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Rådmannens innstilling

1. Forslag til budsjett for Tønsberg kommune godkjennes med en samlet nettoramme for alle
virksomheter på kr 2.394.500.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det
fremgår av budsjettskjema 1B.
2. Forutsetning for skatt, rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter vedtas
som det fremgår av budsjettskjema 1A. Skatt på inntekt og formue innkreves etter
maksimalsatser.
3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele virksomhetenes rammer på ulike tjenesteområder i tråd
med føringer i dette dokument.
4. Kr. 10.000.000 finansieres fra frie fond (integreringsmidler) til å finansiere driftsbudsjettet.
5. Det budsjetteres med et resultat i balanse.
6. Investeringsbudsjettet vedtas som fremlagt i budsjettskjema 2A og 2B. Kommunen tar opp lån
på kr 292.270.000 til finansiering av nye investeringer i anleggsmidler og formidlingslån.
7. Av kommunens låneopptak, bevilges kr 24.030.000 til lånefond for selvfinansierende
investeringer. Renter og avdrag til selvfinansierende investeringer dekkes innenfor
virksomhetenes rammer
8. Av kommunens låneopptak, utgjør kr 60.000.000 lån i Husbanken til videre utlån (Startlån).
9. Budsjettet til Havnevesenet godkjennes.
10. Renter av de kommunale fondsmidler utenom Havnefond tilføres ikke de respektive fond, men
disponeres i budsjettet.
11. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling justeres i tråd med føringer i budsjettet.

Egenbetaling som ikke er nevnt øker med 2,8%.

Sammendrag:
Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2019 og skisse til Handlings- og økonomiplan for
perioden 2019-2022. Dokumentet er et beslutningsgrunnlag for Formannskapet som skal avgi
innstilling til Bystyret. Rådmannen legger til grunn rammetilskudd og skatteanslag som er
foreslått i Grønt hefte fra Statsbudsjettet og beregninger fra Kommunaldepartementet.

Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 516,1 mill kroner i 2019, hvorav 131,5 mill. er
investeringer som tidligere er budsjettert og gitt ramme til men ikke gjennomført. 154,1 mill
kroner er investeringer innen vann og avløp (avgiftsfinansiert) og 30,0 mill kroner er
boliginvesteringer (finansiert av tilskudd, husleie eller fond). Lånefinansieringen utgjør 364,1 mill
kroner, hvorav 71,8 mill. er ubrukte lånemidler (ref. tidligere investerte investeringer).

Vedlegg:
ØKONOMIPLAN 2019-2022 BUDSJETT 2019
Uttalelser budsjett 2019 SUH
Saksutskrift 25-18 - Budsjett for tilsyn og kontroll 2019
VIKS, budsjett 2019 og fordeling
Budsjett 2019 for revisjon, Vestfold kommunerevisjon
2018_Vedlegg til sak 19_budsjett_økplan_styret.docx
Søknad Oseberg Vikingarv

Innledning – hva saken gjelder:
Kommuneloven krever at kommunen utarbeider en økonomiplan for minst 4 år, der
årsbudsjettet for kommende år utgjør basisåret i perioden. Årsbudsjettet skal være
realistisk og utarbeidet i balanse. I utgangspunktet er Handlings- og økonomiplanen kun
bindende for periodens første år. Alle vedtak av økonomisk betydning skal konkret
innarbeides i gjeldende Handlings- og økonomiplan, slik at tiltaket sees i en videre
økonomisk sammenheng.

Investeringsbudsjettet skal også være årlig, og det innebærer at investeringer som er
budsjettert tidligere men ikke gjennomført må budsjetteres på nytt i det året de
planlegges gjennomført.

Faktagrunnlag:
Rådmannens budsjettgrunnlag legges fram for Formannskapet som er innstillende
organ til bystyret.

