pr
elev som får skoleskyss
Korrigerte brutto driftsutgifter til skolefritidstilbud,
pr elev
1)

Tønsberg Tønsberg Kommun Landet
2017
2016
e-gruppe uten Oslo
131) 2017
2017
40,8
41,3
41,6
41,4
14,1
15
14,3
13,2
14,3
15,2
15,4
14,3

Re
2017
39,4
13,9
14,7

98 177

95 381

98 768

107 654

96 587

81 171

78 700

79 950

86 028

77 458

13 827

13 835

15 974

17 783

14 234

1 841

1 678

1 551

2 269

4 140

3 321

2 878

3 178

3 878

1 862

19,1

19,8

17,6

17,7

25,3

8,6

8,6

7,5

7,9

9

4,1

3,5

6,2

5,5

3,8

1,6

1,6

2,8

2,3

0,4

13,8

15,1

14,4

23,0

47,4

69,4

63,8

60,4

57,0

64,4

121 591

111 548

114 016

122 803

130 438

314

310

289

223

234

13 046

12 305

11 015

9 967

9 339

34 162

30 747

28 687

29 152

24 734

Store kommuner utenom de fire største byene.

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng sier noe om hvilke karakterer elevene går ut med
(både standpunkt og eksamen). Tønsberg har gått litt ned i forhold til fjoråret, og ligger noe under
kommunegruppe 13 og landet uten Oslo.
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Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn og 8.-10- årstrinn i Tønsberg har gått ned i forhold til fjoråret,
og ligger nå noe under sammenligningskommunene.
Tønsberg ligger noe under gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene når det gjelder netto
driftsutgifter til grunnskolesektoren pr. innbygger 6-15 år og lokaler, mens kommunen ligger over
gjennomsnittsnivået når det gjelder skyss og SFO.
13,8 % av elevene i Tønsberg får nå tilbud om skoleskyss, noe som er en reduksjon fra fjoråret. Tilsvarende
gjennomsnitt for sammenligningskommunene er 14,4 %. Netto driftsutgifter pr. innbygger 6-15 år har hatt en
økning fra i fjor, og ligger på nivå med sammenligningskommunene. Korrigerte brutto driftsutgifter pr. elev
som får skoleskyss har økt fra i fjor, og ligger høyere enn i sammenligningskommunene.
Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning er lik fjoråret og ligger noe over gjennomsnittet i
sammenligningskommunene.
Netto driftsutgifter til skolefritidsordning (SFO) pr. innbygger 6-9 år har økt noe siden i fjor, men ligger
fortsatt på omtrent samme nivå som sammenligningskommunene.
69,4% av barna fra 6-9 år har benyttet seg av den kommunale skolefritidsordningen i Tønsberg i 2017. Det er
en økning på ca. fem prosentpoeng fra 2016, og kommunen ligger nå 9% over sammenligningskommunene
på dette området.

Nøkkeltall Voksenopplæring
Tønsberg
2017
Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i
prosent av samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr.
innbygger
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg Kommune
2016
-gruppe
131) 2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

0,4

0,2

0,5

0,5

1,2

205

98

251

260

697

Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr. innbygger har endret seg markant i Tønsberg fra 2016 til 2017.
Endringen skyldes at sammenligningsåret 2016 var vesentlig lavere enn tidligere år. I 2016 økte antall elever
med norsk- og samfunnsopplæring som følge av den økte bosettingen av flyktninger. Tønsberg kommune er
vertskommune i en samarbeidsavtale om å tilby opplæring til flyktninger og mottar refusjon fra
deltakerkommunene. I 2016 økte antall elever per klasse og det ble satt inn mer lærerressurser. Utgiftene til
økt undervisningspersonell økte ikke i like stor grad som antall undervisningstimer og inntektene fra de andre
kommunene, samt statlige tilskudd bidro til at netto utgifter gikk ned. I 2017 var det en reduksjon i antall
bosatte, noe som førte til færre elever per klasse og reduserte refusjonsinntekter.
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Nøkkeltall Barnehager
Tønsberg
2017
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Antall barn korrigert for alder per årsverk til
basisvirksomhet i kommunale barnehager
Andel styrere og pedagogiske ledere med
barnehagelærerutdanning
Andel ansatte med barnehagelærerutdanning
Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale
barnehager (m2)
Andel ansatte som er menn
Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent
av kommunens netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter per innbygger 1 -5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
barnehager per oppholdstime
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass
Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass
Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass
Andel barn i kommunale barnehager i forhold
til alle barn i barnehage
Andel barn i barnehager med oppholdstid 33
timer eller mer pr. uke.
Andel barn eks minoritetsspråklige som får
ekstra ressurser i kommunale barnehager

Tønsberg Kommun Landet
2016
e-gruppe uten Oslo
131) 2017
2017

Re
2017

6,1

6,1

6,2

6,1

5,6

98,7

98,9

92,4

91,9

96,1

43,8

43,3

36,3

36,4

42,2

5,1

5

5,6

6,0

7,2

11,6

12,0

9,4

8,0

7,4

82,1

75,9

83

81,4

73,8

14,9

14,6

15,4

14,4

15,4

137 210

127 504

142 507

143 914

150 478

58

55

64

64

65

93,5
86,5

92,4
83,3

92,1
83,6

91,8
83,0

88,7
79,4

97,9

97,9

97,4

97,3

95,1

62,8

63,4

40,2

49,1

71,8

98,4

98,0

98,9

97,3

98,0

3,3

5,8

3,7

3,6

4,5

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet sier noe om bemanningssituasjonen i de
kommunale barnehagene. Med basisvirksomhet menes styrere og grunnbemanning. Bemanning til barn som
krever ekstra ressurser er ikke inkludert. Tønsberg ligger på nivå med de andre kommunene med 6,1 barn per
årsverk. Re kommune har en noe bedre bemanningssituasjon med 5,6 barn per årsverk og er bedre enn
sammenligningskommunene.
Tønsberg kommune har en høy andel av barnehageansatte med pedagogisk utdannelse. I følge
kommunebarometeret er kommunen blant de aller beste på dette området i landet. Re ligger noe lavere enn
Tønsberg, men likevel over landsgjennomsnittet.
Andelen menn i barnehage har holdt seg stabilt høy i Tønsberg de siste årene. Fra 2016 til 2017 har det vært
en liten nedgang, men kommunen ligger fortsatt over gjennomsnittet både i sammenligningskommunene og
landet for øvrig. Re har en lavere andel menn i sine barnehager og ligger under gjennomsnittet.
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Av alle barn med barnehageplass utgjorde de minoritetsspråklige 14,6 % i Tønsberg i 2017. Dette var en
økning fra 13,2% året før. Økningen kommer som en naturlig følge av opptrappingen av bosatte flyktninger i
2016. Re hadde en andel av minoritetsspråklige på 10,1% i 2017, dette var også en økning fra året før. Både
Tønsberg og Re hadde i 2017 en vesentlig økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage.
Tønsberg økte fra 75,9 til 82,1%, mens Re økte fra 62 til 73,8%.
Driftsutgifter per oppholdstime er lav i Tønsberg sammenlignet med andre kommuner. Re har en høyere
kostnad per time og ligger marginalt over landsgjennomsnittet.
Tønsberg har full barnehagedekning, det vil si at alle barn med rett til barnehageplass blir tilbudt plass. I 2017
hadde 93,5% av barna i aldersgruppen 1 – 5 år barnehageplass, den høyeste andelen som noen gang er
rapportert for Tønsberg i Kostra. Re hadde en dekning på 88,7% i 2017, noe som var en liten nedgang fra
fjoråret.

Nøkkeltall Barnevern
Tønsberg Tønsberg Kommune2017
2016
gruppe 13 1)
2017
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Andel undersøkelser med behandlingstid over
3 mnd.
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn 017 år
Innført internkontroll i barneverntjenesten
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet
Andel netto driftsutgifter til saksbehandling ,
%
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i sin
opprinnelige familie , %
Andel netto driftsutgifter til barn som bor
utenfor sin opprinnelig familie , % *
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17 år,
%
Andel barn med melding ift. innb. 0-17 år
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk
Brutto driftsutgifter saksbehandling pr.
Barn**
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig
familie
Brutto driftsutgifter per barn utenfor oppr.
Familie*

Landet uten
Oslo 2017

Re
2017

100

100

87

85

93

5,2
Ja

5,0
Ja

4,7
Ja

4,9
Ja

5,9
Ja

9 334
96 289

10 177
101 867

9 782
127 155

10 362
126 871

8 545
110 600

30,1

24,4

29,1

28,5

45,9

10,6

8,9

10,9

11,1

8,7

59,3

66,7

59,9

60,4

45,4

6,5

7,3

4,7

4,9

3,8

6,3

7,1

4,6

4,6

4,2

22,6

24,4

19,8

19,9

13,7

38 552

35 870

44 682

46 498

71 544

25 254

25 838

39 698

37 963

19 651

455 032

489 248

453 275

432 387

443 486
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1)

Store kommuner utenom de fire største byene.

* Brutto/netto utgifter knyttet til barn utenfor opprinnelig familie inneholder også utgifter/inntekter knyttet til
enslige mindreårige asylsøkere. Disse utgiftene er mye høyere pr barn enn pr barn i generelt barnevern og
varierer stort fra kommune til kommune avhengig av antall bosatte og problematikk noe som kan gi et skjevt
bilde av situasjonen.
** Tønsberg Kommune er vertskommune for Vestfold barnevernvakt, brutto kostnader saksbehandling er da
uten tilskudd fra samarbeidskommunene.

5.3 Utfordringer 2019

Skole
Kvalitet
Systematisk arbeid over tid virker, og skolene oppnår samlet sett gradvis bedre resultater ift. læringsmiljø
og læringsresultater. Det er viktig over tid å holde fast ved få og stabile mål.
Elevtallet i Tønsberg-skolen vokser. Til skolestart høsten 2018 økte elevtallet med 101 elever,
sammenlignet med høsten 2017, og flere klasser måtte deles. For å kunne opprette samme driftsnivå
som våren 2018, og tilfredsstille kravene i den nye nasjonale lærernormen, ble skolenes rammer økt i 2
tertial. Årseffekt av dette er innarbeidet i budsjett 2019. Skolenes handlingsrom er imidlertid fortsatt
presset, og ligger til tross før økte rammer i 2 tertial, på en underdekning på kr. 3.mill. (jfr. BY 113/18)
Det er ikke rom for videre opptrapping i forhold til strategiplanen for skolebibliotekene i 2019.
Det ble i budsjett BY- 077/18 vedtatt følgende:
1. Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1.trinns elever som ønsker det skal ha
anledning til å gå på SFO.
 SFO prises på dagens nominelle nivå i 2019
 Det innføres fra 2019 en ordning som gjør at de enkelte skolene får økonomisk
tilskudd/får forvalte et antall friplasser på SFO 1. trinn. Ordningen skal evalueres
etter 2 år.
 Det innføres søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO når det økonomiske
handlingsrommet tillater det.
Rådmann har funnet rom for dekning av pkt A, men ikke pkt B. og C.
I perioden frem til kommunesammenslåingen (01.01.2020) skal «Kunnskapsløftet» fornyes. Ny
overordnet del er vedtatt, og nye nasjonale læreplaner for fag er under utarbeidelse. Det er igangsatt en
bred prosess i forbindelse med fagfornyelsen. Arbeidet vil kreve at det settes av tid. Det vil være meget
viktig at dette arbeidet prioriteres høyt, samtidig med en god prosess i forhold til
kommunesammenslåingen.
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Det vises for øvrig til IKT, jfr nedenfor. Dette er fortsatt en hovedutfordring.
IKT
Tønsberg kommune har hatt et meget stort etterslep å ta igjen for å kunne nå mål i gjeldende læreplan
og forskrift. I Vestfoldsammenheng har vi ligget langt bak øvrige kommuner. Til sammen ble det i 2018
bevilget kr. 9,275 mill til oppjustering av infrastruktur og maskinvare. Pr. d.d. har ped. personale egen
PC, og elevene i 8.-10. trinn 1:1 dekning (pr. oktober 2018, 280 lærer pc-er og 1335 elev pc-er). Det har
vært bystyrets klare føringer å videreføre digital-strategien.
Det er lagt inn 6 millioner for å videreføre utrullingen av digitale enheter til elevene på barnetrinnet.
Noe av disse investeringsmidlene må benyttes til utbedring av manglende infrastruktur på barneskolene.
Rådmannen har ikke funnet rom for å kunne øke den ordinære rammen til drift og kompetanseheving
ut over midler i budsjett 2018.
Videreføring ift. kompetanseforskrift
Kompetanseforskriften (gj. fra 01.08.15 ) setter skjerpede krav til lærernes kompetanse. Forskriften har
tilbakevirkende kraft, men det kan gis dispensasjon fram til 2025. I Tønsberg-skolen er det både på kort
og lang sikt et omfattende behov for etter og videreutdanning. Inneværende skoleår ( 18/19 ) deltar 43
lærere fra Tønsberg i det statlige videreutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet». Det er
nødvendig å opprettholde og helst øke dette antallet i årene som kommer for å nå de sentrale
målsettingene innen 2025. Rådmannen foreslår å videreføre den samme rammen som i budsjett 2018 til
videreutdanningstiltak i regi av staten. Kommunen har som skoleeier (opplæringsloven § 10-8) et særlig
ansvar «for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten». I perioden fram til 2025 vil behovet
for videreutdanning og etterutdanning øke, slik at kommunens lærere innehar relevant kompetanse for å
kunne tilfredsstille de nye forskriftskravene.
Tidlig innsats / intensiv opplæring
Øremerkede statlige midler til «Tidlig innsats 1.-4.trinn», er fra 01.08.18 omdisponert til finansiering av
lærernormen (1.-10.trinn). Dette betyr en svekkelse for elevene på 1.-4. trinn til tross for at
opplæringsloven fra 01.08.18 er blitt skjerpet ift. kommunens plikt til å gi elever som «står i fare for å bli
hengende etter egnet intensiv opplæring».
Innenfor registrerte utfordringer og risikogrupper er det fortsatt viktig ha fokus på tidlig intervensjon i
alle virksomheter for å fange opp og forebygge alvorlig skjevutvikling.
Innenfor området barnefattigdom og forebyggende psykisk helsearbeid er aldersgruppen 13-17 år et
viktig satsingsområdet.
Tønsberg kommune har jevnlig tilflytting av minoritetsspråklige familier. Det statlige øremerkede
tilskuddet til språkstimulerende tiltak dekker ikke behovet for tilstrekkelig språkopplæring.
Trykket på kommunale tjenester øker i takt med at andrelinjetjenesten (habilitering/BUPA) bygger ned
sine tjenester, dette gjelder for alle hjelpetjenestene - spesielt innen ergo- og fysioterapitjenesten, PPT og
psykisk helsetjenester til barn og unge. Det vil være behov for å styrke ergoterapi i årene som kommer.
Fra 1.1.2019 innføres pakkeforløp også for barn. Dette betyr økte kostnader innenfor helsetjenestene i
barn og unge da det vil være kommunenes ansvar å yte mer behandling gjennom forløpskoordinator og
mer spesialiserte tjenester.
Barn som før var «kasteballer» i systemet når det gjelder psykisk helse, har gjennom Husøy senter fått et
behandlingstilbud i 2018. Økningen er stor og det er mange barn og familier som er i behov av hjelp og
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veiledning og det er behov for ytterligere rom på Husøy til dette formålet. Det ligger inne en økning på
investering på kr. 1.8 millioner til ombygging av Husøy.
Individuell plan er en lovpålagt oppgave som skal sørge for at barn og unge og deres pårørende får et så
koordinert tilbud som mulig i kommunen. Det er et behov for å øke ressursen til dette arbeidet.
Strategiplan mot barnefattigdom og integreringsstrategiplan vil i de kommende år kreve økte ressurser
på ulike områder.
Det bør jobbes for å komme opp mot normert bemanning i skolehelsetjenesten.
Det fødes flere barn i kommunen med store funksjonsnedsettelser. Dette krever flere avlastningsplasser,
økte ressurser til brukerstyrtpersonlig assistanse, omsorgslønn og saksbehandling/utredning/veiledning
i pp-tjenesten og tiltak for funksjonshemmede.
Virksomhet barn og unge(BOU) vil i 2019 få et inntektstap på ca 8 millioner kroner. Dette skyldes at
det vil være 10 færre enslige mindreårige flyktninger tilknyttet tjenesten TEMFA. I tillegg er det mindre
inntekter fra staten på tilskudd 2.
For å tilpasse budsjettrammen for 2019 vil virksomheten måtte kutte på følgende måte:
1 årsverk helsesøster, 1 årsverk PPT, 1 årsverk barnevern og 1 årsverk i tjenesten til barn med nedstatt
funksjonsevne. I tillegg blir det Større driftskutt i hver tjeneste og reduksjon på fosterhjemsbudsjettet.
Struktur
Rådmannen la fram skole- og barnehagestrukturplan i februar 2017. Kretsgrensene for henholdsvis
Vear, Sem og Byskogen skoler ble endret fra 01.08.18. Utbyggingen av Presterød Ungdomsskole(PUS)
er i rute, og nybygget vil være ferdig til skolestart 2019. Det er i budsjett 2019 satt av kr. 2 mill til
inventar i nybygget. Skolepaviljong ved Ringshaug skole var ferdig denne høsten, og vil sikre en
forsvarlig situasjon ved skolen.
Elevveksten i kommunen er stor. Rådmannen fikk utarbeidet nye elevtallsprognoser i juni, for å sikre at
den varslede utbyggingen av Presterød barneskole er et helt nødvendig grep. Det er satt av 40 mill. kr. i
budsjett 2019. Det ligger 11 mill.kr. i budsjett 2018 , og det innarbeides 31 mill i 2020. I tillegg legges det
inn i langtidsprogrammet en ny gymsal ved skolen med 20 mill. kr. i budsjett 20 og 21. Dette betyr at
skolen nå kan bygges ut til en fullverdig 3- parallellers skole. Presterød skole vil etter dette grepet ta
imot elevveksten i hele Søndre Slagen, og grensene mellom hhv. Husvik, Sandeåsen Presterød og
Ringshaug skoler vil endres.
Kapasiteten ved Vear skole vil også bli utfordrende fra 2020/21. Rådmannen vil fremme en egen sak,
ift. skolestruktur i Tønsberg vest. Dette må sees i sammenheng med kapasiteten på Byskogen skole.
Træleborg skole har behov for en utvendig rehabilitering på deler av bygningsmassen samt oppgradering
av uteområdet. Det er i budsjett 2019 satt av kr. 600.000,- til utbedring av skolens dusj og toalettanlegg.
Barnehage
Kvalitet
Omfanget av midler avsatt til overtid og vikar har de siste årene resultert i at det er en utfordring for de
kommunale barnehagene å delta på kompetanseheving og å gjennomføre personalmøter. Det er i
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budsjett 2019 lagt inn styrking av vikarmidler på 0,5 mill som vil avhjelpe denne situasjonen i de
kommunale barnehagene.
Barnehagene skal utvikles faglig i tråd med føringer i den statlige kompetansestrategien «Fremtidens
barnehage». Tønsberg kommune har fått tilført kompetansemidler og prosjektmidler til
kompetanseheving og videre-/etterutdanning fra Fylkesmannen i Vestfold. Disse midlene har blitt brukt
til felles kompetanseheving for Tønsberg-barnehagene. Fra 2019 vil disse statlige midlene omprioriteres
og tildeles på regionalt nivå. Det er i forbindelse med denne omleggingen signalisert strengere krav til
kommunal egenandel for deltakelse på regional kompetanseheving for barnehagene.
Bemanning
Det ble i august 2018 innført en statlig bemanningsnorm, samt et skjerpet krav til pedagogisk
bemanning. Pedagognormen har ført til ansettelse av flere pedagoger i tønsbergbarnehagene. En økning
i pedagogisk personale vil påvirke den totale kvaliteten i barnehagene positivt. Økningen vil samtidig
generere flere timer planleggingstid (ute av barnegruppen) og tilsammen tilsvarer dette omtrent ett
årsverk for de kommunale barnehagene.
Barnehagekapasitet
Leke- og oppholdsarealet i barnehagene Tønsberg kommune har vært utnyttet maksimalt. I flere av de
kommunale barnehagene har arealer som grovgarderober og gangarealer blitt regnet som leke og
oppholdsarealer. Dette gjør at noen av barnehagene har vært overfylte. I inneværende barnehageår
(2018/2019) har det vært færre barn i barnehagene enn det har vært de siste årene, og dermed et mer
hensiktsmessig gjennomsnittsareal per barn. Dette skyldes en kombinasjon av nedgang i fødselstall og
effekten av tidligere års utvidelse av lovfesting av rett til barnehage («september, oktober og novemberbarna»). Graden av arealutnyttelse bør videreføres også dersom behovet for barnehageplasser øker. Det
vil ved økt søknadsmasse være nødvendig med barnehageutbygging.
I 2019 vil Fjerdingen barnehage flytte fra lokaler i Reidar Sendemannsgate til Bjørn Farmand. Lokaler i
Bjørn Farmand oppgraderes for å tilpasses barnehagedrift, med en kostnadsramme på kr. 3.500.000
(som finansieres gjennom Mva-refusjon, kr. 700.000 og Låneopptak kr. 2.800.000)
Tidligere Hogsnes skole vil utredes som aktuell kapasitetsutvidelse i opptaksområdet Vear/Hogsnes.
Medvirkning
Tønsberg kommune har ungdomsråd, elevråd og fritidsklubber som skal sikre deltakelse og
brukermedvirkning .Ungdomsrådet er likestilt med RMNF og eldrerådet. Politiske saker blir sendt til
ungdomsrådet for uttalelse. Ungdata er også en elevmedvirkningsarena hvor de kan si hvordan de har
det og kommunen tjenstilbud for barn og unge kan endres på bakgrunn av resultatene. Gjennom den
årlige elvrådskonferansen gis det ungdommen en mulighet til å stille det politiske miljøet i kommunen
spørsmål og omhandler områder ungdommen er opptatt av. Barneverntjenesten jobber aktivt med
medvirkning gjennom deltakelse av Mitt Liv med Forandringsfabrikken og barnevernproffene. Barna i
Tønsberg, som trenger det, har også medvirkning gjennom Familieråd. I 2019 starter tjenesten til barn
og unge med nedsatt funksjonsevne, TFF, opp med brukerråd.
Helsetilbud
Veiledningskapasitet på kost og fysisk aktivitet bør videreutvikles både på system- og individnivå, og
veiledning på livstilutfordringer (røyk, snus, alkohol, hasj, søvn, aktivitet med mer) må prioriteres. I
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tillegg vil økt jordmortjeneste gjennom nye forskrifter bidra til å fange opp de barn og foreldre som har
ekstra behov for støtte og utvikle kvinnehelsearbeid med hensikt å utjevne sosial ulikhet.
Folkehelseprofilen i Tønsberg peker på en demografisk sammensetning av enslige forsørgere,
uføretrygdede og problemer knyttet til psykisk helse. Resultatet fra Ung-Data undersøkelsen 2017 viser
at kommunen arbeider godt for å redusere psykisk uhelse hos ungdom.
Depresjon og psykisk helse/uhelse rett etter svangerskap fanges også bedre opp ved flere
hjemmebesøk. Det er fortsatt behov for å styrke skolehelsetjenesten for å kunne styrke et
lavterskeltilbud på normert nivå for elever i tønsbergskolen.
Fysioterapitjenesten vil videreføre arbeidet gjennom øvelser på stressmestring i skolen med ulike tiltak.

