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Tønsberg kommune

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

23.10.2018
D117 Formannskapssalen Rådhuset
18:00

Medlemmer
Anne-Merethe Frostad Nilsen
Kari Asmyhr
Karl Reite
Anne-May Hogsnes
Bent Kittelsen
Aksel Even Haraldsen
Henning Wold
Marie Hernes Rød
Olav Sannes Vika
Josef Kleven

Parti
AP
AP
AP
FRP
FRP
H
H
MDG
SV
V

Forfall
Kirsti Nilsson Søyland

Parti
H

Varamedlemmer:
Knut Bergan

Parti
H

Møtenotater:
EVENTUELT:
Sannes Vika (SV) ber om informasjon om lukket avvik etter Fylkesmannens tilsyn om tilbudet til
ROP-pasienter.
Asmyhr (Ap) etterspør sak vedtatt i "PS 164/17: Budsjett 2018 - Handlings- og økonomiplan
2018 - 2021" i Bystyret 13.12.2017 vedtakspunkt 16.. "Bystyret ber om at rådmannen tar initiativ
til å prøve ut en kollektiv boform i samarbeid med innbyggere som ønsker et beboerstyrt
alternativ til private leiligheter og offentlige omsorgsboliger."

Saksliste
Saksnr.
060/18
061/18
062/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow
Delegasjonssaker UHO

060/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
23.10.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 060/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

061/18: Erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow

Rådmannens innstilling
1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
(tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt 8
beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom dimensjonert
for opptil 20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper nedfelt i
strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-kompentasjon på
kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske
ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

22.10.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 040/18 Vedtak:

1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
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(tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med maksimalt
8 beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en demensykdom
dimensjonert for opptil 20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper
nedfelt i strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mvakompentasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om
prosjektets totale økonomiske ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

22.10.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet RMF følgende vedtak:
RMF- 036/18 Vedtak:

1. Det planlegges et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på
Olsrød (tomtealternativ nr 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med
maksimalt 8 beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en
demensykdom dimensjonert for opptil 20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til
prinsipper nedfelt i strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv
aldring og fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid
og designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mvakompentasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om
prosjektets totale økonomiske ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020

23.10.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Høyre foreslår følgende endringer i punkt 1: ordet "planlegges" byttes ut med "utredes"
og "(tomtealternativ nr 2 )" utvides til også gjelde nr. 1.
Høyre foreslår nytt punkt 4, der eksisterende punkt 4 blir nr. 5 : "Forslag til
tomtealternativer legges ut på høring med svarfrist 31.12.2018"
Fellesforslag fra SV på vegne av SV, Ap, V og MDG:
Nytt punkt 6: Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å
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ta biogass og elektrisitet i bruk.
Nytt punkt 7: I henhold til klimaplanens målsetninger skal prosjektet bygges som
plusshus.
Alle nye endringer ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 061/18 Vedtak:

1. Det utredes et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow på Olsrød
(tomtealternativ nr 1 og 2). Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger med
maksimalt 8 beboere per avdeling, og et dagsenter for mennesker med en
demensykdom dimensjonert for opptil 20 personer per dag
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i henhold til prinsipper
nedfelt i strategien aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mvakompentasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra låneopptak. Ny sak om
prosjektets totale økonomiske ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Forslaget til tomtealternativer legges ut på høring med svarfrist 31.12.2018.
5. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av erstatningsykehjemmet i 2020
6. Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med særlig fokus på å ta
biogass og elektrisitet i bruk.
7. I henhold til klimaplanens målsetniger skal prosjektet bygges som plusshus.

062/18: Delegasjonssaker UHO

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

23.10.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
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UHO- 062/18 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.
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