Loven og budsjett- og regnskapsforskriftene stiller krav til budsjettinnholdet. Disse
viktige prinsippene gjelder for kommunale budsjett:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Lån kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader
Avdrag og renter skal dekkes av driftsinntekter
Budsjettet er inndelt i investeringsbudsjett og driftsbudsjett
Det kan bare unntaksvis opereres med underskudd i driftsbudsjettet
Budsjettet skal gi en fullstendig oversikt over kommunens virksomhet
Budsjettet skal være i balanse
Budsjettet skal være realistisk
Utgifter og inntekter skal føres med bruttobeløp
Budsjettet er bindende
Lånemidler kan ikke benyttes til å gi eksterne tilskudd

Det gjøres oppmerksom på at det er laget en økonomiplan frem til og med 2022, basert
på dagens kommunestruktur. Fra 2020 vil det imidlertid bli laget nye budsjetter og
økonomiplaner i den nye kommunen som er en sammenslåing mellom Tønsberg
kommune og Re kommune.

Det er gjennomført og lagt opp til slik framdrift i prosessen:

23. oktober Presentasjon av budsjettforslag i
medbestemmelsesmøte
23. oktober Budsjettforslag drøftes i AMU
6. november Rådmannens forslag legges ut offentlig
19. november Behandling i eldreråd
19. november Behandling i råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
20. november Behandling i Utvalg for helse og omsorg
20. november Behandling i Utvalg for kultur, idrett og
folkehelse
22. november Behandling i Utvalg for oppvekst og opplæring
22. november Behandling i Utvalg for nærings- og
samfunnsutvikling
26. november Behandling i Administrasjonsutvalget
26. Formannskapet innstiller til Bystyret
november
26.nov– Budsjettet er ute til offentlig ettersyn
12.des

12. desember Bystyret vedtar budsjett for 2019, Handlingsog økonomiplan 2019-2022

Rådmannen anslår Tønsberg kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) til
2.464,9 mill kroner. En del av forutsetningene for balanse i budsjettet er at det brukes
10 mill. kr. fra fondsmidler til å dekke bortfall av integreringsmidler fra staten pga.
mottak av færre flyktninger. Disse midlene ble avsatt forrige år da inntektene ble større
enn forventet.

Rådmannens utsendte forslag til budsjett 2019, Handlings- og økonomiplan 2019-2022
bygger på forslag til statsbudsjett fremlagt av regjeringen 8. oktober.

I kommuneopplegget er det lagt til grunn en prisstigning på kommunale tjenester på
2,8%. Det betyr at det forventes at priser og lønninger samlet i kommunesektoren vil
øke med 2,8%. Rådmannen foreslår at kommunens gebyrer og egenbetalinger som
ikke er nevnt spesielt i rådmannens budsjettforslag øker med 2,8%.

Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,25% i samsvar med føringer i statsbudsjettet.

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).
Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

Skatt på inntekt og formue

1 293 624

Ordinært rammetilskudd

1 006 723

Skatt på eiendom
Andre direkte eller indirekte skatter
Andre generelle statstilskudd
Andre generelle statstilskudd i rammene
Sum frie disponible inntekter

0
0
193 573
0
2 493 920

1 317
045
1 051
487
0
0
156 516
-142 966
2 382
082

1 354
400
1 110
500
0
0
134 513
-122 413
2 477
000

27 013
0
3
79 641
0

52 235
-550
0
91 533
-55 533

7
61 862
-114 493
0
61 901

(Tall i hele 1000 kr)

2020

2021

2022

1 378
800
1 130
500
0
0
9 900

1 398
000
1 146
200
0
0
10 400

1 417
400
1 162
200
0
0
10 600

2 519
200

2 554
600

2 590
200

50 765
-550
0
100 350
-41 950

50 200

49 600

48 900

0
68 000

0
81 900

0
99 600

0
71 000
-55 315

0
84 900
-93 085

0
94 300
-112 100

0
103 700
-136 000

0
113 200
-163 900

0
93 491

0
0

0
0

0
0

0
0

Budsjettskjema 1A - drift

Renteinntekter og utbytte
Renteinntekter og utbytte i rammene
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. i
rammene
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk
Til ubundne avsetninger

Til bundne avsetninger
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

75 125
0
61 901
229
14 958
0
59 938

3 272
-3 272
93 491
300
32 682
-32 982
0

4 090
-4 090
0
10 000
42 616
-42 616
-10 000

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

Overført til investeringsbudsjettet
Til fordeling drift

0
2 319 489

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

2 454 458

0
2 393
915
2 394
500
585

0
2 407
100
2 407
000

0
2 418
600
2 412
600

0
2 426
300
2 411
300

228 460

0
2 326
767
2 339
832
30 365

93 491

17 300

0

100

6 000

15 000

Poster som inngår både i skjema 1A og i
rammene
Mer/mindreforbruk

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 2019-2022 er vist under hvert
område i budsjettdokumentet.
Budsjettskjema 1B – virksomhetenes rammer
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