Fritidstilbud
Fysisk aktivitet reduseres ofte hos barn og unge i forbindelse med overgangene
barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående skole. Derfor er det viktig at barn og unge
med ulike sosiale levekår kan delta på like aktiviteter (kultur, idrett med mer).
Integrering i aktiviteter for flerkulturelle/minoritetsspråklige krever god tolketjeneste og veiledning til
foreldre, barn og unge.
Strategiplan mot barnefattigdom og integreringsstrategiplan vil ha fokus på mange områder, deriblant
fritidstilbud.
I 2018 har Tønsberg kommune startet opp med det multietnisk og flerkulturelle tilbudet Fargespill til
nærmere 100 barn og unge. Tilbudet er gratis for de som deltar. Dette tilbudet er drevet gjennom
prosjektmidler og vil også bli prøvd videreført i 2019 med nye prosjektmidler fra ulike eksterne aktører

5.4 Hovedmålsettinger og strategier

5.4.1 Tiltak 2019 fra handlingsprogrammet
O 1. Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
Dette skal skje gjennom:
 å basere arbeidet på oppdatert kunnskap, og om hva som er virkningsfulle tiltak
 å bygge solide fagmiljøer
 å sikre at foreldre får relevant kompetanseheving tilpasset det enkelte barn
 å sikre alle barn et godt læringsmiljø og elever gode læringsresultater
O 2. Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats
Dette skal skje gjennom:
 å prioritere forebyggende tiltak
 å intervenere tidlig etter identifikasjon av en utfordring
 å anvende virkningsfulle tiltak og metoder
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Bekjempe og forebygge konsekvenser av barnefattigdom

O 3. Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset
befolkningens vekst og sammensetning
Dette skal skje gjennom:
 å utvikle en helhetlig barnehage- og skolestruktur, med tilpassede hjelpetjenester
 å arbeide for trygghet, tilhørighet og gode oppvekstvilkår for alle barn og unge
O 4. Vi vil legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og påvirke beslutninger
Dette skal skje gjennom:
 å sikre systemer for medvirkning
 å utvikle gode arenaer for barn og unge sin påvirkning.
 å legge til rette for at alle grupper av barn og unge deltar på disse arenaene
O 5. Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge, forankret i folkehelseperspektivet
Dette skal skje gjennom:
 å utvikle et godt somatisk og psykisk helsetilbud til barn og unge, både forebyggende og
behandlende
O 6. Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av bakgrunn og kjønn – kan
delta
Dette skal skje gjennom:
 å kartlegge barn og unges bruk av – og behov for – fritidsaktiviteter
 å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud
 å tilby ulike aktiviteter – også de smale tilbudene

Nr

Tiltak

2.1

Tilby alternative læringsarenaer slik at
alle barn blir ivaretatt

2.2

Styrke innsatsen på språkutvikling ,
språkopplæring og realfag.

2.3

Systematisk videreutvikle kompetanse
for å forebygge og styrke arbeidet med
tidlig innsats.

2.4

Styrke elevenes læringsutbytte gjennom
systematisk arbeid med læringsmiljø,
undervisnings,- og vurderingspraksis.

Status

Budsjett
2019

Viderefør
es
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme

4,2 mill lagt
inn i 2018.
Helårseffekt
legges inn i

Forslag
om videre- Referanse til
føring
mål
2020-2022
O1

O1
Ikke funnet
rom for økt
budsjett

O 1,O2, O5

10.200.000

O1

37

Nr

Tiltak

2.5

Oppgradere IKT –
kompetanseutvikling og utstyr i skole
og barnehage (investering)

2.6

Styrke foreldrerollen gjennom dialog
og kompetansehevende tiltak

2.7

Videreføre arbeidet med å tilby
virkningsfulle og forskningsbaserte
tiltak

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse til
føring
mål
2020-2022

2019
Videreføres

6.000.000

5.600.000

Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme

O1
O1
O 2, O 5

Sikre tilstrekkelig barnehage- og
skolekapasitet i forhold til økt barnetall.
2.8

2.9

Videreutvikle arenaer hvor barn og
unge kan delta i planlegging og påvirke
beslutninger.

2.10

Legge til rette for gode matvaner og
økt fysisk aktivitet blant barn og unge

2.11

Legge til rette for at barn og ungdom
med flerkulturell bakgrunn integreres.

2.12

Arbeide aktivt for å redusere
barnefattigdom

2.13

Styrke samarbeidet med frivillige
organisasjoner i arbeidet med barn og
unges oppvekstvilkår

2.15

Opptrapping av skolebibliotek i
henhold til strategiplan

2.16

2.17

2.000.000
40.000.000 31.000.000
20.000.000
600.000

Inventar Presterød ungdomsskole
Presterød skole full 3 parallell
Gymsal Presterød skole
Utbedring Træleborg skole

Videreutvikle og effektivisere
opplæringstilbudet ved Tønsberg
Voksenopplæring som følge av flere
deltakere i introduksjonsprogrammet ,
og at flere voksne tar grunnskole.
Videreutvikle Tønsberg
voksenopplæring i tråd med nasjonal

Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme
Videreføres
innenfor
ramme

O3

O4
O5
O6
O2
O2
2 000 000
innen 2020

O1

Antall
deltakere
forventes nå
å bli redusert

O3

Videreføres
innenfor

O1
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Nr

2.18

5.4.2

Tiltak

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse til
føring
mål
2020-2022

kompetansepolitisk strategi 2017-2021,
ramme
og kommunens vedtatte strategi for
opplæring og integrering..
Videreføres
Sikre at Tønsberg-skolen er godt
innenfor ramme
forberedt til å implementere ny
og
læreplan
Statlige midler

O1

Andre tiltak 2019
Tiltak
Multietnisk barne og ungdomsprosjekt,
Fargespill
Utvide tiltak for psykisk syke barn og
unge med døgntilbud.

Økonomiske konsekvenser
Søke
prosjektmidler
samt
innenfor
virksomhetens ramme
Innenfor BOU sin ramme. Midler for oppstart
tildelt i 2017 til et barn.

Foreldreveiledning for barn, unge og
voksne med minoritetsbakgrunn gjennom
et samarbeid med Voksenopplæringen
Videreføre
tiltaksplan
mot
”radikalisering”
Oppstart
pakkeforløp
på
spsiseforstyrrelser og psykisk helse i
samarbeid med SIV
Oppstart brukerråd i tjenesten barn og
unge med nedsatt funksjonsevne.

Dekkes innenfor eksisterende ramme
Dekkes innenfor eksisterende ramme
Dekkes innenfor eksisterende ramme
Dekkes innenfor eksisterende rammer
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Tilskuddssatser for private barnehager 2019
Kommunene har ansvar for all offentlig finansiering av både kommunale og private barnehager.
Finansieringsplikten overfor de private barnehagene reguleres gjennom ”Forskrift om tildeling av
tilskudd til private barnehager”.
Det er kommunens utgifter i egne kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som danner
beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet, justert for lønns- og prisstigning i de to årene. Det gjøres et
uttrekk av kommunens pensjonsutgifter som ikke skal være med i tilskuddsgrunnlaget og det legges i
stedet på et prosentpåslag på tretten prosent av brutto lønnsutgifter som skal dekke de private
barnehagenes utgifter til pensjon.
Kommunen har fattet vedtak om driftstilskuddssatser for 2019. Satsene vil bli justert dersom det
kommer nasjonale endringer i kommunal deflator (justering for lønns- og prisvekst) og i maksimalprisen
for foreldrebetalingen.
Satser for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager følger nasjonale satser fremsatt av
kunnskapsdepartementet, og disse er ikke kjent ennå.
Vedtatte driftstilskuddssatser til ordinære
private barnehager 2019

Per heltidsplass inkl. 4,3 %
adm. påslag

Drift, barn 0 – 2 år

199 920

Drift, barn 3 – 6 år

95 640

5.5 Budsjettrammer

Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett

Rådmannens forslag til økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

60 762

60 421

60 421

60 421

60 421

21 Fagenhet oppvekst Barnehage

149 410

153 592

153 592

153 592

153 592

22 Barn og Unge

210 837

218 972

218 972

218 972

218 972

30-45 Skoler

444 664

456 628

456 628

456 628

456 628

50-55 Kommunale barnehager

203 443

202 487

202 487

202 487

202 487

20 Fagenhet oppvekst Skole
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6 H ELSE

OG OMSORG

Området Helse og omsorg omfatter disse virksomhetene:
 Tildeling helse- og omsorgstjenester (THO)
 Hjemmetjenester (HJTJ)
 Sykehjemmene i Tønsberg (SIT)
 Helsetjenester (VHT)
 Helse-/omsorgstjenester i bemannede boliger (HOB)
 Mestring og forebyggende tjenester (MFT)
 Fagenhet helse og omsorg
6.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Hvilken lov

Hva gjelder loven for
Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan
Fastsettes kommunens salgs- og skjenketider
Salgs- og skjenkebevillinger

Alkoholloven

Skjenkekontroll
Bevillingsgebyrer

Tjenestetype som
pålagt
Lokal alkoholpolitikk

kommunen er

Lokal forskrift
Behandle søknader om salgs- og
skjenkebevillinger
Sørge for kontroll av utøvelsen av salgsog skjenkebevillinger
Fastsetting og innkreving av gebyrer for
salg og skjenking av alkoholholdig drikk
Forebyggende arbeid / folkehelse

Ansvarlig Vertskap
Kunnskapsprøve i alkoholloven for styrer og stedfortreder i salgs- og
Avholde og rette kunnskapsprøver
skjenkesteder
Forebyggende helsearbeid
Fremme folkehelse i tjenester og planer
Folkehelseloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Miljørettet helsevern
Avlastningstiltak
Bolig vanskeligstilte
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Fastlegeordning
Fengselshelsetjeneste
Forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
Habilitering og rehabilitering
Heldøgns medisinsk akuttberedskap
Helsefremmende og forebyggende helsearbeid
Helsetjenester i hjemmet
LAR-utlevering i hjemmet
Legetjenester
Legevakt
Medisinsk nødmeldetjeneste
Omsorgslønn
Oppfølgingstjenester rusmiddelavhengige
Opplæring praktisk bistand i hjemmet
Personlig assistanse
Praktisk bistand
Psykisk helsetjeneste
Støttekontakt
Sykehjem inkl institusjon
Øyeblikkelig hjelp med døgnopphold
Brukermedvirkning
Bruk av tvang og makt
Journal- og informasjonssystemer
Opplæring av helsepersonell
Pasient- og brukersikkerhet
Internkontroll og evaluering av tjenester

Tilsyn, meldeplikt og godkjenning

Profesjonsnøytralt
”sørge for ansvar”
tjenester

for

forsvarlige

Rettssikkerhet og krav til forsvarlighet
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Beredskapsarbeid
Bistand ved ulykker og akutte situasjoner
medisinskfaglig rådgiver
Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
Vederlag pasienter og brukere (egenandel)
Utskrivningsklare pasienter

Kommunelege

–

Særlige plikter og oppgaver
Finansiering og egenbetaling

Rett til kommunale helse- og omsorgstjenester
Pasient- og brukerrettighetsloven

Rett til øyeblikkelig hjelp

Pasient- og brukerrettigheter etter helseog omsorgstjenesteloven

Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Forskrift om langtidsopphold i sykehjem
i Tønsberg
Journalsystemer,
internkontroll,
Krav til helsepersonells yrkesutøvelse
taushetsplikt
Behandling av helseopplysninger (pasientjournal) for å helsehjelp av god Dokumentasjon
av
helsehjelp,
kvalitet, sikre personvern, pasientsikkerhet og rett informasjon og behandling av helseopplysninger,
medvirkning
pasientjournal- og informasjonssystem
Helseopplysningsdeling og personvern
Sikre datasystemer og internkontroll
IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten
Tilgangsstyring, tilsyn, sanksjoner mm
Rett til opphold i sykehjem
Helsepersonelloven
Pasientjournalloven
Helseregisterloven

Krisesenterloven

Spesialisthelsetjenesteloven

Vertskommune for Krisesenteret i
Kommunalt krisesentertilbud kvinner, menn og barn utsatt for vold i Vestfold
nære relasjoner
Døgntilbud, dagtilbud, separat tilbud til
menn
Spesialisthelsetjenesten
Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)
Kommunen yter tjenester til personer
LAR-utlevering
med behov for helsehjelp i hjemmet
Tvungen psykisk helsevern

Psykisk helsevernloven
Tvungen legeundersøkelse, observasjon eller psykisk helsevern
Smittevernloven

Forebyggende smittevern, undersøkelse og behandling

Helse- og sosialberedskapsloven

Beredskap og beordring av personell

Serveringsloven

Serveringsbevillinger
Etablererprøven for daglig leder i serveringssteder

Spesialisthelsetjenesten
Kommunelegen
vedtaksbegjæringsmyndighet

og

Kommunens, kommunelegens og
helsepersonells plikter
Beredskapsplan for kommunens helseog omsorgstjenester eller sosiale
tjenester
Behandle
søknader
om
serveringsbevillinger
Avholde og rette etablererprøven

Røykeforbud i lokaler og transportmidler
Tilsynsansvar
Tobakkskadeloven

Røykeforbud utenfor inngang til offentlige bygg, grunn- og videregående
skoler
Tilsyn med registrerte detaljister
Register for detaljister som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater, som
Ikrafttredelse 1. januar 2018
e-sigaretter og urtesnus

Under her vises tjenester på laveste nivå i helse- og omsorgstrappen som er et tillegg til kommunens
”sørge for ansvar”. Disse tjenestene er likevel med på å underbygge formålet i helse- og
omsorgstjenestelovene.








Velferds- og aktivitetstiltak for forskjellige brukergrupper
Frivilligsentralen
Seniortilbud
Arbeids- og aktivitetstilbud rus og psykiatri ved Kirkens Bymisjon
Møtestedet kafé rusmiddelavhengige Kirkens Bymisjon
Feltpleien
Trygghetsalarm
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Impuls – friskverntilbud

6.2 Sammenligning
Kommunebarometeret og KOSTRA 2017 Konserntall.
Tønsberg
Eldre og Funksjonshemmede.
2017
NØKKELTALL
FRA KOMMUNEBAROMETERET
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med
fagutdanning
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem
Fysioterapitimer pr uke pr beboer i
sykehjem
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon
pr kommunal plass
System for brukerundersøkelser
Andel plasser for tidsbegrenset opphold
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke,
praktisk bistand
Gjennomsnittlig antall tildelte timer pr uke,
hjemmesykepleie
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av
hjemmetjenester
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 0-66 år
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 67-79 år
Mottakere av hjemmehjelpstjenester, pr.
1000 innb. 80 år og over
Andel hjemmehj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 0-66 år
Andel hjemmehj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 67-79 år
Andel hjemmehj.mottakere med
omfattende bistandsbehov, 80 år og over
Plasser i institusjon i prosent av mottakere
av pleie- og omsorgstjenester
Plasser i institusjon i prosent av innb. 80 år
og over

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 131)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

67
0,44

66
0,56

74
0,59

75
0,55

79
1,03

0,21

0,26

0,40

0,40

0,42

1 168 284
Ja
21,1

1 110 842
Ja
20,3

1 184 177
-19,9

1 140 445
-19,6

1 037 385
Nei
34,7

8,8

8,9

10,8

10,2

12,8

3,2

3,7

4,9

4,9

8,5

382 783

357 784

394 685

403 840

515 012

116 240

111 674

109 948

114 261

136 517

245 272

240 272

260 362

249 252

276 562

22

21

22

23

23

70

73

64

69

63

367

374

292

324

318

22,7

22,9

19,9

19,7

16,6

16,3

16,0

15,1

14,7

13,3

13,1

12,1

13,9

13,8

22,2

15,1

15,4

16,0

16,9

17,2

16,0

16,4

17,0

18,6

21,9
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Eldre og Funksjonshemmede.

Tønsberg
2017

Andel innbyggere 67-79 år i institusjon
Andel innbyggere 80 år og over i institusjon
Andel plasser i kommunen i skjermet enhet
for aldersdemente
1) Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2016

1,1
12,0

KommuneLandet
gruppe 131) uten Oslo
2017
2017
1,2
1,7
1,7
12,4
13,1
13,8

26,6

27,0

26,1

26,0

Re
2017
1,4
15,7
37,3

Korrigerte brutto driftsutgifter per plass/mottaker viser produktivitet på området. Sammenlignet med
andre kommuner ligger Tønsberg på gjennomsnittet vedr utgifter per plass i institusjon og noe lavere på
utgifter per mottaker av hjemmetjenester.
Det er viktig å merke seg at KOSTRAs definisjon på hjemmetjenester omfatter flere tjenester enn det
Tønsberg kommune normalt definerer som hjemmetjenester. I tillegg til hjemmesykepleie og praktisk
bistand inngår også avlastning utenfor institusjon og mottakere av omsorgslønn. Sammenlignet med
andre kommuner ligger Tønsberg høyt på andelen av innbyggere over 67 år som mottar
hjemmetjenester, mens tildelte timer er lavere. Det er en trend som har holdt seg stabil de siste årene og
indikerer at kommunen har en lavere terskel for å tildele tjenester, mens omfanget av tjenestene er
lavere. Re har en noe lavere andel innbyggere som mottar hjemmetjenester enn Tønsberg, men tildelte
timer er høyt i Re. I 2017 var gjennomsnittlig tildelte timer hjemmesykepleie 8,5 timer pr uke, mens den
i Tønsberg var på 3,2. Gjennomsnittet for sammenligningskommunene lå på 4,9 timer.

Kommunehelsetjeneste
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten
Netto driftsutg til forebygging, skole og
helsestasjonstj pr. innb 0-20 år
Netto driftsutg til diagnose, behandling og
rehabilitering pr. innbygger
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn
innen utg. av 8. leveuke
Årsverk av fysioterapeuter til område diagnose,
behandling og rehabilitering pr. 10 000
innbyggere
1) Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

KommuneLandet
gruppe 131) uten Oslo
2017
2017

Re
2017

2 084

1 955

2 308

2 648

2 423

2 962

2 626

2 252

2 437

2 549

1 329

1 186

1 536

1 833

1 530

10,2

9,9

10,5

11,1

9,5

8,3

8,6

9,2

9,5

8,2

100

100

100

100

100

6,7

7,0

7,5

7,5

4,6

Tønsberg har høyere netto driftsutgifter til forebygging. Samtidig har vi som tidligere lave kostnader på
diagnose, behandling og rehabilitering.
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6.3 Utfordringer 2019
Området er i stadig vekst både på grunn av flere tjenestemottakere og på grunn av endrede og flere
oppgaver.
Rus og psykisk helse
Betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter trår i kraft fra 2019. Det er usikkert hvor mange
pasienter dette kan gjelde, og tiltakene må dekkes gjennom eksisterende ramme. Kommunen forbereder
endringen i lag med vestfoldkommunene og sykehuset i Vestfold.
Eldreomsorgen
I 2019 vil planlegging og prosjektering av Hogsnes sykehjem ha høy prioritet. Videre skal utnyttelsen av
Træleborg sykehjem fra 2021 utredes. Det iverksettes planlegging av nytt sykehjem som erstatning for
Maribu og Marie Treschow.
Det er signaler fra styresmaktene om at det vil bli plikt for kommunene til å tilby dag-aktivitetstilbud for
hjemmeboende personer med demens. Tønsberg har behov for flere slike plasser og vi foreslår å
etablere dagsentertilbudet for demente på Sem bo og servicesenter ved å søke statlige midler. For å
kunne ivareta foreslått iverksatt økning av dagtilbud og nye behov, er det påkrevet med økt kapasitet i
kommunens transporttjeneste. Helse og omsorg ser behovet av å øke kapasiteten i tjenesten med en
100% stilling fra fem til seks sjåfører.
Tønsberg kommunen satser bevisst på forebyggende tiltak og dagtilbud for å utsette mer
ressurskrevende tjenester. Deler av veksten i kommunens frie inntekter i 2019 vil være begrunnet med
opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Vi foreslår en økning i antall terapeuter med 145
% for å kunne ivareta økning i hverdagsrehabilitering /hverdagsmestring og sikre at pasienter kan bo
lengre i eget hjem.
Frivillighet
For å kunne møte store utfordringer innen helse og omsorgsfeltet i årene som kommer er økt samarbeid
mellom offentlig og frivillig sektor viktig. Frivillige er et viktig supplement til de offentlige tjenestene.
Jmf. Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse og omsorgsfeltet (2015-2020) For å kunne nytte de
samlede ressursene i helse og omsorgstjenestene, brukere og pårørendes ressurser, nærmiljø og
lokalmiljø er det godt dokumentert at disse må koordineres. Det er behov for frivilligkoordinator i
100% stilling som kan iverksette, koordinere og følge opp ulike tilbud drevet av frivillige, men det er
ikke rom for å prioritere dette i 2019.
Investeringer
Det er behov for 5,0 mil til investeringer i velferdsteknologi. Det anbefales også å sette av midlere til
kjøp av busser til frivilligsentralen og dagsentertilbud og det er behov for utskifting av biler til utegruppa
og innkjøp av truck til vedproduksjon.
Effektivisering
 Innenfor rammen omprioriteres en stilling til prosjektleder for Hogsnes sykehjem. Dette vil
medføre mindre utredningsarbeid på andre områder.
 Sjåfør i 100% stilling for å kunne etablere dagsentertilbudet for demente på Sem bo og
servicesenter finansieres ved effektivisering på sykehjemmene.
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Det er lagt inn en forventning om å effektivisere 9,0 mill kroner innenfor virksomhet psykisk helse
og miljøarbeid. Dette er en videreføring av effektiviseringsarbeidet i 2018 og vil i hovedsak omfatte
omlegging av turnus og i tillegg å holde leder- og rådgiverstillinger i administrasjonen vakante.
Effektiviseringsgevinsten forutsetter et likt tjenestenivå som i 2018.

6.4 Hovedmålsettinger og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Helse og omsorg
H 1. Vi vil prioritere forebyggende - og helsefremmende tiltak og tjenester
Det skal skje gjennom:
 å gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle
 å satse på skade- og ulykkesforebyggende arbeid
 å vektlegge aktiv og målrettet bruk av rehabilitering
H 2. Vi vil forebygge livsstilsykdommer
Det skal skje gjennom:
 å øke kunnskapen om egen helse hos folk flest
 å arbeide for å utjevne sosiale forskjeller
 å skaffe kunnskap om forekomst av livsstilsyk dommer og tilrettelegge tiltak for risikogrupper
 å formidle kunnskap om helsefremming overfor risikogrupper
H 3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester
Det skal skje gjennom:
 å tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
 å legge til rette for velferdsteknologi som dekker den enkeltes behov gjennom alle livsfaser
 å gjøre innbyggerne kjent med innholdet i og nivå et på våre helse- og omsorgstjenester
 å slippe brukerne til med deres prioriteringer og valg
 å ha trygge og forutsigbare pasientforløp
H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egen- omsorg for beboerne
Dette skal skje gjennom:
 å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
 å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i
boligplanlegging
 å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
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H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære
arbeids- tilbudet i samfunnet
Dette skal skje gjennom:
 å tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
 å utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet
og medfører verdiskapning for samfunnet
H 6. Vi vil ha større andel faglærte i helse- og omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
 å ha en kompetanseplan for alle tjenesteområdene som er basert på ny faglig kunnskap, og viten
om endring i pasient/brukergrupper
 å bare ansette faglærte i ledige stillinger
 å tilby større stillinger
H 7. Vi vil ha mer effektiv og målrettet bruk av kompetansen til høyskoleutdannede
Det skal skje gjennom:
 å definere og formidle hvilke oppgaver kommunen forventer at disse skal løse
 å ansvarliggjøre, verdsette og synliggjøre kompetansen deres
 å samarbeide proaktivt med utdannings- institusjonene
H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige
organisasjoner
Det skal skje gjennom:
 å invitere til dialog med alle frivillige organisasjoner «Hva kan dere bidra med»? – «Hva kan vi
utvikle i fellesskap»? «Hva kan vi samarbeide om»?
H 9. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og
omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
 at vi setter prioritering og bruk av ny teknologi inn i et system
 å sikre at tjenesteutøveren har moderne og utprøvde teknologiske verktøy i den direkte
tjenesteytingen
 at tjenesteutøveren har den nødvendige kompetansen for bruk av verktøyet, og er oppdatert på
nye arbeidsmetoder
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6.4.1

Nr

Tiltak 2019 fra handlingsprogrammet

Tiltak

Status

Fremme egenomsorgen og
egeninnsatsen til hjemmeboende
1.9 pasienter ved økt bruk av ergo/fysioterapeuter i hverdagsrehabilitering.
145 % stilling
Øke andelen faglærte ved å motivere
og forplikte ufaglærte til å ta
1.20 fagutdanning. Som hovedregel
Kontinuerlig
ansette faglærte ved nyrekruttering.
Systematisk kvalitetsutvikling av
pasient- brukersikkerhetsarbeidet i
helse og omsorg ved bruk av nye
1.32
kvalitetsverktøy og kontinuerlig
kompetansebygging

900.000

H1, H 3

Finansieres
innenfor
rammen

H6

Finansieres
innenfor
rammen

Utvide dagsentertilbudet for
1.33 demente på Eik og Nes.
200 % stilling
Lavterskel aktivitetstilbud til yngre
personer med demens/ personer
med demens tidlig i forløpet.
1.34
60 % stillingsressurs fagarbeider
knytt til Sidebygningen.
Bygge flere omsorgsboliger til både
eie og leie når nytt sykehjem på
1.45 Hogsnes er i drift

Forslag
om
Budsjett
Ref. til
videre2019
mål
føring
2020-2022

150.000 H1 – H9

1.200.000

320.000 H3

Sak i Fellesnemda
16. mai 2018 og i
Bystyret 20. juni
2018

H3, H4,
H9

Opptrappingsplan for styrking av
hjemmetjenesten. Årlig rapportering
i årsmelding på prosentfordeling
1.46 budsjett hjemmebasert omsorg og
institusjonsomsorg.

Sak i Fellesnemda
16. mai 2018 og i
Bystyret 20. juni
2018

H3, H4,
H9

Antall avlastnings-/korttidsplasser,
1.47 dag- og aktivitetstilbud for eldre
hjemmeboende skal økes og

Planlegges i
forbindelse med
bygging av

H3, H4,
H9

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg
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Nr

Tiltak
differensierer ytterligere ut fra ulike
brukergruppers behov.

Status

Forslag
om
Budsjett
Ref. til
videre2019
mål
føring
2020-2022

Hogsnes

Antall korttidsplasser skal utgjøre
25% av plassene på sykehjem.
Utviklingen rapporteres i
perioderapporter til politikere
Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Åpningstiden til dag- og
aktivitetstilbud i kommunen
1.48 vurderes utvidet for å dekke
brukeres og pårørendes behov

Planlegges i 2018

H3

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Alle tjenestemottakere som har krav
på det får tilbud om en koordinator.
Individuell plan benyttes aktivt som
1.51 arbeidsverktøy for
brukermedvirkning i tjenestene.

Kontinuerlig

Finansieres
innenfor
rammen

H3, H 9

Ref. Strategiplan aktiv aldring og fremtiden
eldreomsorg

Prøve ut varslings-og
1.53 lokaliseringsteknologi

Piloteres i 2018
Spredning i 2019

Kr
900.000

H9

Medisindispenser/elektronisk
1.54 medisinstøtte

Piloteres i 2018
Spredning i 2019

Kr
1.100.000

H9

Piloteres i 2018
dørlåser/e-lås
1.55 Elektroniske
Ref. Strategi- og handlingsplan for velferdsteknologi Spredning i 2019
"Trygghetspakke" for
Planlegges i 2018
1.56 hjemmetjenesten
Piloteres i 2019

Kr
2.300.000

H9

Kr
500.000

H9

Ref. Strategi- og handlingsplan for velferdsteknologi

Ref. Strategi- og handlingsplan for velferdsteknologi

Ref. Strategi- og handlingsplan for velferdsteknologi

1.57 Sjåfør 100% stilling.
1.58

Frivillighetskoordinator 100%
stilling.

Finansieres ved
effektivisering på
sykehjemmene

H3
700.000 H1, H8
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6.5 Budsjettrammer
Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett

Rådmannens forslag til økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

80 Fagenhet helse og omsorg

22 840

33 057

33 057

33 057

33 057

81 Tildeling helse- og
omsorgstjenester

22 109

22 258

22 258

22 258

22 258

82 Helsetjenester

66 376

0

0

0

0

83 Mestring og forebyggende
tjenester

75 272

85 210

85 210

85 210

85 210

84 Hjemmetjenester

178 953

179 950

179 950

179 950

179 950

85 Sykehjemmene i Tønsberg

319 056

325 495

325 695

325 495

325 495

86 Helse-/omsorgstjenester i
bemannede boliger - HOB

221 956

255 581

255 581

255 581

255 581

18 934

29 456

29 456

29 456

29 456

87 Tønsberg Regionens Legevakt og
kommunale akutte døgnplasser
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7

KULTUR , IDRETT , FOLKEHELSE

Området Kultur, idrett og folkehelse omfatter disse virksomhetene:
 Virksomhet Kultur, idrett og folkehelse
 Kulturskolen
 Tønsberg og Færder Bibliotek
 Kirke
7.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven Tjenester kommunen er pålagt å ha
omhandler
som følge av loven

Opplæringsloven 1997

Lovteksten om musikk- og kulturskoler 
er en del av opplæringsloven (§ 13-6):

Lov om folkebibliotek
Endret pr 1.1.2014

Lov om personopplysninger

Åndsverksloven

«Alle kommunar skal aleine eller i
samarbeid med andre kommunar ha eit
musikk- og kulturskoletilbod til barn og
unge, organisert i tilknytning til
skoleverket og kulturlivet elles»
Formål og oppgaver knyttet til
kommunale bibliotek

Regulerer hvordan utlån kan skje, hva
slags opplysninger som kan lagres –
personvern.
Regulerer bruk av kameraovervåking.
Regulerer utlån og bruk av materiale,
opphavsretten

LOV 1978-06-09 nr 50 Lov om Kulturminneloven har til formål å verne
kulturminner
kulturminner og kulturmiljøer både som
del av vår kulturarv og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Loven
forvaltes
av
Kongen,
Miljøverndepartementet, Riksantikvaren,
fylkeskommunen,
Sametinget
og
forvaltningsmuseene.
Kulturloven av 12.juni 2007

å gi kultursektoren ytterligere tyngde og
status som offentlig ansvarsområde
å tydeliggjøre det ansvaret offentlige
myndigheter har for å legge til rette for
et bredt spekter av kulturvirksomhet
å sikre at alle kan få anledning til å delta
i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold
av kulturuttrykk
å sikre et mangfold av kulturaktiviteter
å sikre at alle har tilgang til et
profesjonelt kunst- og kulturtilbud.

Kulturskole

Lovpålagt kommunal tjeneste, krav om
fagutdannet
biblioteksjef.
Krever
aktiv
formidling og et bredt og aktuelt medietilbud.
Uavhengig møteplass og arena for offentlig
samtale og debatt. Tjenestene må omfatte:
1. Utlån, lånesamarbeid
2. Informasjon og veiledning
3. Kulturell virksomhet
4. Kunnskapsformidling
Utlån skal være gratis. Hjemler samarbeid mellom
kommuner om felles tjenester.
Plikter
å
ha
behandlingsansvarlig
for
personopplysningsdata.
Ikke pålagte tjenester, men plikte rå følge
regelverket for konsesjon, sikring av opptak, og
sletting i hht regelverket.
Hjemler gratis utlån av bøker og andre media.
Hjemler fri tilgang til digitalisert materiale fra
Nasjonalbiblitoeket.
Som det fremgår er ikke kommunen pålagt å følge
opp denne loven, kommunen spiller en viktig rolle i
forhold til kartlegging av kulturminner, bevaring og i
forhold til aktuelle byggesaker der det finnes
kulturminner.

§ 4. Fylkeskommunens og kommunens oppgåver
Fylkeskommunen og kommunen skal syta for
økonomiske, organisatoriske, informerande og
andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar
og legg til rette for eit breitt spekter av
kulturverksemd regionalt og lokalt.
§ 5. Felles oppgåver
Staten, fylkeskommunen og kommunen skal
syta for
a)
b)

at kulturlivet har føreseielege utviklingskår
å fremja profesjonalitet og kvalitet

i
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Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven Tjenester kommunen er pålagt å ha
omhandler
som følge av loven
c)

kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i
kulturaktivitetar
at personar, organisasjonar og institusjonar har
tilgang til informasjon om ordningar med
økonomisk støtte og om andre verkemiddel og
tiltak

Lov av 28.juni 1981 nr 06 om Omhandler allmennhetens rettigheter til Detter er ingen såkalt lovpålagt oppgave, men
friluftslivet
ferdsel og opphold m.v. i inn- og utmark kommunen plikter å behandle saker som reises i
og grunneiers rettigheter og plikter.
henhold til denne loven.
Folkehelseloven

Formålet med loven er å bidra til en
samfunnsutvikling
som
fremmer
folkehelse, herunder utjevner sosiale
helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal
fremme befolkningens helse, trivsel,
gode sosiale og miljømessige forhold og
bidra til å forebygge psykisk og somatisk
sykdom, skade eller lidelse.

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over
helsetilstanden i befolkningen og de positive og
negative faktorer som kan virke inn på denne
Kommunen skal gi informasjon, råd og veiledning
om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre
for å fremme helse og forebygge sykdom
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å
møte kommunens folkehelseutfordringer

Loven skal sikre at kommuner,
fylkeskommuner
og
statlige
helsemyndigheter setter i verk tiltak og
samordner
sin
virksomhet
i
folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte.
Loven skal legge til rette for et langsiktig
og systematisk folkehelsearbeid.
LOV
OM
KOMMUNALE Loven pålegger kommunen en plikt til å Enkelte tjenester under ungdomskontoret kommer
HELSEOG «sørge for» helse- og omsorgstjenester.
inn under denne loven og setter da krav til
OMSORGSTJENESTER
organisering og hvordan kommunens ansatte
opptrer

Under her vises tjenester innenfor området kultur, idrett og kirke som er et tillegg til kommunens ”sørge
for ansvar”. Disse tjenestene er likevel med på å underbygge formålet i de lovene som regulerer
virksomhetsområdet.
















Tilskudd til Vestfoldmuseene IKS (Haugar kunstmuseum, Slottsfjellmuseet)
Tilskudd til Vestfold kunstnersenter
Tilskudd idrett og friluftsliv og tilskudd til å drifte klubbenes idrettsanlegg
Tilskudd kulturforeninger og foreningers kulturbygg
Tilskudd integrering
Arrangementstilskudd
Utleie og drift av Støperiet
Utleie og drift av Haugarock
Drift og utleie av Tønsberg svømmehall
Drift av Slagen, Eik og Sem ungdomsklubb
Utekontakt med Unginfo
Middelalderfestival
Kulturprisen
17. Mai komité
Bidra med råd, oppfølgning og veiledning overfor lag, foreninger og andre organisasjoner på kultur
idretts og folkehelsefeltet.
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Behandle søknader om spillemidler m.v.
Utleie og brukerkontakt alle idrettsanlegg
Forvalte kulturminnene i kommunen i tett samarbeid med Fylkeskommune og Riksantikvar
Anleggsplan idrett og friluft.
Oversiktsdokument folkehelse
Barnefattigdomsstrategi
Tønsberg og Færder bibliotek som Litteraturhusbibliotek og arena for frivilligheten.
Utlån og utleie av møtelokaler i Tønsberg og Færder bibliotek
Biblioteket som integreringsarenaå og virkemiddel for bekjempelse av barnefattigdom.
Den kulturelle skolesekk og den kulturelle spaserstokk
Kulturskolen

7.2 Sammenligning
Kommunebarometeret og KOSTRA 2017 Konserntall .
Nøkkeltall kultur

Tønsberg
2017
NØKKELTALL
FRA KOMMUNEBAROMETERET
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av
kommunens totale netto driftsutgifter
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og
unge pr innbygger
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)
Andel elever i grunnskolealder som står på
venteliste til kommunens musikk- og kulturskole
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter til kultursektoren pr innbygger
(kr)
Antall innbyggere pr kinosete
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr
innbygger.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr
innbygger
Netto driftsutgifter til museer pr innbygger
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr
innbygger
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr
innbygger

Tønsberg Kommune Landet
Re
2016
-gruppe 13 uten Oslo 2017
2017
2017

3,2

3,2

4,0

3,9

2,4

49 448

48 635

53 614

41 382

26 150

120

109

194

221

75

84

109

168

164

2

265
6,5

269
7,2

262
10,4

283
13,8

224
0,0

1,7

2,8

3,0

3,2

0,0

1 613

1 602

2 122

2 224

1 365

23,5

22,2

72,8

64,0

-

118

112

230

300

246

609

601

540

513

395

66

73

58

72

101

0

5

114

118

1

197

169

296

282

300
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Tønsberg kommune ligger noe lavere enn sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet i
ressursbruk innenfor kultursektoren, målt per innbygger. På noen felter ligger Tønsberg litt over,
(kommunale idrettsbygg, museer), men på de fleste ligger kommunen under. Spesielt for kommunale
musikk- og kulturskoler samt kunstformidling ligger Tønsberg lavt i ressursbruk (netto driftsutgifter).
Dette har hovedsakelig med prioritering å gjøre. Innenfor kunstformidling er ressursen i stor grad
kanalisert gjennom museumstilskudd.
Nivået på driftstilskudd til lag og foreninger i kommunen ligger på et ok nivå i forhold til andre
kommuner.
Tønsberg peker seg markert ut i byens kinodekning. Vi har over 3 ganger så mange kinoseter per
innbygger som andre sammenliknbare kommuner i snitt. Dette skyldes bl.a. at Tønsberg sitt kinotilbud
betjener et betydelig større publikumsgrunnlag enn kommunens egne innbyggere.

Utfordringer 2019
Oppsøkende ungdomsarbeid
Tønsberg kommune er en av få kommuner i området som har opprettholdt et tilbud som Utekontakten.
Vi ser at etter en periode med færre ungdom ute i det offentlige rom på kveld og helg har vi den senere
tid hatt en økning. Det kan også se ut til at det i noen miljøer og hos enkeltungdom er et tiltakende
komplekst utfordringsbilde. Basert på dette har hele ungdomskontorets aktivitet blitt spisset for å møte
denne utviklingen.
Folkehelse
Bred Folkehelseplanlegging er i kommuneplanen definert som en av fire sentrale føringer for
kommunens arbeid. Arbeidet er basert på tverrsektorielt samarbeid. Det er også i 2017 igangsatt et nytt
større flerårig folkehelseprosjekt i samarbeid med Helsedirektoratet og fylkeskommune. Kommunen er
tildelt 4. mill for perioden 2017-2021 for å bedre det systematiske arbeidet med å fremme psykiske helse
og forebygge rusmisbruk hos barn og unge. Arbeidet med å redusere sosiale ulikheter i helse har en stor
nasjonal prioritering, som også nedfelt i folkehelseloven. En utjevning av bakenforliggende årsaker til
sosiale ulikheter i helse er nødvendig for at alle borgere skal oppleve like muligheter og gode levekår i
samfunnet. Et samfunn med store helseulikheter basert på sosial bakgrunn kan føre til store kostnader.
Biblioteket
Et nytt samfunnsoppdrag som møteplass og uavhengig arena for offentlig samtale og debatt er gitt
biblioteket. Biblioteket er et viktig virkemiddel for sentrumsutviklingen i Tønsberg. Ved siden av å være
litteraturhus, skal biblioteket også fylle rollen som kunnskaps- og informasjonsrom, og være et
folkeverksted, både mentalt og fysisk. Dette krever økt tilgjengelighet til både biblioteklokalene og
tjenestene, og det må endringer til i bibliotekrommet for å gi rom for nye aktiviteter. Selvbetjent
bibliotek innføres høsten 2018, med helårseffekt fra 2019. Mediebudsjettet i Tønsberg og Færder
bibliotek er lavt sammenlignet med andre bibliotek i Vestfold. Budsjettet har ikke vært prisjustert de
siste årene. Dette kompenseres det noe for i budsjett for 2019.
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Kulturskolen og skolesekken
Etterspørselen er fremdeles langt større enn tilbudet som kan gis i Kulturskolen. Det kommunale
tilskuddet til Kulturskolen ligger fortsatt lavt. Men Kulturskolen jobber målrettet med de nye
utfordringene gjennom å gi lærerne kompetanseheving i gruppeundervisning. Kulturskolen vil også
dekke skolekorpsenes behov for opplæring på alle instrumenter og tilby gratis dirigenttjeneste til
hovedkorpsene.
Inkludering og bekjempelse av barnefattigdom
Kulturarenaer er viktige inkluderingsarenaer, enten aktivitetene det dreier seg om er i regi av frivillige lag
og organisasjoner eller det offentlige. Biblioteket er med sitt lavterskeltilbud et viktig integreringstilbud,
med språktrening og tilgang til kunnskap om norsk kultur og norske samfunnsforhold. En vellykket
integrering krever god kapasitet på offentlige arenaer, og styrking av frivilligheten som aktiv bidragsyter.
Tønsberg er blant landets 20 kommuner med et stort antall innbyggere med innvandrerbakgrunn,
kommunen forvalter derfor på vegne av IMDI en tilskuddsordning på feltet. Barn som vokser opp i
familier med dårlig økonomi, har færre muligheter til å utvikle ferdighetene sine, drive med interesser,
og å delta i sosiale fellesskap. Dette er sentrale utfordringer innen hele kulturfeltet..
Kulturhistorie og formidling
Stiftelsen Oseberg Vikingarv har søkt Tønsberg kommune om støtte til å bygge kopi av Gogstadskipet.
Det er søkt om til sammen 3 mill kroner fordelt på 1 mill hvert år fra 2019 til 2021. Rådmannen har ikke
funnet mulighet innen de økonomiske rammene til å yte et slikt tilskudd i årets budsjett. En slik støtte er
imidlertid viktig for å opprettholde aktiviteten på Lindahlplan. Det bør derfor jobbes videre med å finne
handlingsrom for noe støtte til byggingen.
I tillegg til ordinært driftstilskudd søke Vestfoldmuseene om en fast økning av faste driftsmidler til å
øke åpningstidene og styrke formidlingen på kroner 300 000 til Slottsfjellmuseet. I tillegg søkes det om
et engangsbeløp på kr. 1,9 millioner i tilskudd for å rehabilitere fuktskadet del av bygningen i
underetasjen i Farmannsveien 30. Det er dessverre ikke funnet rom for mer en prisjustering av det
ordinære tilskuddet i årets budsjett. Når det gjelder fuktskaden, vurderes det å sette inn innsats fra TkE.

7.3 Hovedmålsettinger og strategier

Tiltak 2019 fra handlingsprogrammet
F 1. Vi vil ha innbyggere som aktivt deltar innenfor områdene fritid, kultur og fysiske aktivitet
Dette skal skje gjennom:
 å legge til rette for at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for alle
 å legge til rette for utvikling av arenaer med høy kvalitet
 å legge til rette for at flere bruker sykkel både i jobb og fritid
 å støtte uorganisert ungdom, som ikke ønsker faste rammer rundt sine aktiviteter
F 2. Vi vil være en kommune som spiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige
Det skal skje gjennom:
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• at frivilligheten i Tønsberg skal oppleve gode vilkår og forutsigbare tilskuddsordninger
• at kommunens bidrag til frivilligheten prioriterer tiltak for barn og unge
• at kommunen har en aktiv tilretteleggerfunksjon og bidrar til et sterkt og aktivt frivillighetsmiljø

F 3. Vi vil være en attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet
Det skal skje gjennom:
 å være langsiktige og forutsigbare i utviklingen av Slottsfjellet og det historiske Tønsberg
 å bruke forskning og kompetanse som utgangs-punkt for å fremheve og formidle vår historiske arv
 å tilrettelegge for om verdensarvstatus for Osberghaugen.
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor
Dette skal skje gjennom:
 å utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte engasjement, kompetanse og
kreativitet
 gode møteplasser som skal bidra til en god by- og tettstedsutvikling
 å tilrettelegge møteplassene slik at barn og unges behov for utfoldelse skjer på deres egne premisser
F 5. Vi vil være en kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet
Dette skal skje gjennom:
 å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for kultur-, idrett- og friluftsliv
 å legge til rette for at flest mulig kan finne sin aktivitet, sitt tilbud og sine opplevelser som bidrar til
god fysisk og psykisk helse
 å prioritere tiltak som bidrar til at vi skaper og deler, formidler og opplever sammen med andre
mennesker og i mindre grad hver for oss

Nr

Tiltak

3.1

Videreføre investeringsmidler
Anleggsplan idrett og friluft.(
investering)

3.2

Utvide prosjektet Behovsprøvd
opplevelseskort.

Pilgrimsleden etableres gjennom
Tønsberg.
3.4
Utredning ny svømmehall (investering)
Øke tilskudd lag og foreninger, ny
3.5 a tilskuddsordning folkehelsearbeid
3.3

3.6

Ferdigstille uteområdet ved Støperiet
(investering)

Status

Videreføres

Videreføres
Pågående
Pågående

Forslag
om videre- Referans
Budsjett 2019
føring
e til mål
2020-2022
Kr 1 100 000
Finansieres
eksternt og
innenfor
ramme
Finansieres
eksternt
Kr 2 000 000

12 450 000
100 000

F1

F1
F1
F1,F2,F3

Deflatorjustert
med 2,8%

F2

750 000

F4, F5
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Nr
3.9
3.10
3.11

Tiltak
Investering i infrastruktur og utvikling
Slottsfjellområde. (investering)
Gjennomføre « program for
folkehelsearbeid i kommunen»
Gjennomføre prosjekt
Helsefremmende nærmiljø

3.13a

Økt tilgjengelighet til biblioteket
helårseffekt

3.13
b

Økt mediebudsjett biblioteket

Status
Pågående
Pågående
Avsluttes 2019

Forslag
om videre- Referans
Budsjett 2019
føring
e til mål
2020-2022
250 000
Finansieres
eksternt
Finansieres
eksternt

3.18

3.19

3.20
3.21
3.22
3.23
3.24

Fortsette det gode samarbeidet mellom
kirken og kommunen, der kirken selv
må prioritere sine oppgaver
Rehabilitering av kirkebyggene
utvendig og innvendig fortsetter slik at
det fremstår i en akseptabel stand
(Fellesrådet mottar mvakompensasjon)
Kirkebyggene gis jevnlig vedlikehold
Gravplassforvaltningen omfatter
gravplasser, kremasjon og gravferd, og
skal forvaltes på en forsvarlig måte.
Videreføring av den Kulturelle
skolesekken i samarbeid med Vestfold
Fylkeskommune
Oppfølgning av
barnefattigdomsstrategi

F3
F1
F2, F4

Oppstart høst Helårseffekt kr
2018
100.000
Prisjustert kr
Ikke pris60.000 (+
justert siste år
20.000 fra
Færder)

3.13c Ombygging lesesal (investering)
Bidra til videreutvikling av Færder
nasjonalpark

3 000 000

F4
F4
Kr 500.000

Bystyret har
vedtatt
underskuddsdekning

Kr 550.000

F1-F5

Videreføres

Tilbakeføring
av tidligere
kutt: kr 50.000

F2

Videreføres

2 000 000 pr år

F3

Videreføres
2017 - 2022
Videreføres
Viderføres

F3
Kr 5 900 000 18 300 000
Prioriteres
innenfor
ramme
Prioriteres
innenfor
ramme

F3

100 000
F5
2 750 000

F5
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7.4 Budsjettrammer

Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett

70 Kultur, idrett og folkehelse

71 Kulturskolen

72 Biblioteket

Rådmannens forslag til økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

44 256

48 741

47 641

47 641

47 641

6 774

6 906

6 906

6 906

6 906

15 991

16 258

16 258

16 258

16 258

7.5 Andre tiltak 2019
Tiltak
Samarbeide med Vestfoldbibliotekene om å etablere
felles katalog for regionen.
Samarbeide med Vestfold fylkesbibliotek om
gjennomføring av Bibliotekplan Vestfold

Økonomiske konsekvenser
Prioritere innenfor egen ramme,
søke ekstern finansiering.
Prioritere innenfor eksisterende
ramme og søke ekstern finansiering.
Er under gjennomføring i 2017 og
Pilgrimsleden etableres gjennom Tønsberg
2018, baseres i stor grad på
eksterne midler.
Øke tilgjengeligheten for lag og foreninger i Prioriteres innenfor ramme
kommunale bygg og anlegg
Biblioteket styrkes som litteraturhusbibliotek
Prioriteres innenfor ramme
Sluttføring av tiltak fra anleggsplan 2012-2015.
Videreføre arbeidet med samordnet plan for
slottsfjellområdet
Oppfølgning av Friluftsloven
Samordne det strategiske arbeidet for å motvirke
barnefattigdom
Innføring av gratis inngang på Middelalderfestivalen
Videreutvikle arrangementet «musikk i sentrum

Midler, anleggsplan
Prioriteres innenfor ramme og
eksterne midler
Prioriteres innenfor ramme
Prioritere innenfor eksisterende
ramme og søke ekstern finansiering
Omorganisering og omrprioritering
Prioritere innenfor eksisterende
ramme og søke ekstern finansiering
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8 I NTEGRERING

OG SOSIAL E TJENESTE R

8.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

NAV-loven
Bidra til sosial og økonomisk trygghet, bedre
levevilkårene for vanskeligstilte
Lov om sosiale tjenester i NAV
Lov om sosiale tjenester, §§§ 3.4., Bosetting av vanskeligstilte, eldre og/eller andre som
4.2. d og 6.1. 4. ledd
måtte ha behov for bolig i bemannede eller
ubemannede, tilrettelagte eller ordinære boliger.

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven
inneholder
regler
om
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Formålet med loven er å styrke
innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og
samfunnslivet

Opplæringsloven

Tønsberg Læringssenter tilbyr eksamensrettet
grunnskole og spesialundervisning for voksne i tråd
med opplæringsloven §§ 4a-1 og 4a-2 og gjeldende
forskrifter/ læreplaner.

Tjenester kommunen er pålagt å ha som
følge av loven
Rådgivning, stønad livsopphold, midlertidig botilbud
Sekretariat for Sentralt tildelingsutvalg (STU)og veiledn.
om og saksbeh. av søknader som gjelder
trygdeleiligheter og kommunale boliger.
Introduksjonsprogram skal tilbys innen tre måneder
etter bosetting i kommunen, eller etter at personen selv
har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som
har rett til introduksjonsprogram får dette tilbudet.
Kommunen skal gjøre et skriftlig vedtak om hvorvidt
flyktninger
og
innvandrere
har
rett
til
introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og
samfunnskunnskap eller ikke. Kommunen har ansvaret
for å gjennomføre norskprøver.

Andre tjenester/oppgaver som støtter opp under lovkravene.
Bo-oppfølging ved Kirkens bymisjon
Samarbeid med frivillige
8.2 Sammenligning
Kommunebarometeret og KOSTRA 2017 Konserntall . 1000 kroner
Nøkkeltall sosialtjenesten

NØKKELTAL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 – 24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 – 66 år
Andel som går over seks måneder på stønad
Andel mottakere med sosialhjelp som

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommu
negruppe
131)
2017

Landet
uten Oslo
2017

4,3
4,8
0,34
0,45

4,5
4,7
0,34
0,54

0,39
0,44

0,36
0,40

Re
2017

5,1
4,9
0,35
0,34
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hovedinntektskilde
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet per
bruker
ANDRE KOSTRATALL
Antall sosialhjelpsmottakere
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innb, 2066 år
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger
20-66 år
Korrigerte driftsutgifter til sosialtjenesten per
mottaker
Netto driftsutg. til råd, veiledning og
sos.forebyggende arb. pr. innb, 20-66 år
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og sosialt
forebyggende arbeid
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. innb.
20-66 år
Andel netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp
Netto driftsutg. til tilbud til personer med
rusproblemer
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med
rusproblemer
Mottakere av kvalifiseringsstønad pr. 1000
innbyggere 18 – 66 år
1)

Tønsberg
2017

Tønsberg
2016

Kommu
negruppe
131)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

114

103

132

134

48

1 483

1 445

-

-

270

5,3

5,5

4,2

4,2

4,6

11 155

10 506

5 157

4 925

3 862

3 721

5 209

38 666

37 579

-

48 288

37 541

1 484

1 406

1 307

1 438

2 675

28,8

28,5

33,8

38,6

51,4

2 594

2 467

2 041

1 818

1 937

50,3

50,1

52,8

48,9

37,2

1 079

1 052

515

465

597

20,9

21,4

13,3

12,5

11,5

2,9

2,1

2,2

2,4

1,3

8 702

Store kommuner utenom de fire største byene.

Stønadslengde på sosialhjelp endret seg lite i Tønsberg fra 2016 til 2017. Stønadslengden er lavere i Tønsberg
enn i Re, spesielt for mottakere mellom 18 og 24 år.
Tønsberg hadde en positiv utvikling i andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Andelen gikk
ned fra 54% til 45 % og nærmet seg landsgjennomsnittet. Re hadde også en positiv utvikling og gikk ned fra
49% til 34%.
Andelen sosialhjelpsmottakere i Tønsberg utgjorde i 2017 5,3 % av innbyggerne i alderen 20 – 66 år. Dette er
en reduksjon fra året før, men sammenlignet med andre kommuner ligger Tønsberg høyt. Re hadde en andel
på 4,6 % i 2017.
Fordelingen av utgifter mellom de ulike typene sosialhjelp er annerledes i Tønsberg enn i
sammenligningskommunene. Tønsberg har høyere andel av utgiftene sine knyttet til tilbud for personer med
rusproblemer, og mindre andel knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Andelen til
økonomisk sosialhjelp er på nivå med sammenligningskommunene. Re kommune ligger omtrent på nivå med
de andre kommunene når det gjelder andel av utgifter knyttet til tilbud for personer med rusproblemer, mens
de har en vesentlig høyere andel knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. I Re gikk 51% av
utgiftene til dette området i 2017, mens landsgjennomsnittet lå på 39%. Tønsberg sin andel var på 29%.

60

8.3 Utfordringer 2019
Hovedmålsettingen er at flest mulig av kommunens innbyggere skal være selvhjulpne. Dette krever først
og fremst inntektssikring og et sted å bo. Kommunen har ansvar for inntektssikring for personer som
ikke er omfattet av trygdeordninger eller arbeidsledighetstrygd. For å sikre denne gruppen et verdig liv,
er yrkesdeltakelse viktig.
Kommunens kostnader til økonomisk sosialhjelp var også i 2018 underbudsjettert som følge av
økningen i antall mottakere. Det ble tilført rammen til NAV 6 mill kroner for å dekke
underbudsjetteringen i 2. perioderapport. Det er ikke tilført ytterligere midler fra 2019.
Hovedårsaken til dette er at det er vanskeligere å få sosialstønadsmottakere ut i jobb eller over på andre
ytelser, dette gjør at de mottar stønad lenger. Det er laget en egen tiltaksliste for å få ned sosialhjelpen.
Det har vært en kraftig vekst i antall sosialhjelpsmottakere de siste årene. Dette er ikke spesielt for
Tønsberg, men Tønsberg ligger på et høyt nivå. Det kan imidlertid virke som om antall mottakere er i
ferd med å flate seg ut.
Tønsberg kommune har 850 kommunale boliger, investeringsrammen budsjettert til kjøp av boliger blir
aktivt utnyttet. TkE har et årsverk som er dedikert til å foreta oppkjøp, innleie, av nye boliger samt
avslutte / selge de boliger som ikke lenger er hensiktsmessige. Økt bruk av Husbankens låneordninger,
forvaltet av kommunene, bidrar til å øke antall som eier sin egen bolig. Det er i investeringsbudsjettet
lagt inn 30 mill kroner til kjøp av nye boliger.
Målsettingen med introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger, er at flyktninger raskt skal
komme i arbeid eller utdanning. Vi omorganiserte flyktningstjenesten i 2018 for å utnytte synergien
mellom denne tjenesten og voksenopplæringen, som har ansvar for en stor del av
introduksjonsordningen (norsk og samfunnsfag). Resultatene for 2018 er meget gode. 66,7% av
deltakerne på introduksjonsprogrammet var i arbeid eller utdanning etter endt program. Gjennomsnittet
i Vestfold er 53,1%
Anmodning om bosetting av flyktninger er kraftig redusert de siste to årene. Dette medfører kraftig
reduksjon i integreringstilskuddet og tilskudd til norskopplæring. Totalt kan inntektene til Tønsberg
læringssenter bli redusert med opp mot 32 mill kroner, avhengig av hvor mange nyankomne flyktninger
det kommer i 2019. På grunn av forsinkelser av når tilskuddene kommer og når flyktninger starter sitt
introduksjonsprogram, vil ikke utgiftene falle tilsvarende. Tønsberg læringssenters budsjettramme
foreslås økt med 13 mill kroner. 10 mill kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Det ble i
regnskapsavslutningen for 2017 avsatt 10 mill kroner til dette formålet, da vi forutså at dette ville skje.
En stor utgift er introduksjonsstønaden. Denne vil falle som følge av færre flyktninger, men det er
usikkerhet knyttet til hvor mange som går ut av ordningen de første årene. Virksomheten må redusere
årsverk.
8.4 Hovedmålsettinger og strategier

8.4.1

Tiltak 2019 fra handlingsprogrammet.

H 4. VI VIL TILRETTELEGGE BOLIGER SOM FREMMER EGENOMSORG FOR DE BOENDE
Dette skal skje gjennom å:
 bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
 samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanlegging
 sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
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H 5. VI

VIL UTVIKLE ARBEIDS- OG AKTIVITETSTILBUD TIL DE SOM IKKE KAN NYTTIGGJØRE SEG DET
ORDINÆRE ARBEIDSTILBUDET I SAMFUNNET

Dette skal skje gjennom å:
 tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet og
medfører en verdiskapning for samfunnet.
Status
Nr
1.2

Budsjett
2019

Tiltak
Ny boligsosial handlingsplan

1.14 Øke tilgangen på midlertidige boliger
Sikre deltakelse i arbeidsrelaterte
aktiviteter for vanskeligstilte som er
1.16
avhengig av økonomisk sosialhjelp og
som har hel eller delvis arbeidsevne
1.17 Aktivitetsplikt for ungdom
Ressursgruppa for radikalisering og
ekstremisme fortsetter arbeidet i
enkeltsaker.
Erfaringsnettverk for praktikere
innenfor radikalisering og voldelig
ekstremisme på Østlandet fortsetter
arbeidsutvekslingen.
Reduksjon av barnefattigdom,
tiltakene som iverksettes der.
Tønsberg kommune skal se på sin
rolle som arbeidsgiver, i forhold til
deltakere som ikke kommer ut i
ordinært arbeidsliv etter gjennomført
introduksjonsprogram. (Alternativt til
sosialhjelp).
Videreføre «Flyktningvenn» i
samarbeid med Tønsberg Røde Kors.
Stryke samarbeide mellom
frivilligheten og kommunen.
Tønsberg kommune stiller
praksisplasser, språkpraksis og

Forslag om
videreføring 20202022

Referanse
til mål

Avsluttes vår
2019
Videreføres

Dekkes i
egen ramme
Dekkes i
egen ramme

Videreføres

Dekkes i
egen ramme

H5

Dekkes i
egen ramme

H5

Videreføres
Videreføres

H 3, H 4
H4

Innenfor
rammen

Videreføres

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen
Innenfor
rammen

Videreføres
Videreføres

62

Status
Nr

Budsjett
2019

Tiltak
sommerjobber til disposisjon for
målgruppen.
Individuelt tilpasset
introduksjonsprogram eller andre
kvalifiseringsprogram
Demokaratisk beredskap mot
rasisme, antisemittisme og
udemokratiske holdninger innføres
ved alle ungdomsskolene
Tilbudet fra Wergelandsenteret om
demokratiopplæring for
representanter fra 9.trinn gjennom
undervisning ved 22.julisenteret og på
Utøya

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføers

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Forslag om
videreføring 20202022

Referanse
til mål

Kirkens bymisjon
Tønsberg kommune gir årlige tilskudd til Kirkens bymisjon. Tilskuddene benyttes til lavterskelcafe,
arbeidstrening og aktivisering samt boteam. Totalt tilskudd for 2019 er kr 2.840.000.

8.5 Budsjettrammer
Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett

Rådmannens forslag til økonomiplan

2018

2019

2020

2021

2022

89 NAV Tønsberg

125 473

117 296

117 296

117 296

117 296

23 Tønsberg læringssenter

-27 164

-4 956

-4 956

-4 956

-4 956
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9

NÆRING OG SAMFUNNSUT VIKLING

Bydrift
Kommuneutvikling
Eiendomsutvikling
Tønsberg kommunale Eiendom
Næringsutvikling
Tønsberg Havnevesen
9.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Navn på loven
Plan og bygningsloven
Vegloven
Vegtrafikkloven
Vann og kloakkavgiftloven
Forurensingsloven
Matloven
Sivilforsvarsloven
Brannfarlige varer

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Tjenester kommunen er pålagt å ha som
følge av loven
Saksbehandling
rundt
produksjonen
av
Utbygningsavtaler med mer
utbyggingsavtaler
FDV system rundt vegdriften og saksbehandling i
Graving, avkjøringer, trafikksikkerhet med mer forhold til myndighetsutøvelsen
FDV system rundt vegdriften og saksbehandling i
Skilting med mer
forhold til myndighetsutøvelsen
Hvordan forvalte VA avgiftene o.l. i en saksbehandling i forhold til myndighetsutøvelsen
kommune
Behandle diverse søknader som
BYD saksbehandling i forhold til myndighetsutøvelsen
behandler på dette området
Hvordan drive vannverket
Drift av tilfluktsrom
Omgang med dette i produksjonen
Drift av bygginger som vi har ansvaret for

Tilsyn elektriske varer
Forurensingsloven

FDV system rundt vannverksdriften
FDV system rundt drift av tilflukstrom
Nødvendig
intern-kontrollsystem
rundt
håndtering av slike varer
Nødvendig
intern-kontrollsystem
rundt
håndtering av slike varer
FDV system rundt driften av avløssystemet
Plansaksbehandling
av
reguleringsplaner,
kommunedelplaner
Utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
Bygge-/deletillatelser
Oppmålingsforretninger,
oppdatering
av
nasjonalt register for eiendom, bygning og
adresse.
Oppdatere baser for grunnkart, temakart og
plandata. Sørge for at innholdet i nevnte baser
er tilgjengelig både lokalt og nasjonalt.
Behandle seksjoneringsbegjæringer
behandling
av
egenerklæringer
om
konsesjonsfrihet.
Behandling
av
konsesjonssøknader, boplikt
skogregistrering,
foryngelse,
skogsbilveier,
skogfond
skal vurderes ved behandling av alle søknader
som berører natur.

Plan- og bygningsloven

Hvordan drive kloakknett, Rygg fyllplass
Kommunenes, fylkeskommunens, statens og
vegvesenets arealplanlegging

Matrikkelloven

Byggevirksomheten, eiendomsdannelsen
Eiendomsregistrering, eiendomsdeling

Geodataloven

Forvaltning av geografisk informasjon.

Eierseksjonsloven
Konsesjonsloven

Oppdeling av eiendom i seksjoner
Gjelder bl. a omsetning av eiendom

Skogloven

Har til formål å fremme en bærekraftig
forvaltning av skogressursene
Formål er at naturen med dens biologiske,
landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden
Bl.a.
vern
av
matjordarealer Delingssaker
etter
jordloven.
Omdisponeringssaker
etter
jordloven.
En mengde forskrifter bl.a. Forskrift om Behandling av søknader om produksjonstilskudd,
produksjonstilskudd
avløsning ved ferie og sykdom, tidlig pensjon for
Forskrift om midler til bygdeutvikling
gårdbrukere,
avlingsskade,
jordleieavtaler, SMIL tilskudd i jordbruket, NMSK
midler i skogbruket, RMP midler (pløyetilskudd),
Praktikant i jordbruket, BU midler - tilskudd, lån

Naturmangfoldloven

Jordloven
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Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Forurensningsloven

Forurensning

Tjenester kommunen er pålagt å ha som
følge av loven
landbruksveier, nydyrking
Mudrings-/dumpingstillatelse
Gravearbeid i forurenset grunn

LOV 2001-06-15 nr 75: Lov om Organisering av vaktordningen.
veterinærer
og
annet
dyrehelsepersonell.
LOV 1981-05-29 nr 38: Lov om Fellingstillatelse av skadegjess m.m.
viltet.
Fellingstillatelser rådyr, hjort, bever, elg
Jegerprøve examen
Ivareta fiskens leveområder m.m.
LOV 1965-06-25 nr 01: Lov om Godkjenne forpaktninger
forpakting.
LOV 2003-12-19 nr 124: Lov FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om
om
matproduksjon
og gjødselvarer mv. av organisk opphav.
mattrygghet mv. (matloven).
Uttalelser i forbindelse med spredning av
kloakkslam fra TAU. 15 søknader i 2006
FOR 2004-07-26 nr 1138: Forskrift om
plantevernmidler.
Lov om Den norske Stats Forskrift om bostøtte fra Den Norske Stats I henhold til gjeldende retningslinjer for bostøtte
Husbank av 1.mars 1946 nr. 3
Husbank
fastsatt
av
Kommunal
og §11, skal den enkelte kommune medvirke ved
§16-§17 og §18
regionaldepartementet
5.mai
1997
med innhenting, registrering og kontroll av data til
hjemmel i Stortingets vedtak av 12.juni 1972 bostøtteregisteret.
Arbeidsdelingen
mellom
med senere endringer
kommune og Husbank innebærer at det er
kommunen som skal ha den løpende kontakt
med søkerne. Husbanken har det overordnede
ansvar og står for drift av ordningen,
regelverksutvikling og saksbehandling av klager
og manuelle saker.
Lov om sosiale tjenester, §§§ Bosetting av vanskeligstilte, eldre og/eller Sekretariat for Sentralt tildelingsutvalg (STU)og
3.4., 4.2. d og 6.1. 4. ledd
andre som måtte ha behov for bolig i veiledn. om og saksbeh. av søknader som
bemannede eller ubemannede, tilrettelagte gjelder trygdeleiligheter og kommunale boliger.
eller ordinære boliger. I tillegg omfatter loven
bemannede, tilrettelagte boliger for personer
med rusproblemer, for eksempel Åslyvn. på
Sem, Tønsberg bo- og treningssenter eller
Stoltenberggt. 24.
Formålet med loven er å legge forholdene til Kommunen har ansvaret for planlegging samt
Lov om havner og farvann mv. rette for en best mulig planlegging, utbygging utbygging og drift av egne kaianlegg og
og drift av havner og å trygge ferdselen
havneinnretninger.
Kommunen skal føre tilsyn med at kaianlegg og
andre anlegg og havneinnretninger samt arealer
er i forsvarlig stand, og at ferdselen på sjø og
land ikke hindres eller vanskeliggjøres. Innenfor
havnedistriktet har kommunen ansvaret for
farledene og nødvendige fyrlys og sjømerker, og
for skilt som varsler om vedtak gitt i medhold av
loven her.
Lov om offentlig anskaffelser
Loven beskriver hvordan alle offentlige Kommunen har ansvaret for planlegging ,
anskaffelser skal gjøres .
anbudsinnhenting , kontraktsforhandling , og
Herunder grenser for når anbud skal legges ut bygging av offentlige bygg .
på Dofffin , og hvordan selve utvelgelses
prosessen skal gjennomføres.
Lov om tomtefeste
Kommunen eier en rekke tomter , herunder Tomtefesteloven regulerer
forhold mellom
festetomter både til næring og bolig formål .
kommunen og fester.
Husleie loven
Loven regulerer forholdet mellom leier og Boligkontoret leier ut 860 boliger . All
utleier .
administrasjon av husleie kontrakter, samt
fakturering av husleie gjøres her . Husleieloven
brukes også i forbindelse med eventuelle
utkastelser.
NAV-loven
Bidra til sosial og økonomisk trygghet, bedre
Rådgivning, stønad livsopphold, midlertidig botilbud
levevilkårene for vanskeligstilte
Lov om sosiale tjenester i NAV
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Andre tjenester/oppgaver som støtter opp under lovkravene.














Boligkontor, herunder tildeling , kontraktsoppfølging , etc.
Vaktmester tjenester for bolig og formålsbygg
Renholdstjenester for formålsbygg
Prosjektering , anbudsinnhenting, bygging av kommunens formålsbygg
Forvaltning og utvikling av kommunens grunneiendommer
Gjennomføring av utbyggingsavtaler
Følge opp Skjærgårdstjenesten, Oslofjordens friluftsråd, kulturstiprosjektene, friluftsloven og
strandsonesaker generelt og spesielt.
Vedlikehold av Parker og grøntanlegg
Vårrengjøring av veier
Drift av idrettsanlegg
Toaletter ved strender og lignende
Rydding og drift av lysløyper
Gatelys

9.2 Sammenligning

Kommunebarometeret og KOSTRA 2017 Konserntall:
Nøkkeltall transport og samferdsel
Tønsberg
2017
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater pr km
(kr)
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater pr km
(kr)
Netto driftsutgifter. til kommunale veier og gater pr
innbygger (kr)
Andel utgifter til vedlikehold av totale nto. driftsutg. til
kommunale veier og gater (prosent)
Brutto investeringer til kommunale veier og gater pr
innbygger (kr)
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale
veier og gater pr km belyst vei (kr)
Andel km tilrettelagt for syklende av alle kommunale
veier (prosent)
Kommunalt tilskudd pr km privat vei (kr)
1)

Tønsberg
2016

KommuneLandet
gruppe 13 1) uten Oslo
2017
2017

Re
2017

192 328

201 554

206 167

149 207

153 869

189270

194 634

175 021

130 643

150 655

789

798

922

1 072

1 315

53

40

28

32

59

505

1 060

903

1 068

1 760

19 293

19 690

21 930

20 216

31 059

46

49

21

15

39

0

0

17 867

7 533

0

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene viser at Tønsberg ligger brukbart an i ressursbruk på vei pr km, men lavt pr innbygger. Dette
betyr nok at Tønsberg har mange innbyggere pr km vei.
Tønsberg ligger lavere enn
sammenlikningsgruppene når det gjelder gatebelysning, mens vi er bedre skodd på sykkesida! En
kuriositet er at hverken Tønsberg eller Re yter tilskudd til private veier.
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Nøkkeltall arealforvaltning
Tønsberg
2017
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
med 3 ukers frist (kalenderdager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker
med 12 ukers frist (kalenderdager)
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFRområder som ble innvilget (prosent)
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)
1)

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 13 1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

37

18

18

16

6

54

32

45

32

11

21 685
28 570
273 220

21 155
28 823
266 555

23 695
22 886
162 156

13 662
17 502
65 181

20 570
20 450
148 000

-

50

92

96

100

100

77

96

86

-

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene viser at Tønsberg økte saksbehandlingstidene for byggesaker og har dermed meget lange
responstider. Vi ligger høyt i gebyrer på området, noe som rimer med høy selvkostgrad (100%). Vi
ligger høyere enn Re, noe som vil få betydning ved kommunesammenslåingen.

Nøkkeltall eiendomsforvaltning
Tønsberg
2017
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom pr
innbygger (kr)
Areal på formålsbygg pr innbygger (kvm)
Utgifter til vedlikehold pr kvadratmeter (kr)
Utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter (kr)
 Herav utgifter til renhold (kr)
 Herav energikostnader pr kvadratmeter (kr)
1)

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 13 1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

246

268

280

271

150

3,6
136
567
185
124

3,6
119
590
176
128

4,9
100
474
154
103

5,2
100
514
156
110

6,1
150
448
159
113

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene tyder på at Tønsberg har relativt høye renholds- og energikostnader i forhold til øvrige
kommuner. At vi har mange innbyggere pr kvadratmeter gjør at totalbildet blir mer nyansert. Her ligger
Re i andre enden av skalaen (tynnere befolket, mange innbyggere pr kvm).
Nøkkeltall klima og energi
Tønsberg
2017
Energiutgifter pr kvadratmeter kommunalt eide bygg
(kr)
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter
(prosent)

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 13 1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

124

128

103

110

113

0,60

0,64

0,62

0,67

0,88
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Tønsberg
2017
Andel av energikostnader i kommunens
eiendomsforvaltning brukt på fornybare energikilder
(kr)
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g /kWh)
1)

Tønsberg
2016

Kommunegruppe 13 1)
2017

Landet
uten Oslo
2017

Re
2017

92,5

94,8

94,7

95,8

100,0

7

5

6

5

4

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene viser at Tønsberg kommune fortsatt har noe å hente ift klima og energibruk. Det er imidlertid
ikke veldig store forskjeller her bortsett fra at Re bruker 100% fornybare energikilder i
eiendomsforvaltningen sin.

9.3 Utfordringer 2019
Generelt
Det er knappe økonomiske rammer innen området teknisk.Dette gjør at det ikke er rom for noen nye
og store aktiviteter. Ved å effektivisere driften innenfor de tekniske virksomheter vil det allikevel være
rom for å prioritere/videreføre noen aktiviteter ,(se tabell) .
Slik situasjonen er nå, blir kun de absolutt prekære vedlikeholdsprosjekter gjennomført. Dette medfører
også at fremtidens investeringsbehov øker.
Vedlikeholdsetterslepet er betydelig både innenfor området bolig , formålsbygg , og vei .
Etterslepet er estimert til ca 210 millioner kroner. Med de rammer som er foreslått på vedlikehold i
2019, vil vedlikeholdsetterslepet øke .
En del av våre formålsbygg er relativt nye , og fremstår som godt vedlikeholdt. Vedlikeholdsbehovet er
større på kommunens boligmasse. Alle prekære reperasjoner vil bli gjennomført i 2019 , med samme
kostnadsramme som i 2018 .
Budsjett 2019 vil fortsatt gi rom for reparasjoner av vei / grønt etc. , men det vil ikke være rom for
større vedlikeholds programmer. På området øvrig drift , vil nivået i 2019 ligge på 2018 nivå.
Det vil fortsatt være rom for investeringer, programmet med brannsikring av kommunale boliger blir
videre ført med kr. 7.200.000,-.
For tiltak innen trafikk sikkerhet er det foreslått å bevilge kr 1.200.000,På området vei , gang og sykkelsti er det foreslått en investeringsramme på totalt kr 10.000.000,Det er mange utviklingsprosjekter som skal behandles i løpet av et år. Dette fører til stor
arbeidsbelastning både på plan og byggesaksavdelingen. Det jobbes også med mange overordnede
planer. Det er en risiko at behandlingstiden kan øke samt at risikoen for tap av gebyrer er tilstede.
Stramme budsjettrammer medfører også at plan- og utviklingsarbeidet med nye / transformasjons
områder, som for eksempel utvikling av område plan for Stensarmen kan bli ytterligere forsinket..
Det foreslås å videreføre boligsatsningen i budsjett 2019. Boligsosial handlingsplan er under utarbeidelse
og planen vil inneholde tiltak for å ivareta behovet for boliger og ombygging av eksisterende
kommunale boliger for å dekke behovet for:
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Boliger til flyktninger
Midlertidige boliger
Utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

Nye/videreføring av tiltak
Drift av Ole 3
Etablere matfestival i Tønsberg
Etablere ordning med bysykler
Nye tiltak i klima og energi
planen
Oppstart av område planer på
Stenarmen og Vear
Gjennomføring by roms strategi
Drift av nødnett
Sentrumsutvikling

Forslag til dekning
Dekkes innen egen ramme
Dekkes inne egen ramme
Dekkes innen egen ramme og
bysykkel avtale fra VFK
Dekkes innen egen ramme
Dekkes innen egen ramme
Dekkes delvis av
kompenserende tiltak grønt /
egen ramme
Dekkes innen egen ramme
Dekkes innen egen ramme

Næringsutvikling
Strategisk næringsplan er utarbeidet og arbeidet med gjennomføring vil fortsette i 2019 . Planen gir
viktige føringer for arbeidet med næring og næringsutvikling .
Planen fokuserer på de tre hovedområdene Bolig , Bedrift og Besøk. Hvert enkelt tema har sitt eget mål
og vil bli fulgt opp med en detaljert handlingsplan . Planen legger til grunn en «vekst» strategi . Planen er
en felles med Re kommune .
Hovedfokus i næringsarbeidet vil være :
 Næringsmiddel industri ,
 Besøks strategi
 Sikkerhets industri
I forbindelse med RPBA rulleringen i 2018 ble ABC prinsippet for næringsetablering vurdert.
Fylkeskommunen anbefalte relativt sterke føringer for ABC prinsippet. RPBA blir endelig vedtatt i
2019.
Rygg miljø park skal i 2019 utvikles videre og det skal lages en helhetlig plan for å utvikle dette området
til en ledende miljø park med fokus på miljø rettede virksomheter .
Det er i kommuneplanen avsatt betydelige arealer til næringsvirksomhet. Disse må nå opparbeides og
gjøres tilgjengelige for økt næringsetablering.
Det er etablert et prosjekt som har til hensikt å arrangere en matfestival i Tønsberg , det er satt av
100.000,- i budsjett 2019til dekning av dette .

69

Pulserende kystperle som har som hovedoppgave å bedre regionens omdømme har hatt meget gode
resultater også i 2018 . Tønsberg kommune er største aksjonær i dette selskapet. Dette er opprinnelig et
3 årig prosjekt fra 2016-2018. Tiltaket arbeider med å finne en permanent organisering. Det foreslås at
bevilgningen på 1,0 mill kroner opprettholdes i 2019.
Eiendomsutvikling
Det arbeides aktivt med å utvikle eiendomsstrategien til Tønsberg kommune .
Utbyggingen av Presterød ungdomsskole avsluttes i 2019 .
Utbygging av Presterød barneskole vil bli igangsatt.
Anders Madsensgate vil bli ferdigstilt i 2019 , og vil romme ny helsestasjon og prosjektet «ung i
Tønsberg «.
Prosjektering av nytt sykehjem på Hognes vil fortsette i 2019 , og det er avsatt midler til dette .
Det er også flere utviklingsprosjekter som vil fortsette i 2019 for eksempel , Beirut tomta , Tollbu
gata(parkeringen ved siden av Hotel Klubben)og ny svømmehall.
Oppstart av regulering nytt sykehjem i Slagensområde igangsettes i 2019.
Samferdsel
Tønsberg har utfordringer knyttet til kapasiteten på veinettet og en effektiv avvikling av
rushtidstrafikken. Halfdan Wilhelmsen alle er etablert som «kollektiv gate» høsten 2018. Dette vil gjøre
at vesentlig fler busser vil kjøre denne veien , og det vil bli vesentlig bedret kollektivtilbud til
kommunens største arbeidplass , sykehuset. Det er satt i gang «øvrige» trafikk tiltak i området Solvang
og Tyttebærløkka, for å forhindre at gjennomgangs trafikken skal øke vesentlig Bygging av
Presterødbakken vil starte opp i 2019. Hele Presterødbakken prosjektet er kostnads beregnet til 212
millioner . Prosjektet skal finansieres ved innføring av bompenger .
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien ferdigstilles i 2019 .
Arbeidet med trafikksikkerhetsplanen vil fortsette i 2019 , og det er foreslått 1.200.000,- til tiltak.
Bypakke Tønsberg fortsetter sitt arbeid i 2019 .
Arbeidet med implementering av byromsstrategi og planlegging av ny kollektiv gateteminal fortsetter i
2019 .
Det arbeides fortsatt i gruppene :




Fastlandsforbindelse
Kollektiv , sykkel og gange
Øvrige prosjekter

I 2019 vil Tønsberg kommune fortsatt ha en vertskommune/drifts avtale for alle tekniske tjenester i Re
kommune .
Vedlikeholdsetterslepet er betydelig på vei og øvrig vedlikehold . Etterslepet innen samferdsel er
estimert til ca 80 millioner kroner
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Parkering
Parkering er et viktig verktøy for en god og effektiv byutvikling. Det er montert flere el bil lade punkter
i 2018, og det vil bli montert flere punkter i 2019.
Nytt parkeringsanlegg i Haugar er under regulering, og vil være ferdig regulert i løpet av 2019. Parkering
på Stjerneplassen er under utredning .
Miljøvern
Mye av forurensningen skjer gjennom avløpssystemet, selv om Tønsbergområdet har et velfungerende
renseanlegg. Utfordringen er knyttet til overvann og manglende separering, spesielt i sentrum Det er satt
i gang et eget overvannsprosjekt for sentrum. Arbeidet med overvannsprosjektet vil fortsette i 2019 , og
Gjerløw Meyers gate , Rådhusgata og kino plassen er første byggetrinn.
EU’s vanndirektiv stiller strenge krav om utslipp av urenset vann. Det betyr at en større andel av spredt
bosetting må inn på det kommunale avløpsnettet eller at det etableres lokale renseanlegg. Det er satt av
investeringsmidler til fortsettelsen av dette i 2019 .
Arbeidet med avfallsug fortsetter i henhold til bystyrets vedtak .
Klima og beredskap
Den globale oppvarmingen gjør klimagassutslippet til den største utfordringen i vår tid. I framtiden
forventes det større og hyppigere nedbørsmengder, samt fare for springflo.
Mye av dagens bebyggelse og infrastruktur er ikke dimensjonert for å håndtere de vannmengder som
kan komme, noe som ytterligere kan forsterkes med en ”tettere” by. Tønsberg har store arealer med
marine avsetninger og potensielle kvikkleireområder. Samlet sett fører dette til at vi blir mer sårbare og
har mindre tåleevne mot klimarelaterte hendelser.
Det er utarbeidet egne rutiner for ROS-analyser i forbindelse med alle nye byggeprosjekter i kommunen.
Kommunens miljø-, klima- og energiplan er ferdigstilt , og det er foreslått at det settes av 200.000,- til
mindre tiltak. Planen fokuserer også på viktigheten av klima og beredskap.
Det skal investeres i biogassbusser til transporttjenesten. Flere tjenestebiler skal også skiftes ut, og de
fleste vil benytte biogass, men det anskaffes også elbiler.
Kommunen har utarbeidet beredskapsplan for uventede hendelser. Denne planen ble godkjent av
fylkesmannen og bystyret i 2018. Det er gjennomført egne beredskapsøvelser, og dette arbeidet vil bli
videreført i 2019. I henhold til ROS-analyse er det utarbeidet tiltakskort for de mest kritiske hendelsene.
Bolig
Det jobbes kontinuerlig med å skaffe boliger til alle grupper som har spesielle behov. TkE er aktive på
boligmarkedet og vil fokusere på innkjøp av nye boliger også i 2019.. Det er viktig med en vellykket
integrering av flyktninger, og en viktig del av dette arbeidet er bolig. Presset på boligmarkedet i
Tønsberg er høyt, og dette medfører et prispress i markedet. De høye prisene medfører press på
boligstøttesatsene fra NAV.
Det jobbes aktivt med å få ned antall tomdager , ved å se på effektivisering av rutiner for tildeling .

71

Det er etablert en pilot i forbindelse med etablering av robuste boliger . Erfaringene viser at 4 boliger på
samme sted er for mange , derfor er 2 av boligene midlertidig avviklet . Det jobbes med en bolig sosial
handlingsplan som vil implementeres i 2019 .
Drift og vedlikehold av yrkesbygg og boliger
Det er opparbeidet et betydelig vedlikeholdsetterslep både på Yrkesbygg og bolig. Etterslepet er
estimert til ca 150 mill kroner. Dette etterslepet øker ytterligere i 2019, med de rammer som er foreslått i
budsjett 2019. Det er utarbeidet en egen plan som gir en god og detaljert oversikt over behovet for
vedlikehold både på formålsbygg og boliger. Oversikten viser nødvendig investeringsbeløp og
prioriteringer innenfor rammen .

9.4 Hovedmålsettinger og strategier
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2026 NÆRINGSUTVIKLING

N 1. Vi vil ha et bred tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser som minimum samsvarer
det behovet befolkningsveksten krever
Det skal skje gjennom:
 å videreutvikle og etablere flere kompetansebedrifter og arbeidsintensive næringer
 å videreutvikle og etablere handels- og servicenæring lokalisert i Tønsberg sentrum, samt i
tilknytning til eksisterende virksomheter lokalisert utenfor sentrum
 å tilrettelegge for ytterligere etablering av næringsmiddelindustri i tilknytning til eksisterende
næringsmiddelbedrifter på Ås
 bedre utnyttelse av lokalprodusert mat
 økt fokus på gründerskap og vekst i nyetablerte bedrifter
 bedre dialog og et tettere samarbeid mellom kommune og næringsliv
N 2. Vi vil tilrettelegge for varierte næringsarealer gjennom robust arealplanlegging
Det skal skje gjennom:
 tilstrekkelige næringsarealer som ivaretar et bredt spekter av næringsvirksomhet
 å tilrettelegge for at areal- og transportkrevende næringer kan flytte til regionale
næringsområder eller næringsområder utenfor sentrumsområdet der adkomsten til E18 er
god”
 Planmessig tilrettelegge næringsarealer med nærhet og god adkomst til E18 i trå med
omforente prinsipper i RPBA.
N 3. Vi vil at Tønsberg skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å
drive handel - og servicenæring
Det skal skje gjennom:
 tett samarbeid med handels- og serveringsnæringen og deres foreninger slik at det blir mer
attraktivt og lønnsomt å drive handel og servering i sentrum
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å utforme sentrum slik at man får en optimal miks av handel, service- og serveringstilbud i
de ulike gatene og kvartalene
å redusere gjennomgangstrafikken i Tønsberg sentrum
å tilrettelegge parkering for handlende
å lokalisere detaljvarehandel (spesialforetninger, serviceforetninger, showroom for
netthandel og engroshandel med mer) under 1000 m2 BRA til bysentrum/ lokalsentrene

N 4. Vi vil tiltrekke oss kompetent arbeidskraft
Det skal skje gjennom:
 å være et attraktivt bo- og arbeidssted hvor det er lett for innflyttere å finne seg til rette
 å samarbeide tett med Høgskolen i Vestfold og andre utdanningsinstitusjoner
 å gi språkopplæring og bidra til god integrering av innflyttere fra utlandet
N 5. Vi vil legge til rette for vekst i reiselivsnæringen
Det skal skje gjennom:
 tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene i Vestfold slik at markedsføring, pakking og salg
av eksisterende reiselivsprodukter bli bedre
 å arbeide målrettet med utvikling av nye reiselivsprodukter
 tettere samarbeid mellom reislivsnæring og landbruksnæring
 tilrettelegge for Tønsberg som inngangsport for Færder nasjonalpark i samråd med
vertskommunene Tjøme og Nøtterøy

Nr

4.1

4.2
4.3

4.8

4.9
4.10

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2019-2022 NÆRINGSUTVIKLING
Tiltak

Status

Gründerhusets HI5 videreutvikles i
samarbeid med Færder kommune til å bli
Videreføres
en motor i Tønsbergregionens
entreprenørielle økosystem.
Ny reiselivsstrategi for Tønsbergregionen
skal implementeres i samarbeid med
Videreføres
Færder kommune og Visit Vestfold
Det skal etableres samarbeids/møtearenaer for næringsmiddelbedrifter. Videreføres
Samarbeide tett med Tønsbergregionen
Pulserende Kystperle AS, om
markedsføring av Tønsbergregionen, og
videreføres
bidra til en god arbeidsdeling mellom-,
og samordning av de ulike aktørene som
arbeider med markedsføring av regionen.
Etablere matfestival konseptet i
2019
regionen.
Sterkere satsing på vekstbedrifter
Viderføres

Budsjett
2019
Kr 1,50 per
innbygger.

Budsjett
2020-2022
Kr 1,50 per
innbygger

Referanse
til mål
N1

Dekkes i egen
ramme

N6

Dekkes i egen
ramme

N5

1,0mill i
driftstøtte

N 1,3,4,5

Omdisponerin
Dekkes i egen

N 3,4,5
N1
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Nr

4.11

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17
4.18

Tiltak
gjennom blant annet START i Vestfold
og Gründerhuset HI5 i tråd med
omforente strategier i RPVI.
Samarbeide med grunneiere slik at
avsatte næringsområder i
kommuneplanen reguleres og gjøres
kjent og attraktivt for nyetableringer.
Samarbeide med Færder kommune og
fylkeskommunen om næringsutvikling i
randsonen av Færder nasjonalpark.
Bidra til at Tønsberg kommune tar i bruk
NHOs «Nasjonalt program for
leverandørutvikling» som verktøy for å
gjøre smarte anskaffelser.
Styrking av etablererveiledning for
personer med innvandrerbakgrunn
Aktiv deltagelse på regionale
samarbeidsarenaer som Nettverk for
næringsutvikling i Vestfold,
Osloregionen og Østlandssamarbeidet,
blant annet gjennom programmet Oslo
Brand Partner.
Implementere vedtatte Strategisk
næringsplan for Tønsberg og Re
kommuneStyrke arbeidet med reiselivs strategien
ved et samarbeid med Visist Vestfold

Status

Budsjett
2019
ramme

Budsjett
2020-2022

Referanse
til mål

Videreføres

Dekkes i egen
ramme

N2

Videreføres

Dekkes i egen
ramme

N1

Videreføres

Dekkes i egen
ramme

N6

Videreføres

Dekkes i egen
ramme

N1

Videreføres

Kr 2.- per
innbygger

Videreføres

Kr 100.000,-

Kr 2.- per
innbygger

N6

Alle

Videreføres

Det er fram til 2019 bevilget kr 400.000 til verdiskapsinsentivet i samarbeid med fylkeskommune og
kommunene i Vestfold. Dette var et 4 års- prosjekt som avsluttes i 2019. Det foreslås at disse midlene
omdisponeres til:
Skjærgårdsmat, kr 100.000 Vi bor i en viktig matregion hvor det dyrkes og foredles store mengder
sunn og god mat til hele landet. Prosjektet Skjærgårdsmat har satt seg som mål å ytterligere løfte denne
næringen gjennom 3 delprosjekter. Matopplevelser, sunn mat gir summere barn og en nasjonal fagarena
for folkehelse, mat og oppvekst.
Handlingsprogram Tønsberg Sentrum, kr 300.000. Detaljhandelen synker og sentrumslivet
utfordres på en måte som er på kollisjonskurs med kommunens strategiske mål. Sammen med sentrale
aktører og Tønsberg Sentrumsutvikling vil kommunen delta i et 3 års prosjekt hvor vi utvikler et
helhetlig og attraktivt sentrum.
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9.4.1

Tiltak 2019 fra handlingsprogrammet. Samfunnsutvikling

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2018-2021 AREAL, SAMFERDSEL OG BEREDSKAP

A 1. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et samlingssted for Tønsberg og omlandets befolkning
Det skal skje gjennom:
 å tilrettelegge for fortetting i og nær sentrum, slik at flere kan bo og jobbe der
 å lokalisere sentrumsrettede funksjoner til sentrum
 å bruke parkeringsarealer til fortetting og grønnstruktur
 å redusere arbeidsplassintensiv parkeringen
 å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum
 å ivareta byens historiske identitet gjennom kartlegging av verdier og økt kunnskapsgrunnlag for å
kunne vurdere utviklingsmulighetene
 å utforme funksjonelle og attraktive byrom
 å videreutvikle bysentrums grønne struktur og ta vare på viktige kulturminner
 å forebygge kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme

A 2. Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som fremmer livskvalitet og folkehelse
Det skal skje gjennom:
 å sikre og videreutvikle grønne korridorer og forbindelseslinjer for gående og syklende fra by- og
tettsteder ut til viktige friluftsområder
 å sikre god tilgang på områder for rekreasjon og lek
 å bevare, videreutvikle og heve kvaliteten på grønne områder i by og tettsteder
 å sikre ubebygde arealer i strandsonen for allmennheten
 å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en variert
befolkning
A 3. Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur- og naturkvaliteter og arealer
Det skal skje gjennom:
 at dyrket - og dyrkbar mark kun skal kunne omdisponeres i områder som er forhåndsavklart
gjennom RPBA og kommuneplanens arealdel.
 høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon og ved utbygging på nye arealer
 at utbygging skal skje ved fortetting og transformasjon i bebygde områder
 å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse
 kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes gjennom
utarbeidelse av arealdelen
 å øke gjenvinningsandelen og gjenbruk, samt minske ressursforbruket
 å miljøfyrtårnsertifisere private bedrifter og offentlige instanser
 å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra kommunale bygg og anlegg
 å bruke miljøvennlig drivstoff i alle lokalbusser og alle kommunale tjenestebiler

75



å utnytte lokale energikilder som gir mindre sårbarhet for svingninger i olje- og el-prisen, men større
bidrag til lokal verdiskapning.

A 4. Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger
Det skal skje gjennom:
 å etablere nytt hovedveisystem for Tønsbergregionen og ny vegforbindelse til Nøtterøy
 å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale
hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene
 at arbeidsintensive virksomheter legges i og nær bysentrum og i lokalsentre med god
kollektivdekning
 å lokalisere virksomheter som generer tungtransport til områder med god tilgjengelighet til
hovedvegnett og/eller jernbane
 Planfri kryssing av jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens alle
A 5. Vi vil redusere bilbruk og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende
Det skal skje gjennom:
 at parkeringsplassene i sentrum primært tilrettelegges for boliger og korttidsparkering for handlende
og besøkende
 å redusere arbeidsplassintensiv parkering i og nær sentrum
 å videreutvikle Tønsberg som sykkelby
 å etablere innfartsparkering tilknyttet ringbuss/ god kollektivdekning samt noen større
parkeringsanlegg i bysentrum
 konsentrert utbygging som gir korte avstander til daglige gjøremål
 boligfortetting i og nær bysentrum, i lokalsentre samt
ved eksisterende og framtidige
kollektivknutepunkter”
A 6. Vi vil ha et robust samfunn som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og som er godt
forberedt på uventede hendelser
Det skal skje gjennom:
 god håndtering av overvann og fokus på forebyggende tiltak
 planlegging og utbygging som tar hensyn til forventet klimautvikling
 økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner grunnlag for å
iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak
 å gjennomføre faste øvelser der offentlige virksomheter og private virksomheter samarbeider
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KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2019-2022 AREAL, SAMFERDSEL, MILJØ OG
BEREDSKAP
Nr

5.1

5.3

5.5

5.6
5.7
5.10
5.13
5.15
5.16
5.17
5.18

5.19

5.20

5.22

Tiltak
Det skal reguleres minst 100 nye boenheter
innenfor byplanområdet i året. Dette skal
skje gjennom fortetting av eksisterende
parkeringsareal, transformasjon og høyere
utnyttelse av eksisterende bebyggelse.
Kommunisere/informere og bedre fysisk
merking av kommunens historiske sentrum
på bakgrunn av oppdatert informasjon.
Det skal etableres 3 nye parkeringsanlegg
for sykkel i eller i tilknytning til bysentrum.
Anleggene må være overbygde og ha
låsbare stativer.
Etablere ordning med bysykler.
Utbedre og opparbeide de 2 undergangene
ved kanalbrua .
Følge opp plan for ”Avløp fra spredt
bebyggelse”.
Igangsetting av nye tiltak i klima og
miljøplan
Etablere nye ladestasjoner for el-bil i
sentrum.
Den kommunale bilparken erstattes med Elbiler og biler på gass
Tilrettelegge for avfallssug og nedgravde
større containere.
Helårlig vedlikehold av sykkelveier skal
prioriteres høyere
Etablere 3 sikre og separate sykkelruter fra
hhv Slagen, Jarlsberg og fra begge sider av
Nøtterøy (V-Ø) og helt inn i Sentrum.
(Bypakke Tønsberg)

Status

Budsjett
2019

Budsjett
2020-2022

Referanse
til mål

Videreføres

A1

dekkes
Gjennomføre
innenfor
s i 2020,
egen ramme

A1

Videreføres

dekkes
innenfor
egen ramme

A 1, A 4

dekkes
Gjennomføre
innenfor
s 2019
egen ramme
GjennomKr 700.000
føres 2020
Videreføres
2019-2020

Kr 10.0000
Kr 200.000

A 1, A 2
A3

Kr30.000000
Kr 100.000

Videreføres

A3
A3, A 1

Videreføres

Kr.
2.000.000

2019-2021

Kr10.000.00

Videreføres

Dekkes i
egen ramme

A 3, A 4
Kr 5.000.000

A3,A1
F 1, A4

Videreføres
gjennom
rbeidet I by
pakka

Det skal utarbeides hovedplan for vei.
Videreføres
Tønsberg som sykkelby skal tas med i dette gjennom
arbeidet. (Bypakke Tønsberg)
arbeidet i
bypakka
Etablere innfartsparkering med tilknyttet
Gjennomringbussløsning for de mest befolkede
føres 2020
områdene i samarbeid med VKT.

A 1, A 4

A4–A5

Dekkes av
bypakke
Tønsberg

A 54
Kr 1.500.000
A4–A5
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Nr

Tiltak

Status

Budsjett
2019

5.24

Tønsberg kommune skal være en aktiv
medvirker i arbeidet med Bypakken

Videreføres

Dekkes i
egen ramme

A4–A5

Videreføres

Dekkes i
egen ramme

A6

Videreføres

Dekkes av
Vann og
avløps
midler

A6

Videreføres

Dekkes i
egen ramme

A6

5.25

5.26

5.27
5.29
5.30
5.33
5.34
5.35
5.36

5.37

5.38

5.39
5.40
5.41
5.42

Opplæring i risiko og sårbahetshåndtering
(ROS) i kommunes virksomheter
Det skal lages en iverksettingsplan for
overvannshåndtering, både for historisk
sentrum og for andre tettbebygde områder. I
dette arbeidet skal alternative løsninger for
håndtering av overvann tas med (f.eks
grønne tak, gressarmerte flater, åpne
vannspeil, kanaler mv)
Årlige beredskapsøvelser for å kunne takle
uventede hendelser.
Opparbeiding av friområder og parkering
jfr. Reguleringsplan for Skallevollstranda
Opparbeiding av parkeringsareal på søndre
del av Ringshaugstranda
Regulering av Slottsfjellområde
Følge opp arbeidet med vannforskriften:
Overvåkning og tiltak
Oppstart av område planer på Sem ,
Stensarmen og Vear
Det føres årlig miljøregnskap for
kommunen med fokus på å redusere CO2
utslipp

Gjennomføres 2020
Gjennomføres 2020
Videreføres
Videreføres
Videreføres
Videreføres

Fortsette utredning og bygging av
søppelsug og P anlegg i Haugar

Videreføres

Utrede bygging / regulering av P Hus på
Stjerneplassen

Videreføres

Følge opp tiltakene i
Videreføres
Trafikksikkerhetsplanen for 2016 - 19
Reetablering av ny sykkelferge fra Husøy til
Videreføres
Husvik, Ole 3
Starte gjennomføring av byromsstrategi

Videreføres

Utrede for investeringsprogram for veilys
2020 -2021

Oppstart
2020

Budsjett
2020-2022

Kr 1.000.000
Kr 1.000.000
Dekkes i
egen ramme
Dekkes i
egen ramme
Dekkes i
egen ramme
dekkes i
egen ramme

Referanse
til mål

A2
A2
A1
A3
A2 og A3
A6

dekkes
innenfor
egen ramme
dekkes
innenfor
egen ramme
Kr
Kr1.000.000
1.200.000
Dekkes i
Kr 1.500.000
egen ramme drift
Dekkes i
egen ramme
Ikke
dekning
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9.4.2

Andre tiltak 2019. Næring og samfunnsutvikling

Tiltak

Økonomiske
konsekvenser

Beskrivelse

Investeringsbudsjett:
Asfaltering av kommunale veier

Kr 8.000.000

Utskiftning av HQL armatur på gatelys

Kr 1.500.000

Gang og sykkel sti Ulviksveien

Kr 2.000.000

Trygge lokalsamfunn
Trafikk sikkerhetstiltak

Kr 200.000
Kr 1.200.000

Etablering av Tønsberg som sykkelby

Kr 200.000

By sykkel ordning

Kr.300.000

Avfallsug på bryggeområdet

Lekeplasser / aktivitetsplasser

Lekeapparater barnehager
Brannsikring kommunale utleieboliger
Kjøp av boliger til flyktninger og vanskeligstilte
Bilkjøp vaktmester
Gjennomføring av utbyggings avtaler
Støtte til Færderfestivalen

Kr 10.000.000

Kr.1.000.000

Kr 600.000
Kr. 7.200.000
Kr-30.000.000

Asfaltprogram
utarbeides , godkjennes
politisk
Kvikksølv armaturer
som er pålagt skiftet
( EU Regler )
Byggestart planlagt våren
2019
Tiltaksplan
Trafikksikkerhets plan
2017 – 2020 , fokus på
skoler og barnehager .
Støtte fra Vestfold fylkes
kommune.
Oppstart og utrednings
midler
For næring/båt gjester i
bryggeområdet. En del
av et større prosjekt for
sentrum.
Rehabilitering av
lekeplasser over hele
kommunen. , samt evt
etablering av nye plasser
i forbindelse med
implementering av
byromstrategi .
Utskifting av utrangerte
lekeapparater.
Pågående prosjekt . Div
tiltak , komfyrvakter ,
slukkeanlegg , varsling
etc.
Behov for nye
kommunale boliger

Kr 500.000 Utskiftnings program
Kommunens bidrag i
Kr 3.000.000 privatrettslige
utbyggingsavtaler
Søknad om kr 400.000.
Kr 300.000
Vil forsøke å finne
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Tiltak

Økonomiske
konsekvenser

Beskrivelse

dekning for de siste
100.000
Utbygging Presterød ungdomsskole
Utbygging Presterød barneskole
Prosjekt Rådhusgaten
Gjennomføring av bysromsstrategi
Branntiltak yrkesbygg
Oppgradering av toalett og garderobe fasiliteter
Træleborg skole
Separering av avløpssystem for kommunale bygg

Veglys
Nye parkeringsplasser for sykkel

Kr 2.000.000 Utbygging avsluttes
Kr 40.000.000,- Oppstart 2019
Forskjønning av
Rådhusgaten i
Kr 3.000.000
forbindelse med
overvanns prosjektet
Kr.2.000.000
Kr 2.000.000 Pålegg fra branntilsyn

Kr.600.000

Kr 500.000

Kr 3.000.000
Kr 500.000

Maskin kjøp vei , biler (biogass og El)

Kr5.000.000

Ladestasjon EL biler

Kr 2.000.000

Tiltak energi , klima og miljøplan

Kr 200.000

Kostnader på
stikkledninger u
forbindelse med
kommunal rehabilitering
av hovedledninger
Utskiftningsprogram
veglys
Etablering av nye
parkeringsplasser for
sykkel . Ett ledd i sykkel
tilrettelegging
Bydrift
Etablere fler
ladestasjoner i
forbindelse med
avgiftsbelagte p – plasser
Mindre planleggingstiltak
i forbindelse med
utarbeidelse av energi ,
klima og energi plan

Kommunen har utarbeidet boligsosial handlingsplan. Tønsberg er en del av Husbankens
utviklingsprogram. Den boligsosiale handlingsplanen tar for seg vanskeligstilte på boligmarkedet
(problemer med å etablere seg, bli boende i bolig). Det er utarbeidet en egen handlingsplan for å nå de
målsettinger som er vedtatt i planen. Plan for oppkjøp og utbygging av rimelige boliger inngår som en
del av den boligsosiale handlingsplanen.
Det foreslås og videreføre boligsatsningen ved et låneopptak på 30 mill kroner. Midlene skal benyttes
til kjøp av boliger og ombygging av eksisterende kommunale boliger for å dekke behovet for:
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Boliger til flyktninger
Midlertidige boliger
Utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet

9.5 Budsjettrammer
Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett
Rådmannens forslag til økonomiplan
2018

2019

2020

2021

2022

91 Bydrift

33 009

-34 589

-33739

-33 739

-33 739

92 Kommuneutvikling

16 332

13 784

13 534

14 373

14 373

93 Eiendomsutvikling

5 531

6 434

6 434

5 595

5 595

-14 436

-10 517

-10 367

-10 367

-10 367

4 220

5 447

5 447

5 447

5 447

0

0

0

0

0

94 Tbg Kommunale Eiendom (TKE)

95 Næringsutvikling

99 Havnevesenet
1)

1)

Havnevesenet har egen kasse og finansieres av festeavgifter og gebyrer

Bydrifts store rammeendring skyldes endring i regnskapsprinsipp. Kalkulatoriske renter, avskrivninger
og indirekte støttetjenester har hittil blitt bokført sentralt.
Heretter vil de inngå i
gebyrberegningsgrunnlaget uten å bli bokført.
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10 K OMMUNAL

STYRING OG F ELLESTJENESTER

Administrativ ledelse
Fagenhet økonomi
Fagenhet HR-Personal
Fagenhet Kommunikasjon
Fagenhet Dokumentsenter
Rådmannens stab
10.1 Lover som regulerer virksomhetsområdet
Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Tjenester kommunen er pålagt å ha som
følge av loven

Lov om film og videogram Kommunen skal godkjenne salgssteder
av 15.mai 1987, nr 21
Lov om tomtefeste
30.mai 1975,nr 20.
Arkivloven

Offentlighetsloven (ny)

Kommuneloven
Valgloven
Lov om omsetning
av alkoholholdig
drikk
Opplæringsloven

av Bestemmelser om tomtefeste. Eier og leiers
rettigheter og plikter. Bestemmelser om innløsning.
§ 1 Føremål
Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som
har monaleg kulturelt eller forskningsmessig verde
eller
som
inneheld
rettsleg
eller
viktig
forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse
kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for
ettertida.

Lovpålagt å ha arkiv – dagligarkiv,
bortsettingsarkiv og depot. Konf. Leie av
depot i IKA Kongsberg.

Lovpålagt å journalføre alle inngående og
utgående dokumenter som etter off.lovens §
2 og 3 må regnes som saksdokument for
organet, dersom de er gjenstand for
§ 2-6 Journalføring og anna registrering
saksbehandling.
§ 10 Plikt til å føre journal og tilgjengeliggjøring av Kongen kan gi forskrift om at organ som fører
journaler og dokumenter på Internett
elektronisk journal, skal gjøre den allment
tilgjengelig på Internett, og om hvordan det
skal gjøres.
Politisk behandling / Utvalgsbehandling
Plikt til å sende ut innkalling og føre protokoll
Stortingsvalg, sametingsvalg, kommunestyrevalg Gjennomføres hvert annet år.
og fylkestingsvalg
Bestemmelser ang. salg og skjenking av alkohol
Salg og skjenkebevillinger
Serveringsbevillinger
Ambulerende og enkeltanledninger
Loven omhandler
grunnskoleelever

tjenester

i

forhold

til Skyss etter § 7-1 om rett til skyss for
grunnskoleelever.
§
7-3
som
omhandler
skyss
for
funksjonshemmede og midlertidig skadde
eller syke.
§ 7-6 som omhandler skyss for barn under
opplæringspliktig alder.
§ 4 A –7 om skyss til voksne

Privatskoleloven

Loven omhandler tjenester i forhold til elever i § 3-7 om skyss m.m.
private skoler
Lov om trudomssamfunn Årlig kommunalt tilskudd til trossamfunn
Tilskudd til trossamfunn
etc.
Lov om interkommunale § 27 Selskapets regnskap
selskap
Inkassoloven
§ 7 Inndriving av egne pengekrav

Lovpålagt

Kommuneloven

Regnskap og økonomistyring

Regnskap og økonomistyring

Opptak av lån og garantier

Opptak av lån og garantier
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Navn på loven

Kort beskrivelse av hva loven omhandler

Forskrift om kommuners Kommuners finansforvaltning
og fylkeskommuners
finansforvaltning
Lov
om
offentlige Innkjøp
anskaffelser med regelverk
Lov
om
forsikrings- Forsikringer
virksomhet,
Avtaleverket, pensjoner

Innkjøp
Forsikringer

Forskrift om vederlag for Vederlag for opphold i institusjon m.v.
opphold i institusjon m.v
Lov om finansavtaler og Låne og tilskuddsordninger
finansoppdrag
Servicesenteret
Arbeidsmiljøloven Ferieloven
Folketrygdloven
Skatteloven
Forvaltningsloven
Likestillingsloven
Arbeidstvisteloven
Personopplysnings-loven
Hovedavtalen
Hovedtariffavtalen

Tjenester kommunen er pålagt å ha som
følge av loven
Kommuners finansforvaltning

–

Vederlag for opphold i institusjon m.v.
nå

tillagt Låne og tilskuddsordninger
Servicesenteret

–

nå

tillagt

regulerer arbeidstid, stillingsvern m.m
regulerer feriefritid og utbetaling av feriepenger
regulerer rettigheter til ytelser ifm sykdom,
yrkesskade, foreldrepenger, pensjon m.m.
innbetaling og innberetning av skatt og avgift
saksbehandling
fremme likestilling mellom kjønn og unngå
diskriminering
tvisteløsning i arbeidslivet
beskytte enkeltpersoner mot krenkende behandling
av personopplysninger.
regulerer partsforholdet i arbeidslivet
regulerer arbeidsforhold i kommunesektoren

Andre tjenester
 Administrasjon generelt
 Lønnsutbetalinger
 Kommunens nettside
 Kommunal beredskap
 Sentralbord
 Kurs i alkoholloven og serveringsloven.
 Skjenkebevillinger og salgsbevillinger.
 Dagleie, torvplasser og standplasser.
 Politisk sekretær
 Ansvar for gjennomføring av den årlige TV-aksjonen
 Annonsering i aviser og tidsskrifter, kunngjøringer og stillinger.
 Post/varemottak
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10.2 Sammenligning
Nøkkeltall adm., styring og fellesutg.:
Tønsberg Tønsberg Kommune Landet
2017
2016
-gruppe uten Oslo
131) 2017
2017
KOSTRATALL
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per
innbygger, konsern
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger,
konsern
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger,
konsern
1)

Re
2017

77,9

73,2

86,4

84,5

110,0

59 660

58 598

61 405

66 412

64 511

51 173

49 344

53 616

57 146

56 424

50 719
85 209

49 316
85 728

51 683
85 491

53 619
95 768

52 818
91 539

Store kommuner utenom de fire største byene.

Kommentarer:
Det må tas forbehold om at kommuner registrerer utgifter til administrasjon ulikt. Tallene viser at
Tønsberg kommunes frie inntekter er lavt i forhold til sammenlignbare kommuner, og derved er også
dirftsutgiftene lave.
10.3 Utfordringer 2019
Tønsberg kommune har en relativt liten administrasjon, spesielt etter store nedskjæringer i 2013. I
administrasjon inngår støttetjeneste for virksomhetene, som økonomistyring, personal og IKT. I tillegg
inngår arbeid med å føre regnskap, utbetale lønn og sikre informasjon ut til kommunens innbyggere.
Kommunens HR/personalenhet har vært styrket de siste årene, men behovet for ressurser er fortsatt
svært stort. Tønsberg kommune er IA-bedrift som krever store ressurser til tilrettelegging og
sykefraværsoppfølging. Sykefraværet er fortsatt høyt, selv om den er redusert siste år. Det er fortsatt
prioritert å få sykefraværet ytterligere redusert.
Tønsberg kommune har stor fokus på innkjøpsrådgivning, og det er utarbeidet anskaffelsestrategi. I
forbindelse med kommunesammenslåing er det viktig å allerede nå tilpasse anbud og innkjøpsavtaler til
en fremtidig sammenslått kommune. Kommunen deltar i VOIS-samarbeidet, og drar nytte av felles
rammeavtaler inngått i dette samarbeidet.
Fra september 2017 er det inngått et §27 samarbeid med kommunene Færder, Re, Holmestrand og
Tønsberg om IKT-tjenester (Jarlsberg IKT). Dette vil styrke IKT-tjenestene i kommunene. Tønsberg
kommune har et langt lavere IKT-budsjett enn samarbeidskommunene. Det er vedtatt at kostnadene
skal fordeles etter antall ansatte i kommunene. Dette innebærer at Tønsberg må styrke IKT budsjettet
vesentlig. I 2019 er det styrket med 5,5 mill kroner.
Det må gjennomføres omfattende IKT-investeringer i forbindelse med kommunesammenslåingen. Det
meste i løpet av 2018 og 2019. Tønsberg bystyre vedtok en tilleggsbevilgning på 6 mill i 2.
perioderapport. Totalt er det behov for nesten 40 mill kroner. En stor del av dette er lisenser, og
sluttbrukerutstyr. Noe av dette disse investeringene måtte uansett vært gjennomført. I tillegg til ordinære
84

IKT investeringer i både Re og Tønsberg, samt noen midler fra prosjektmidlene for
kommunesammenslåing, er det behov for en ekstrabevilgning på kr 25 mill kroner. Tønsberg kommune
tar denne med i sitt investeringsbudsjett for 2019. En del av IKT investeringen skal dekkes ved
reformstøtten som utbetales i 2020.
Dokumentsenteret har store utfordringer med å registrere post raskt nok, noe som skaper utfordringer i
en rekke av kommunens virksomheter. Bl a fører det til fristbrudd. Dokumentsenteret øker med ett
årsverk i høsten 2018 og det tilsettes vikarer for sykemeldte. Situasjonen må følges nøye utover 2019.
”Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Kommuneloven § 23 nr 2.”
Det er innført et nytt kvalitetssystem som ivaretar betryggende kontroll.
I bystyresak 113/16 ble det vedtatt at Tønsberg kommune skulle har 2 lærlinger pr 1.000 innbyggere i
løpet av økonomiplanperioden. Antall lærlinger ble økt i 2017, men det er ikke funnet rom for
ytterligere økning i 2018. Det er i budsjettet for 2019 foreslått en økning på 1,4 mill kroner.
Det er i dag 41 lærlinger i Tønsberg kommune. 28 av disse er finansiert ved KS-midler. KS gir hvert år
tilskudd, og det er usikkert hvor lenge ordningen varer. Det er gitt tilskudd for nye lærlinger fra høsten
2018 med varighet i 2 år. Økningen i bevilgningen gir rom for ca 15 nye lærlinger.
10.4 Hovedmålsettinger og strategier
VI VIL HA EN KOMMUNE HVOR INNBYGGERNE SPILLER EN AKTIV ROLLE, OG HVOR TJENESTETILBUDENE ER
TILGJENGELIGE, SAMORDNETE, OVERSIKTLIGE, EFFEKTIVE OG BASERT PÅ ET TOLERANT OG INKLUDERENDE
MENNESKESYN.
Dette skal skje gjennom:
 Kommunikasjonsflyt og informasjon som gjør organisasjonen sterkere og takle utfordringene på en
bedre og lettere måte
 Personalpolitikk som bidrar til at kommunen kan være en attraktiv arbeidsgiver.
 En aktiv rekrutterings- og lønnspolitikk
 Arbeid med å redusere sykefravær
 Godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø som fremmer arbeidsglede, medarbeiderskap og nærvær i alle
virksomheter
 God økonomistyring

Nr

Tiltak
Digitalisering fra papir til digitalt arkiv.
Gjenbruk av data mellom systemer
Døgnåpen kommune – Elektroniske
skjemaer
Skyløsninger – vurdere flytting fra lokal
drift til leverandørenes skytjeneste

Status

Budsjett
2019

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022

Innenfor
rammen
Innenfor
Videreføres
rammen
Innen IKTVidereføres
investeringsVidereføres
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Nr

Tiltak

Status

Benytte regelverk og innkjøpsmakt til å få
bedre avtaler med leverandører
Gjennom løpende dialog og tett oppfølging
utøve et aktivt eierskap i selskaper vi er
deltakere i
Sørge for god løpende økonomioppfølging
av de enkelte enhetene for å sikre at vi
opprettholder det ønskede økonomiske
handlingsrommet
Redusere sykefravær/øke nærvær gjennom
målrettet arbeid ute i virksomhetene,
kommunen sentralt og i samarbeid med
bedriftshelsetjenesten og NAV
Arbeidslivssenter
Etablere en heltidskultur i Tønsberg
kommune.
Øke antall fagarbeidere gjennom
tilrettelegging for utdanning og målrettet
rekruttering
Øke antall lærlinger til 2 lærling pr 1000
innbyggere i henhold til måltall for
kommunene

Videreføres

Budsjett
2019
rammen
Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Innenfor
rammen

Videreføres

Videreføres
Videreføres
Mottar 1,2
mill fra KS.

Forslag
om videre- Referanse
føring
til mål
2020-2022

Innenfor
rammen
Innenfor
rammen
Innenfor
rammen.
1.400.000

4.300.000

Andre tiltak 2019
Tiltak

Økonomiske konsekvenser

IKT- investeringer
Ekstra IKT-investering pga kommunesammenslåing

Kr 6.500.000
Kr 25.000.000

10.5 Budsjettrammer
Forslag til total ramme for 2019 og økonomiplan: (1000 kroner)
Budsjett
2018

Rådmannens forslag til økonomiplan
2019

2020

2021

2022
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Budsjett
2018

Rådmannens forslag til økonomiplan
2019

2020

2021

2022

32 663

94 951

107 601

113 401

112 101

12 Administrativ toppledelse

7 999

7 027

7 027

7 027

7 027

13 Rådmannens stab

7 501

8 079

8 079

8 079

8 079

14 Fagenhet Kommunikasjon

6 907

6 643

6 643

6 643

6 643

15 Økonomi

23 960

26 406

26 406

26 406

26 406

16 HR / Personal

24 457

26 208

26 208

26 208

26 208

17 Fagenhet Dokumentsenter

10 665

11 142

11 142

11 142

11 142

18 Digitalisering

21 083

26 133

26 133

26 133

26 133

11 Felleskostnader

10.6 Revisjon og kontrollutvalg
Rådmannens forslag til budsjett 2019 for revisjon og kontroll, sammenliknet med Kontrollutvalgets
forslag og gjeldende budsjett for 2018:
Tall i hele 1.000 kr
Regnskapsrevisjon/forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon utover avtalen
Selskapskontroll
Kjøp av andre tjenester og attestasjoner
Kontrollutvalgssekretariat (VIKS)
Kontrollutvalg (møtegodtgj og andre driftsutg)
Sum

Rådmannens Kontrollutvalg
Budsjett
Forslag 2019 Forslag 2019
2018
1 560
1 560
1 187
0
0
100
0
0
100
220
220
0
410
410
394
215
215
250
2 405
2 405
2 031

Endring fra 2018 til 2019 skyldes skifte av revisor fra KPMG til Vestfold kommunerevisjon. I prisen for
2019 er forvaltningsrevisjon inkludert, mens attestasjoner og andre tjenester er priset for seg. Samlet er
det en kostnadsøkning på kr. 374.000.
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11 T JENESTEOVERSIKT

Tjeneste

2019

2018

Endring Kommentarer

Felleskostnader
Politisk styring

4 126

4 198

-72

Redusert nivå lønn i faste stillinger
politisk ledelse

Politiske utvalg

2 998

2 593

405

Korrigere ikke budsjettert pensjon i
2018

77

77

0

1 055
215

250

410

394

1 780

1 387

20 051

5 890

Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Valgavvikling
Kontroll og revisjon
Kontrollutvalgssekretariat
Revisjon
Administrasjon
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen
Administrasjonslokaler
Årets premieavvik
Amortisering av tidligere års premieavvik
Pensjon
Premiefond
Diverse fellesutgifter
Sivilforsvar
Eldreråd
Grunnskole
Annet forebyggende helsearbeid

150
150
150
150
-33 138 -33 138
11 300 11 300
199
199
-19 800 -19 800
43 744
-782
416
416
77
77
0

750

160

1 055 Valg i 2019
-35 Redusert nivå kontrollutvalget
Økning Tønsbergs andel
16
kontrollutvalgssekretariatet
393 Økning revisjon
Hovedsak avsatt til reserve 12,5 mill,
14 161 1,5 mill ekstra pensjon, justering
diverse fellesutgifter
0
0
0
0
0
0
44 526 Avsetning lønnsoppgjøret 2019
0
0
IKT driftsmidler flyttet til fagenhet
-750
oppvekst skoler
160

Aktivitetssenter
Legevakttjeneste
Råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer
Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

1 003
1 250

1 003
1 250

0
0

60

60

0

2 252
2 418

2 252
2 418

0
0

Hjemtjenester i kommunale boliger

8 318

7 752

986

986

Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde
Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak
Tilrettelegging og bistand for næringslivet
Forebygging av branner og andre ulykker
Beredskap mot branner og andre ulykker

-3 052 -3 040
-11 292 -11 055
4 149
4 149
28 223 27 207

Andel Tønsberg kommune
samhandlingskoordinator

I hovedsak økning kjøpte plasser fra
566 Sandefjord kommune for Vear
beboere
0
-12 Festeavgiftsinntekter
-237 Festeavgiftsinntekter
0
1 016 Økning til VIB
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Tjeneste
Naturforvaltning og friluftsliv
Kommunale kulturbygg
Den norske kirke
Administrativ toppledelse
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Helse- og omsorgstjenester i institusjon

2019
564
748
25 354

2018
Endring Kommentarer
564
0
748
0
24 257
1 097 Økning til Tønsberg kirkelige fellesråd

7 027
0
0

7 914
62
23

-887
-62
-23

4 901

5 644

-743

395
598
415

395
0
0

0
598 Flyttet fra VHT
415 Flytet fra VHT

1 770

0

1 770 Flyttet fra NAV

0

1 462

6 547

6 811

-264

96

96

0

22 362

20 079

2 283

676
831
2 537

676
831
2 374

20 728
380
5 300
-200

20 598
380
3 479
0

11 046

10 561

421
130
127
-582

421
117
115
-549

Rådmannens stab
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Tilbud til personer med rusproblemer
Arbeidsrettede tiltak utenfor kommunen
Bistand til etablering og opprettholdelse av
egen bolig
Naturforvaltning og friluftsliv

Reduksjon pga helårseffekt av
omorganiseringer gjort i 2018

-1 462 Flyttet til KUT/Kultur

Kommunikasjon
Administrasjon
Administrasjonslokaler

Reduksjon pga helårseffekt av
omorganiseringer gjort i 2018

Økonomi
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Førskole
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
HR/Personal
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede
Beredskap mot branner og andre ulykker

Avvikling internfakturering støttetj.
VAR

0
0
163 Regulert ihht økning i 2018

130 Helårseffekt lønnsoppgjør
0
1 821 Fått tildelt økte midler til lærlinger
-200 Ikke budsjettert med i 2018

Dokumentsenter
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Legevakttjeneste
Fengselhelsetjeneste
Salgs og skjenkebevilling

485

Helårseffekt av omorganiseringer gjort
i 2018, helåreffekt lønnsoppgjør

0
13 Helårseffekt lønnsoppgjør
12 Helårseffekt lønnsoppgjør
-33 Forventer noe økte inntekter

IKT/Digitalisering
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Tjeneste

2019

Administrasjon

26 133

Fagenhet oppvekst skoler
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Grunnskole
Skolefritidstilbud

658
322
48 311
1 247

680
322
49 825
1 241

9 883

8 694

140
237

136
087

13 355

13 323

Administrasjon

4 327

3 960

367

Administrasjonslokaler

2 841

2 841

0

Logopedtjenesten ressurssenteret

3 119

3 090

29

Skoleskyss

2018

Endring Kommentarer
Kostnader til JIKT underbudsjettert i
21 083
5 050 2018, bevilget mer penger til dette i
2019

-22 Omfordeling mellom tjenester
0
-1 514 Overført til skolene
6 Omfordeling mellom tjenester
Økt omfang pga flere elever som får
1 189
skoleskyss

Fagenhet oppvekst barnehager
Førskole
Styrket tilbud til førskolebarn

Økning tilskudd private barnehager,
kompensasjon for redusert
4 150
foreldrebetaling, gratis kjernetid til 2åringer
32 Helårsefffekt lønnsoppgjør.

Barn og Unge

Ppt for grunnskolen

9 839

5 523

5 148

375

Ppt voksenopplæring

819

551

268

Fritidsklubbene

725

764

Forebygging, helsestasjons- og
skolehelsetjeneste

38 598

37 410

375

339

Annet forebyggende helsearbeid

1 466

1 335

Støttekontakt eldre og funksjonshemmede
Råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid

2 063

2 289

2 834

-3 378

Ungdomshelsestasjon

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

Økte kostnader til nytt fagsystem og
videreutdanning av psykologer,
1 409
omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

11 248

Ppt førskolebarn

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør
-39 Omfordeling mellom tjenestene

Ikke budsjettert med bruk av fond i
2019 slik man gjorde i 2018
1 188 (fondsmidlene er brukt opp i 2018),
omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør
36

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør
-226 Omfordeling mellom tjenestene
131

6 212 Krisesenteret flyttet fra VHT
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Tjeneste

2019

Barnevernstjeneste

28 936

Barnevernvakten
Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av
barnevernet
Barnevernstiltak når barnet er plassert av
barnevernet
Omsorg for flyktningbarn uten familie

Avlastningsbolig

1 358

2018

Endring Kommentarer
Økte kostnader til bruk av sakkyndige
i stadig flere saker, omfordeling
25 401
3 535
mellom tjenestene, helårseffekt
lønnsoppgjør
Omfordeling mellom tjenestene,
1 218
140
helårseffekt lønnsoppgjør

10 392

10 031

48 723

49 103

1 388

-826

361

-380 Omfordeling mellom tjenestene
Reduserte inntekter pga færre barn,
2 214 reduserte satser pr barn og
instramming i reglene for tilskudd 2
Kjøpt plass til 2,1 mill hos Aleris utgår
i 2019, økte inntekter pga flere
-5 716 ressurskrevende brukere enn
budsjettert med i 2018, omfordeling
mellom tjenestene

32 353

38 069

Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

4 169

4 123

Omsorglønn i hjemmet
Personlig assistent eldre og
funksjonshemmede

2 289

2 418

1 689

1 609

11 095

12 180

-1 085

2 016

2 016

0

626

1 307

9 395
4 141

11 180
4 457

-2 230

-4 712

3 019

6 345

Individuell avlastn eldre/funksjonshemmede
Institusjonslokaler
Kommunalt disponerte boliger

Tønsberg læringssenter
Voksenopplæring
Spesialundervisning voksne
Norskundervisning innvandrere

Grunnskoleundervisning for voksne

Introduksjonsordningen

Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger
mv.

32 129

31 269

-51 410 -75 703

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør

Omfordeling mellom tjenestene,
helårseffekt lønnsoppgjør
-129 Omfordeling mellom tjenestene
Omfordeling mellom tjenestene,
80
helårseffekt lønnsoppgjør
46

Reduserte kostnader til kjøp av plass,
omfordeling mellom tjenestene

Husleie Kongen Bofellesskap utgår i
-681 2019 (lagt ned ifm omorganisering av
TEMFA)

-1 785 Redusert bemanning.
-316 Redusert bemanning.
Redusert bemanning, redusert Per
2 482 Capita-tilskudd og refusjonsinntekter
fra andre kommuner.
Redusert bemanning, økning i
-3 326 refusjonsinntekter fra andre
kommuner
Helårseffekt av flytting av
introprogram fra NAV til Tønsberg
860
læringssenter. Budsjettert med
redusert antall deltagere i 2019.
24 293

Redusert integreringstilskudd som
følge av færre bosatte.

Skoler
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Tjeneste
Grunnskole
Innføring minoritetsspråklige
Morsmålsoppl grunnskole
Forsterket enhet spesialskoler
Skolefritidstilbud
Ekstrabetj funksj hemm sfo
Skolelokaler
Idrettshaller
Barnehager
Administrasjon

2019
375
283
4 836
3 645
16 809
2 770
2 315
50 518
452

2018
Endring Kommentarer
362
Økt elevtall, innføring lærernorm +
12 423
860
helårseffekt lønnsoppgjør
4 954
-118 Omfordeling mellom tjenester
Helårseffekt lønnsoppgjør +
3 108
537
omfordeling mellom tjenester
17 236
-427 Omfordeling mellom tjenester
3 074
-304 Omfordeling mellom tjenester
2 462
-147 Omfordeling mellom tjenester
50 518
0
452
0

6 251

6 215

168
016

169
341

13 583
14 637

13 250
14 637

264
194
703
2 182
30

264
194
699
2 393
34

738

634

Annet forebyggende helsearbeid
Utekontakten
Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde

1 371
2 638

1 390
2 538

548

548

0

Naturforvaltning og friluftsliv

1 171

133

1 038

Kulturminneforvaltning
Muséer
Kunstformidling
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg

144
4 175
210
5 851

114
4 022
204
5 817

30
153
6
34

Svømmehall

6 453

5 544

909

Idrettshaller

11 042

10 062

-175

-150

6 122

4 943

951

816

Førskole
Styrket tilbud til førskolebarn
Førskolelokaler og skyss
Kultur, Idrett og Folkehelse
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Adm ungdomskontoret
Fritidsklubbene
Tiltak barn/ungdomsorganisasjoner
Prosjekter ungdom

Utendørs idrettsanlegg
Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres
kulturbygg
Middelalderfestivalen

36 Helårsefffekt lønnsoppgjør.
Netto reduksjon som følge av færre
barn og derav redusert bemanning.
-1 325
Økt inntekt som følge av økte satser i
foreldrebetaling.
333 Helårsefffekt lønnsoppgjør.
0

0
0
4 Helårseffekt lønnsoppgjør
-211 Omfordeling mellom tjenester
-4 Omfordeling mellom tjenester
Helårseffekt lønnsoppgjør +
104
omfordeling mellom tjenester
-19 Omfordeling mellom tjenester
100 Helårseffekt lønnsoppgjør

Flyttet fra rådmannens stab,
omorganisering
Omfordeling mellom tjenester
Omfordeling mellom tjenester
Omfordeling mellom tjenester
Omfordeling mellom tjenester
Helårseffekt lønnoppgjør + reduserte
billett- og utleieinntekter

Økte driftsutgifter+reduserte
utleieinntekter
-25 Reduserte utleieinntekter
Flyttet fra
1 179 kommunikasjon/rådmannens stab,
omorganisering
135 Omfordeling mellom tjenester
980

92

Tjeneste
Kulturaktivitet støperiet
Haugarrock
Kommunale kulturbygg

2019
449
1 312
2 368

2018
Endring Kommentarer
384
65 Omfordeling mellom tjenester
1 305
7 Helårseffekt lønnsoppgjør
2 368
0

Kulturskolen
Helårseffekt lønnoppgjør+reduserte
inntekter

Musikk- og kulturskoler

6 294

6 162

132

Kommunale kulturbygg

612

612

0

Biblioteket
Grunnskole

511

507

4 Helårseffekt lønnsoppgjør

13 095

12 895

Berg fengselsbibliotek
Sem fengselsbibliotek
Kommunale kulturbygg

0
0
2 652

5
8
2 576

-5
-8
76 Økte strømpriser

Fagenhet helse og omsorg
Administrasjon

5 312

5 768

-456 Redusert fastlønn

26 219

15 577

1 526

1 495

31 Helsårseffekt lønnsoppgjør

2 376

2 343

33

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

113

169

-56

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Tilbud til personer med rusproblemer

1 110

644

466

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

2 619

3 114

-495

0

924

Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

6 942

7 081

Omsorglønn i hjemmet

7 807

7 808

-1

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Psykisk helsetjeneste

1 291

26

1 265

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

0

3 476

Bibliotek

Diagnose, behandling, rehabilitering
Kommuneoverlege

Økt lønn pga meråpent
200 bibliotek+helårseffekt
lønnsoppgjør+generell prisstigning

Omfordeling grunnet omorg. mellom
10 642 virksomheter ila 2018 driftstilskudd
leger og turnusleger

Tildeling helse-/omsorgstjenester
Administrasjon
Diagnose, behandling, rehabilitering

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene
-924 Omfordeling mellom tjenestene
Helårseffekt lønnsoppgjør og
-139
omfordeling mellom tjenestene

Helsetjenester
Administrasjon

Omfordeling grunnet omorg.
-3 476 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

93

Tjeneste

2019

2018

Endring Kommentarer
Omfordeling grunnet omorg.
1 488
-1 488 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Miljørettet helsevern

0

Infeksjonsforebygging

0

1 307

Omfordeling grunnet omorg.
-1 307 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Diagnose, behandling, rehabilitering

0

15 070

Omfordeling grunnet omorg.
-15 070 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Legevakttjeneste

0

7 300

Omfordeling grunnet omorg.
-7 300 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Fengselhelsetjeneste

0

570

Omfordeling grunnet omorg.
-570 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid

0

6 637

Omfordeling grunnet omorg.
-6 637 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Tilbud til personer med rusproblemer

0

16 371

Omfordeling grunnet omorg.
-16 371 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

0

447

Omfordeling grunnet omorg.
-447 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

0

447

Omfordeling grunnet omorg.
-447 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Hjemtjenester i kommunale boliger

0

5 219

Omfordeling grunnet omorg.
-5 219 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

Psykisk helsetjeneste

0

8 044

Omfordeling grunnet omorg.
-8 044 mellom/nedlegg. av virksomheter ila
2018.

5 229

5 059

170

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

6 379

6 256

123

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

16 210

15 695

Frivillig arbeid, eldre og funksjonhemmede

1 071

1 068

Transport eldre og funksjonshemmede

3 605

3 051

MFT
Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre
og personer med funksjonsnedset
Støttekontakt eldre og funksjonshemmede
Seniorsenter

Helårseffekt lønnsoppgjør, høyere
515 lønnsnivå, omfordeling mellom
tjenestene
3

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Helårseffekt lønnsoppgjør, høyere
554 lønnnivå og omfordeling mellom
tjenestene
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Tjeneste

2019

2018

Aktivitetssenter

5 852

Seniorer

1 013

Endring Kommentarer
Helårseffekt lønnsoppgjør, høyere
5 433
419 lønnnivå og omfordeling mellom
tjenestene
1 002

11 Helårseffekt lønnsoppgjør

14 349

8 670

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018. Fysioterapi,
5 679
basistilskudd og driftsavtaler overført
fra Helsetjenester

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

3 471

3 949

Helårseffekt lønnsoppgjør, redusert
-478 lønnsnivå og redusert refusjon fra
staten

Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

5 313

4 072

0

302

2 970

2 628

150

148

14 396

8 358

0

4 374

504

503

4 698

4 704

Diagnose, behandling, rehabilitering

Hjemtjenester i kommunale boliger
Hjelpemiddelformidling
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Arbeidsrettede tiltak utenfor kommunen
Kantine Byfogdløkka
Utegruppa
Hjemmetjenester
Administrasjonslokaler
Ambulerende hjemtjeneste

130
130
179820 178823

Sykehjem
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Dagsenter for demente

0
80
2 288

80
2 269

Diagnose, behandling, rehabilitering

3 885

3 950

-2 579

-2 579

262
530

254
266

11 086
3 120
181

11 038
3 100
180

Farmannshjemmet

Helse- og omsorgstjenester i institusjon

Kjøkken i institusjon
Vaskeri i institusjon
Aktiviteter i institusjon

Helårseffekt lønnsoppgjør, økning
fastlønn
-302 Ikke budsjettert med tjenesten i 2019

1 241

Helårseffekt lønnsoppgjør, korrigert
342 feilbudsjettering kto 11900 husleie i
2018
2

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Helårseffekt lønnsoppgjør, flytte
tjeneste 2731 til 2730
-4 374 Ikke budsjettert med tjenesten i 2019
Helårseffekt lønnsoppgjør og
1
omfordeling mellom tjenestene
6 038

-6

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

0
997 Helårsefffekt lønnsoppgjør.

0
0
19 Helårseffekt Lønnsoppgjør
Noe lavere legelønninger vedr
-65
nyansatte leger.
0
Økt ramme vedr nye Attendoavtalen
og ord. pristigning + helårseffekt 9
leieplasser hos Re kommune - avgitt
8 264
til MFT vedr sjåførstilling nytt
Dagsenter på Sem - økte egenandelsinntekter.
48 Helårseffekt Lønnsoppgjør
20 Helårseffekt Lønnsoppgjør
1
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Tjeneste
Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende
Hjemtjenester i kommunale boliger
Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene
Institusjonslokaler

2019
16
27 747
0
17 141

2018
Endring Kommentarer
16
0
27 747
0
Omfordeling grunnet omorg. mellom
1 848
-1 848
virksomheter ila 2018.
17 141
0

HOB
4 528

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

1 526

1 526

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

1 199

1 199

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

Diagnose, behandling, rehabilitering

358

358

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

Fengselhelsetjeneste

570

570

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

594

594

Administrasjon

4 707

Miljørettet helsevern
Infeksjonsforebygging

Råd, veiledning og sosialt forebyggende
arbeid
Tilbud til personer med rusproblemer

179

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.
450 Flyttet budsjettet til tjeneste 2542
Helårseffekt lønnsoppgjør og
612
omfordeling mellom tjenestene

0

-450

Farmannshjemmet

16 353

15 741

Avlastningsbolig

14 460

14 328

132

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende

478

31

447

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede

447

447

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Hjemtjenester i kommunale boliger

189
871

14 671

Helårseffekt lønnsoppgjør og
omfordeling mellom tjenestene

Psykisk helsetjeneste
Personlig assistent eldre og
funksjonshemmede
Individuell avlastn eldre/funksjonshemmede

175
200

8 043

8 043

13 811

13 763

3 164

3 164

0

0

212

-212

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018

48 Helårseffekt lønnsoppgjør

Tønsbergregionens legevakt og
kommunale akutte døgnplasser (TRLKAD)
Infeksjonsforebygging

Diagnose, behandling, rehabilitering

1 762

3 178

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018.

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018, samt oppretting
-1 416
av skjevt oppsatte budsjett 2018 innen
virksomheten.

96

Tjeneste

Legevakttjeneste (inkl Legevaktsbil).

Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i
kommunene

NAV Tønsberg
Administrasjon

Sosialtjeneste

2019

2018

Endring Kommentarer

15 675

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018, samt oppretting
2 232 av skjevt oppsatte budsjett 2018 innen
virksomheten. Videre økt ramme for
2018 vs 2018.

9 787

-131

Omfordeling grunnet omorg. mellom
virksomheter ila 2018, samt oppretting
9 918
av skjevt oppsatte budsjett 2018 innen
virksomheten.

535

528

17 907

7 Helårsefffekt lønnsoppgjør.
Helårsefffekt av ansatte i
flyktningtjenesten som ble flyttet fra
-2 210 NAV til Tønsberg læringsenter i 2018.
Adminstrativ flytting av Boteam fra
NAV til Rådmannens stab.

27 869

30 079

1 820
63

1 520
63

Introduksjonsordningen

0

7 899

Kvalifiseringsordningen

10 233

10 226

Boutgifter, økonomisk sosialhjelp

47 652

47 067

Livsopphold, økonomisk sosialhjelp

29 124

28 091

896
1 533
197

927
763
200

-31 Justering
770 Endret husleiebeløpet, skal rettes
-3

200

238

-38 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg

Interne serviceenheter

0

675

-675 Teknisk budsjetteringsmåte for intern
fordeling lønn utover året

Lønnsutgifter til fordeling

2

737

-735 Teknisk budsjetteringsmåte for intern
fordeling lønn utover året

Førskolelokaler og skyss

1 504

1 450

54 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg

Skolelokaler

2 200

2 000

200 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg

Seniorsenter

700

614

86 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg

Kommunalt disponerte boliger

850

910

-60 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg

-200

-50

Kommunalt disponerte boliger
Praksisplasser sosialtjenesten

Bydrift
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Beredskapstiltak
Tilfluktsrom

Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde

300 Justering av budsjett til reelt nivå.
0
Helårseffekt av flytting av
-7 899 introprogram fra NAV til Tønsberg
læringssenter.
7 Helårsefffekt lønnsoppgjør.
Indeksregulering av
585
sosialhjelpssatser.
Indeksregulering av
1 033
sosialhjelpssatser.

-150

Økt inntekt (Kanalbrua)
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Tjeneste

2019

2018

14 350

13 343

Kommunale parkeringsplasser
Miljø-/trafikksikkerhetstilt komm veier

1 700
550

2 145
550

Gang- og sykkel komm veier

4 250

3 912

Gatelys kommunale veier

5 300

5 400

Rekreasjon i tettsted

4 900

4 763

-261

0

-261 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

32 283

28 044

4 239 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

-52 080 -42 750

-9 330 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

Kommunal næringsvirksomhet
Samferdselsbedrifter/transporttiltak
Håndheving og ileggelser
Kommunale veier

Feiervesenet
Produksjon av vann
Distribusjon av vann
Trykkøkningsstasjoner
Avløpsrensing
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann
Pumpestasjoner

Endring Kommentarer
Økt inntekt og fondsbruk ifm
-2 500 -2 145
-355
fyllplassen
-16 800 -14 780
-2 020 Økte parkeringsinntekter
50
532
-482 Økte inntekter parkeringsbøter mv
1 007 Økte brøytekostnader, prisøkninger
på innsatsfaktorer
-445 Tilpasset til regnskap, justert mot vei
0
338 Økte brøytekostnader, prisøkninger
på innsatsfaktorer
-100 Vedlikeholdsprogram varierer litt fra år
til år
137 Inntekter (bl.a utleie til uteservering)
redusert litt mer enn utgiftene

700 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

700
34 278

7 435 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

-88 439 -65 982

-22 457 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

41 713

5 595 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

5 595
-60

0

-60 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

-3 959

-3 027

-932 VAR (selvkostområde, kommunale
gebyrer). Se 8700 under.

3 700

3 573

37

50

Idrettshaller

1 250

1 851

Utendørs idrettsanlegg

5 250

5 351

0

30 716

Tømming av slamavskillere, septiktanker o.l.
Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av
husholdningsavfall
Naturforvaltning og friluftsliv
Svømmehall

Motpost avskrivninger

127 Økt gressklipp, hogst, turstier og
lysløyper
-13 Interne justeringer mellom ulike typer
bygg
-601 Innsparing ifm stenging av ishall
-101 Mindre justeringer i inntekt/utgifter
(tilpasset regnskap)
Kalkulatoriske selvkostposter som
-30 716 ikke bokføres / budsjetteres lenger.
Prinsippendring. Se 8700 under.
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Tjeneste

Renter/utbytte og lån (innlån og utlån)

2019

2018

Endring Kommentarer

0

18 721

Administrasjon

3 258

3 897

Administrasjonslokaler
Plansaksbehandling

2 320
3 682

2 320
3 700

Kalkulatoriske selvkostposter som
ikke bokføres / budsjetteres lenger.
Når de kalkulatoriske postene og
-18 721 indirekte kostnadene ikke bokføres vil
dette gi store utslag på budsjettert
beløp pr tjeneste. Postene er
imidlertid med i beregningsgrunnlaget
for de kommunale gebyrene. I tillegg
vil bruk eller avsetning til fonds slå ut.

Kommuneutvikling

Private detaljreguleringer
Bygge- og delesaksbehandling
Eierseksjonering
Kart og oppmåling
Geografisk informasjon
Landbruksforvaltning og landbruksbasert
næringsutvikling
Naturforvaltning og friluftsliv

-639 Flytting av en ansatt til annen
virksomhet
0
-18 Mindre budsjettjustering

2 977

3 629

-652

-774
308
-377

-985
277
158

211
31
-535

694

1 428

1 505

1 904

191

4

6 196

5 293

238

238

Selvkostområde som varierer med
inntekter og fondsbruk.
Selvkostområdet er i 2019 budsjettert
med inntektsøkning.
Selvkostområde
Selvkostområde
Selvkostområde

-734 Redusert konsulentbruk og utgifter ifm
Vear bl.a
Redusert lønnsandel og
-399
konsulentbruk
187 Økte lønnskostnader (flytting)

Eiendomsutvikling
Administrasjon
Administrasjonslokaler

903 Ansatt flyttet fra annen virksomhet +
generell lønnsøkning
0

TKE
Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen

-14 177 -19 256

Administrasjonslokaler

0

25

Førskole
Voksenopplæring
Førskolelokaler og skyss
Skolelokaler
Forebygging, helsestasjons- og

0
0
0
0
0

1
13
89
345
2

Rammeøkning pga netto tilgang +
5 079 indeksregulering yrkesbygg. Generell
lønnsøkning.
Utgangsbudsjettet er samlet på
tjeneste 1210 mens
budsjettreguleringer lønn utover året
-25
kommer på aktuell tjeneste. Derfor
nulles de øvrige tjenester ut og legges
på 1210 i nytt budsjett.
-1 Se forklaring over
-13 Se forklaring over
-89 Se forklaring over
-345 Se forklaring over
-2 Se forklaring over

99

Tjeneste
skolehelsetjeneste
Seniorsenter
Legevakttjeneste
Tilbud til personer med rusproblemer
Hjemtjeneste eldre og funksjonshemmede
Institusjonslokaler
Kommunalt disponerte boliger
Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi
Bistand til etablering og opprettholdelse av
egen bolig
Tjenester utenfor ordinært kommunalt
ansvarsområde
Beredskap mot branner og andre ulykker
Svømmehall
Idrettshaller
Utendørs idrettsanlegg
Kommunale kulturbygg
Næringsutvikling
Administrasjon
Administrasjonslokaler
Tilrettelegging og bistand for næringslivet

2019

2018

Endring Kommentarer

0
0
0
0
0
0
0

19
1
3
2
179
159
8

-19
-1
-3
-2
-179
-159
-8

3 660

3 607

0

240

-240

0
0
0
0
0

1
9
107
2
8

-1
-9
-107
-2
-8

934
96

1 086
96

4 417

3 038

280

280

-280

-280

Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over

53 Generell lønnsøkning vedr tilskudd,
startlån mv
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over
Se forklaring over

-152 Reallokering til 3250
0
1 379 Ansvaret for Pulserende Kystperle
flyttet hit

Havnevesenet
Samferdselsbedrifter/transporttiltak
Naturforvaltning og friluftsliv

0 Virksomheten har sin egen økonomi
saldert mot fond
0

100

V EDLEGG 1 - P RISER

OG GEBYRER

2019

Utleietakster idrett- og kulturanlegg i Tønsberg
kommune - 2019
Økning i pris fra 2018-2019 = 2,8 % der annet ikke fremkommer.

Utleietakster for idrettsanlegg i Tønsberg kommune 2019
Utleietakstene i Tønsberg kommune er delt inn i 4 nivåer:
1. Innenbys organisasjoner
2. Utenbys organisasjoner
3. Bedrifter/ offentlige institusjoner/skoler/ private skoler
4. Kommersielle arrangementer

Fasilitet

Utleietakst
1.
2. Utenbys
Innenbys

3. Bedrifter

4.
Kommersielle

365

556

966

1061

294

462

788

878

244
365
565

483
556
918

731
966
1578

1000
1061
1755

167

253

441

485

167

253

441

485

167

253

441

485

244
244

462
462

593
593

659
659

244
244

462
462

593
593

659
659

1

Idrettshall
40x20m
2
Idrettshall
35x20m
3
Idrettshall
24x16m
Basishall turn
Ishall 60x26m
Utendørs
skøytearena
Fotball
kunstgressbane
11er (trening)
Friidrettsanlegg
utendørs
Innendørs
sprintbane
m.
hoppegrop
Kampsportssal
Innendørs
klatreanlegg
Samfunnssal
1
2
3

Idrettshall 40x20m = Tønsberg idrettshall, Semsbyen idrettshall, Slagenhallen (gjelder 1/3 hall.
Idrettshall 35x20m = Eik idrettshall (gjelder ½ hall).
Idrettshall 24x16m = Barkåker idrettshall, Sandåsen idrettshall, Messehall A - idrettshall.
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Gymsal
Basseng 25m
Basseng,
opplæring
Ungdomsklubb
Kiosk/ kafe
Møterom/kl. rom

159
396

318
822

447
1371

488
1508

216
282
148
93

446
436
212
145

631
542
347
245

695
624
389
266

Generelt ved leie av idrettsanlegg i Tønsberg:
Prisene er i tidsrommet kl. 06:00-23:00, ved utleie i tiden kl. 23.00 – kl. 06.00,
samt på høytidsdager, påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften, økes alle satser med 100%.










All trening/møter/øvelser i kommunens haller på hverdager (mandag-fredag) for
barn og unge under 19 år er gratis for innenbys foreninger.
Tid til fast trening/møter/øvelse i helger vurderes i hvert tilfelle.
Forenings aktivitet for grupper over 19 år betaler 50% av innenbystakst på
ukedager.
Bedriftsidrettslag betaler lavest takst for trening på ukedager.
Arrangementer i helger og høytidsdager skal alle betale for.
Ved utleie til messer, konserter, utstillinger etc. har administrasjonen fullmakt til å
inngå spesielle leiekontrakter.
All overnatting i kommunale bygg, faktureres etter faktiske utgifter. Det signeres
egen kontrakt. Veiledende sats for overnattingshelg på skoler for lokale lag og
foreninger er kr 6 716
Kostnader ved utrykninger av vaktpersonell ved ”falsk alarm” eller ikke låste/lukkede
vinduer/dører, belastes leietaker.

Prisene er oppgitt per time dette inkluderer også oppringing av evt. nødvendig utstyr.
Tønsberg ishall er en time inkl. kjøring av isen med mindre annet er avtalt. Leietaker er
selv ansvarlig for å kjøre isen før økta, hvis ikke annet er avtalt. Det er forventet 15 min
kjøring av isen. Det er kun lov til å kjøre is hvis du har kompetansebevis og kjørt opp med
Bydrift
Utleietakster for Maier Arena (utendørs skøytebane), Tønsberg Gressbane (Fotball kunstgress
11er) og Greveskogen friidrettsanlegg (Friidrettsanlegg utendørs) er fra og med 2017 tilpasset
utleie av øvrige anlegg i kommunen. Dette medfører lite endring i totale leiepriser for disse
anleggene.
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Utleie av Tønsberg Gressbane ved kamper
Landskamper e.l.
Tippeliga/ Toppserien
OBOS – ligaen (1.div)
2.divisjon
3.-8.divisjon og bedriftsidrettslag
Aldersbestemte lag
Private/bedrifter/kommersielt

egne avtaler
36 472
14 988
5 523
1 554
333
1 554

Reklamerettigheter Tønsberg Gressbane 2019 - kr 54 404,-.

Tønsberg svømmehall
Billettpriser - 2019
Inngang bad voksen/pensjonist
Inngang bad barn u/16 og uføre
Klippekort 10 bad voksne/pensjonist/bedrift
Klippekort 20 bad barn u/16 og uføre
Hel-sesongkort voksen/pensjonist
Halv-sesongkort voksen/pensjonist
Hel-sesongkort barn u/16 og uføre
Halv-sesongkort barn u/16 og uføre
Inngang bad voksen bedriftsavtale
Inngang bad barn u/16 bedriftsavtaler

2019

Økning %

75
45
610

7,1
0,0
3,6

2 500
1 350
1 350
725
59
44

4,2
3,8
3,8
3,6
3,5
4,5

Tønsberg svømmebasseng har noe varierende endring, dette sett opp i mot avrunding og
tidligere års justering.

Utleietakster for kulturanlegg i Tønsberg kommune 2018
Generelt for bruk av Støperiet
 Arrangør må selv ha nødvendig kvalifisert personell til stede.
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Ved bruk av Støperiets tekniske utstyr må det være en kvalifisert tekniker til stede,
godkjent av Støperiet, som kan betjene utstyret.
Arrangør er selv ansvarlig for skjenking og nødvendig vakthold.
Andel omsetning er basert på billettinntekter fratrukket billettavgift, og må vurderes i
hvert tilfelle.
Alle arrangører som bruker Støperiet må akseptere ledsagerbevis.

Haugarock - priser 2019
For medlemmer
Medlemkontingent pr. person
1 050
Etter nyttår
616
For ikkemedlemmer:
Haugarock
Teknikk
Leie Haugarock til eksternt arrangement
3 600
1 850
Leie Haugarock lag og foreninger
1 050
1 050
Øving i konsertsal
1 050
1 050
backline
1 050
Øvingsrom pr. time
166
Leie av sanganlegg
270
Timepris personell: Kr. 477,-. Minimum 2 timer.
Pris inkl bar/kafe pr Teknikk lys og lyd pr dag
Støperiet - Priser 2019
dag

Event/Fest/Russekro
22 780
Riggedag
3 600
Åpne kultarrangementer
8 500
Eventuelt 20% av billettsalg.
Må avtales på forhånd.
Riggedag og øvelser hvis ledig
3 600
Seminar/møter/arrangementer på dagtid
6 630
Riggedag hvis ledig
1 790
Internleie i Tønsberg kommune
3 600
Lokale lag, foreninger og kulturskoler
1 790
Preproduksjoner
5 800
Timepris personell: kr 477,- 50% tillegg kl. 24-06. Kr 715,Mellom 09.00 - 15.00: Minimum 2 timer.
Utenfor disse tidene: Minimum 3 timer.

utstyret er i bruk.
teknikker
5 800

Pris uten

3 600

1 790
3 490
1 790
1 790
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KULTURSKOLEN
Egenandel pr. skoleår:
Elevplass
Instrumentleie
Moderasjon 1 søsken
Moderasjon 2 søsken
Moderasjon 3 søsken
Moderasjon 4 søsken
Korps elever pr. 60 min.
Inntektsgraderte satser ved foresattes samlede bruttoinntekt:
Over 300 000 (100% plass)
150 000 – 300 000
Under 150 000

KOMMUNEUTVIKLING

2018

2019

Økning %

4 125
1 123
619
1 651
2 063
2 475
8 016

4 125
1 123
619
1 651
2 063
2 475
8 016

0
0
0
0
0
0
0

4 125
3 258
803

4 125
3 258
803

0
0
0

2018

2019

Økning %

25600
44240

26 315
45 480

2,8
2,8

56 980
113 950
170 930
205 115
230 185
255 250
284 880

58 575
117 140
175 715
210 860
236 630
262 395
292 855

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

41 025
68 370
109 395
136 740

42 175
70 285
112 460
140 570

2,8
2,8
2,8
2,8

Reguleringssaker

1. Forberedende behandling:
Behandling av planinitiativ
Oppstartsmøte
2. Detaljregulering (samlet
nedenstående punkter A-F):

gebyr

A. Gebyr etter planområdets størrelse:
0 - 2 000 kvm
2 000 - 5 000 kvm
5 000 - 10 000 kvm
10 000 - 20 000 kvm
20 000 - 30 000 kvm
30 000 - 50 000 kvm
Over 50 000 kvm
B. Gebyr etter bebyggelsens størrelse:
0 - 1 000 kvm
1 000 - 3 000 kvm
3 000 - 5 000 kvm
5 000 - 10 000 kvm

blir

summen

av
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10 000 - 20 000 kvm
20 000 - 30 000 kvm
30 000 - 50 000 kvm
Over 50 000 kvm

164 090
191 440
205 115
218 785

168 685
196 800
210 860
224 910

2,8
2,8
2,8
2,8

2019

Økning %

8574
17145

2,8

8 270
33 075

2,8
2,8

3000

46,3

C. For detaljreguleringer i byområdet og lokalsentrene betales
et tilleggsgebyr på 25% av basisgebyret etter pkt. 2A og 2B.
D. For detaljreguleringer som er i strid med kommuneplanens
arealdel eller områdeplan, betales et tilleggsgebyr på 25% av
basisgebyret etter pkt. 2A og 2B.

2018
E. Ved behov for bearbeiding av digitale data som ikke oppfyller
kommunens kravspesifikasjon, betales et
tilleggsgebyr for arbeid inntil 1 dagsverk
8 340
For 1-2 dagsverk
16 680

2,8

F. For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i
forb. med innsigelser) etter at planforslaget er fremmet for
planutvalget betales følgende tillegg:
- 25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset
høring og ny fremleggelse for planutvalget
- 50% av gebyret dersom endringer må varsles på nytt og
sendes på fullstendig høring
3. Endring av reguleringsplan(med forenklet prosess):
For endring delegert til administrasjonen betales
8045
For endringer som behandles politisk betales
32175
(tillegg på kr. 8574 for evt bearbeiding av digitale data som
ikke oppfyller kommunens kravspesifikasjon)
4. Konsekvensutredning:
For planer som krever konsekvensutredning beregnes et
tilleggsgebyr som tilsvarer 30% av satsene for reguleringsplaner
etter pkt. 2 A.

Bygge- og delingssaker
2.0 Avholdelse av formell forhåndskonferanse
2050
2.1 Søknad etter PBL § 20-4
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Mindre tiltak på bebygd eiendom ,alm. Driftsbygninger i
landbruket, oppdeling av hybel
8210

8440

2,8

2.2 Helårsboliger og fritidsboliger etter PBL §20-3
2.2.1Enebolig/fritidsbolig
2.2.2.Enebolig med sekundærleilighet (inntil 60m² )

22250
33375

22875
34310

2,8
2,8

2.2.3 Boligbygg 2-4 boenheter (pr. boenhet)
Fra og med 5 enhet regnes kr. 8520 pr. boenhet utover de fire
første
20020
2.2.4 Oppdeling til boenhet(pr enhet)
20020

20580
20580

2,8
2,8

2.3 Øvrige søknadspliktige
bygg etter pbl. § 20-3
0
- 50 kvm
51 - 100 kvm
101 - 200 kvm
201 - 500 kvm
501 kvm og større

6 520
20000
25000
30 876
30876

2,8
93,3
54,5
2,8
2,8

6 340
10345
16185
30 035
30 035

for de første for de første
500 kvm
500 kvm
Deretter kr Deretter kr
53,50 pr kvm 55 pr kvm
2,8

2.4 Øvrige tiltak
Riving under 100 kvm
Riving over 100 kvm
Igangsettingstillatelse etter 1. gangsbehandling
Skiltplan
Skilt
Mindre foliering
Midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest som utstedes
igangsettingstillatelse
er gitt

mer

en

5

år

etter

2018

2019

Økning %

3 025
6 360
10 775
7 695
5 130
2 565
3 080

3110
6540
11075
7910
5275
2635
3165

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

5 130

5275

2,8

3 080

3165

2,8

at

Ressursbruk for bekreftelse på lovlig etablert bruk vil variere så
mye at det gebyrsettes etter tidsbruk, dog ikke under
For øvrige tiltak som krever behandl. etter
plan- og bygningsloven betales et gebyr på
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7 785

8005

2,8

1 070
1255
2 105

2,8
2,8
2,8

530
1 265

2,8
2,8

6855

2,8

12655
8 965

2,8
2,8

11 600
4005

2,8
2,8

11 125

11 435

2,8

25 350
29 570
4 220
1 915
1 585
1 270
945
630

25 060
30395
4340
1970
1630
1305
970
645

2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

2.5 Påegg og ulovlighetsoppfølging
Dersom tiltak som krever søknad og tillatelse etter pbl er satt i
gang eller tatt
i bruk uten at det er gitt tillatelse, eller som er utført i strid med
regelverk eller
vilkår i tillatelsen beregnes gebyr etter pkt. 1.5 for medgått tid:
1 040
kontorarbeid
1 220
Befaring/tilsyn
2 050
Retur av mangelfull søknad
Etterspørring av dokumenter som er nødvendig kfr PBL sa 10 §
5-4:
515
1.gang
1 230
2.gang
2.6 Dispensasjoner etter PBL §19-2 og fravik tekniske krav,
jfr pbl. 31-2,4. ledd:
For dispensasjoner i h.h.t. Pbl. § 19 betales et gebyr pr
6
dispensasjon på

670

Ved dispensasjon etter Pbl. § 19 der regionale og statlige
12 310
myndigheter er høringspart betales et gebyr på
8 720
Fravik tekniske krav, jf. Pbl§31-2,4.ledd
2.7 Delingssøknader: etter PBL § 20-1
11 285
Pr. enhet
3 895
Tilleggsparsell, felles avkjørsler m.m.
I regulerte områder med nyere plan eller ved innløsning av
festetomt kan kommunen redusere gebyret, dog ikke under kr.
3894,-pr enhet
3.0 Forurensingssaker
Behandling av tiltaksplaner, forurensingsforskr. kap. 2
Oppmålingsarbeider
1.1 Oppretting av matrikkelenhet:
Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt areal
0 – 500
500 – 2000
Osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 5 da
Osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 10 da
Osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 15 da
Osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 20 da
Osv. med tillegg pr. påbegynt da. under 25 da
Osv. med tillegg pr. påbegynt da.
Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig
betales 90 % av satsene for den 6. t.o.m. den 10. enhet.
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Ved oppretting av flere tilgrensende eiendomsenheter samtidig
betales 80 % av satsene f.o.m. den 11. eiendomsenhet.
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn:
Ved krav om oppmåling av eiendomsgrenser benyttes
gebyrsatser og arealgrenser for punkt 1.1ellers pkt 2
1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon:

1.4 Oppretting av anleggseiendom:
Gebyret beregnes på grunnlag av oppmålt volum:
0 – 2 000
Osv. med tillegg pr. påbegynt 1 000 kvm
2.
Oppretting
av
matrikkelenhet
uten
oppmålingsforretning:

25 350

26060

2,8

2018

2019

Økning %

15200
980
6075

2,8
2,8

14785
955
fullført 5 910

3. Grensejustering:
Grunneiendom og festegrunn
Anleggseiendom

2,8

10 750
8370

11050
8605

2,8
2,8

26060

2,8

910

6075

2,8

530

2600

2,8

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke er
koordinatbestemt ved oppmålingsforretning / eller klarlegging av
14 365
rettigheter, inntil 2 grensepunkt
2 530
Pr. punkt for overskytende grensepunkt

14765
2 600

2,8

Seksjonering:
Seksjonering og reseksjonering
1-8 seksjoner
9-48 seksjoner, tillegg per ny seksjon
49 – 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon

10280
515
265

2,8
2,8
2,8

4. Arealoverføring:
25
Grunneiendom og festegrunn inntil 500 kvm
For areal over 500m² brukes gebyrsatsen som oppretting av
matrikkelenhet ovenfor.

350

Anleggseiendom: Gebyret fastsettes jfr regulativets punkt 12

5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen er koordinat- 5
bestemt ved en tidligere oppmålingsforretning, inntil 2 grensepkt
2
Pr. punkt for overskytende grensepunkt

10000
500
250

2,8

109

41120

2,8

2055
1090

2,8
2,8

5000
500

5140
515

2,8
2,8

40000

41120

2,8

Oppmåling av tillleggsareal:
1-8 seksjoner
Tillegg per ny seksjon

10000
500

10280
515

2,8
2,8

BYDRIFT

2018

2019

Økning %

Vann
Avløp
Slam
Renovasjon
Feiertjeneste

2.624
4.604
968
2.479
461

2.704
4.725
1.006
2.545
489

3,0
2,6
4,0
2,7
6,0

HJEMMETJENESTER

2018

2019

Økning %

Praktisk bistand, hjemmehjelp:
Inntekt inntil 2G (pris pr. mnd.)
Inntekt 2G - 3G (pris pr. time)
Inntekt 3G - 4G (pris pr. time)
Inntekt 4G - 5G (pris pr. time)
Inntekt 5G og høyere (pris pr. time)

205
139
216
306
364

*
143
222
315
374

2,8
2,8
2,8
2,8

341
368
425
463

351
378
437
476

2,8
2,8
2,8
2,8

Fra 89 seksjoner og mer kr 40 000

40000

Ved behov for befaring øker prisen pr sak med
2000
Trukket søknad, eller ikke innvilget søknad
1060
Påbegynt sak som avbrytes belastes med ½ av laveste gebyr
eller etter anvendt timer
Registrering av tilleggsareal:
1-8 seksjoner
9-88 seksjoner, tillegg pr ny seksjon
Fra 89 seksjoner og mer

Kommunaltekniske gebyrer:

* Satsen fastsettes av Staten og er ikke fastsatt p.t.
Trygghetsalarm:
Inntekt inntil 2G (pris pr. mnd.)
Inntekt 2G - 3G (pris pr. mnd.)
Inntekt 3G - 4G (pris pr. mnd.)
Inntekt 4G - 5G (pris pr. mnd.)
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Inntekt 5G og høyere (pris pr. mnd.)

479

HELSE OG OMSORG

2,8

492

2018

2019

Økning%

Dagsenter
rehabilitering

for

Middag
inkl dessert og suppe

70,00

72,00

2,8

Dagsenter
demente

for

Middag
inkl dessert og suppe

70,00

72,00

2,8

Middag
Dessert/suppe
Kantinesalg til ansatte
middag
Avhengig av menyvalg

75,00
25,00
78,00
92,00

77,00
26,00
80,00
94,00

2,7
4,0
2,1 – 2,4

Seniorsentrene
Træleborg og Nes

Eik

og besøk,

Kantinesalg til ansatte og besøkende,
lunsj

–

46,00

–

47,00

2,2

SKOLER

2018

2019

Økning %

Opphold SFO:
5 dager/uke
4 dager/uke
3 dager/uke
2 dager uke
Annenhver uke

3 024
2 662
2 056
1 450
1 663

3 024
2 662
2 056
1 450
1 663

0
0
0
0
0

Kost:
5 dager/uke
4 dager/uke
3 dager/uke
2 dager /uke
Annenhver uke

220
176
132
88
110

220
176
132
88
110

0
0
0
0
0

Satsene er gjeldende fra 01.01.18
Søskenmoderasjon utgjør 30% for 2. barn og 50% fra 3. barn

BARNEHAGER

2018

1.1.2019

1.8.2019

Opphold barnehager:
# 5 dagers plass betales med 100% av full sats
# 4 dagers plass betales med 90% av full sats

2 910
2 619

2 990
2 691

3 040
2 736
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2 093
1 794
1 495

2 128
1 824
1 520

Inntektsgraderte satser:
Reduksjon gis til husholdninger der maksprisen utgjør
mer enn 6% av inntekten. Inntektsgrensen per år for å
få reduksjon i oppholdsbetaling er:
533 500

548 167

557 333

Barn over to år som bor i husholdninger med lav inntekt
har rett på 20 timer gratis oppholdstid per uke.
Inntektsgrensen per år for å få reduksjon i
oppholdsbetaling er:
533 500

533 500

548 500

Søskenmoderasjon:
30% for barn nr. to gir følgende reduksjon i kr :
50% for barn nr. tre gir følgende reduksjon i kr:

897
1 495

912
1 520

# 3 dagers plass betales med 70% av full sats
# Halv plass betales med 60% av full sats
# 2 dagers plass betales med 50% av full sats

2 037
1 746
1 455

873
1 455
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