Budsjett Endring Budsjett
2018
2019
32 662 62 289
94 951
7 999
-972
7 027
7 501
578
8 079
6 907
-264
6 643
23 960
2 446
26 406
24 457
1 751
26 208
10 665
477
11 142
21 083
5 050
26 133
60 762
-341
60 421
149 410
4 182 153 592
210 837
8 135 218 972
-27 164 22 208
-4 956
20 598
1 097
21 695
31 847
2 030
33 877
29 048 -2 049
26 999
29 740 -1 323
28 417
38 571
3 006
41 577
28 078
806
28 884
22 650
171
22 821
34 858
-100
34 758
14 630
-957
13 673
22 789
827
23 616
40 381
2 188
42 569
28 453
1 895
30 348
67 197
4 136
71 333
35 824
237
36 061
43 479
374
43 853
25 963
166
26 129
39 373 -1 261
38 112
28 446
-243
28 203
34 122
-227
33 895
32 060
235
32 295
44 256
4 485
48 741

Kulturskolen
6 774
132
6 906
Biblioteket
15 991
267
16 258
Fagenhet helse og omsorg
22 840 10 217
33 057
Tildeling helse-/omsorgstjenester
22 109
149
22 258
Helsetjenester
66 376 -66 376
0
MFT
75 272
9 938
85 210
Hjemmetjenester
178 953
997 179 950
Sykehjem
319 056
6 439 325 495
HOB
221 956 33 625 255 581
Tønsbergregionens legevakt og kommunale akutte døgnplasser
18 934 10 522
29 456
(TRLKAD)
NAV Tønsberg
125 473 -8 177 117 296
Bydrift
33 009 -67 599
-34 590
Kommuneutvikling
16 332 -2 548
13 784
Eiendomsutvikling
5 531
903
6 434
TKE
-14 436
3 919
-10 517
Næringsutvikling
4 220
1 227
5 447
Havnevesenet
0
0
0
Totalt
2 339 832 54 668 2 394 500

Budsjettskjema 2A - investering
Budsjettskjema 2A viser totale investeringer og hvordan disse er budsjettert finansiert.
(Tall i hele 1000-kroner)
Investeringer i anleggsmidler
Utlån og forskutteringer
Kjøp av aksjer og andeler
Avdrag på lån
Dekning av tidligere års udekket
Avsetninger
Årets finansielle behov
Finansieres slik
Bruk av lånemidler 1)
Inntekt fra salg av anleggsmidler
Tilskudd til investeringer
Kompensasjon for
merverdiavgift
Mottatte avdrag på utlån og
refusjoner
Andre inntekter
Sum ekstern investering
Overført fra driftsregnskapet
Bruk av tidligere års udisponert
Bruk av avsetninger
Sum finansiering
Udekket/udisponert

Regnskap
2017
491 911
469
52 022
486
19 402
240
3 791 385
95 540
774
29 396
183
692 064
537

Budsjett
2018
678 938
000
60 000
000
17 000
000
4 700 000
0

Budsjett
2019
506 585
000
60 000
000
9 500 000
6 000 000
0

Budsjett
2020
768 550
000
60 000
000
10 000
000
6 000 000
0

Budsjett
2021
824 750
000
60 000
000
10 500
000
6 000 000
0

Budsjett
2022
647 150
000
60 000
000
11 000
000
6 000 000
0

41 000
000
801 638
000

0

0

0

0

582 085
000

844 550
000

901 250
000

724 150
000

504 899
533
17 000
763
56 102
943
19 704
983
43 870
730
276 789
641 855
741
0
0
50 208
796
692 064
537
0

583 084
000
41 000
000
32 897
000
33 712
000
6 543 000

364 099
000
200 000

361 860
000
300 000

461 150
000
0

415 420
000
0

44 126
000
87 240
000
6 000 000

180 800
000
190 690
000
6 000 000

221 800
000
199 900
000
6 000 000

173 600
000
118 130
000
6 000 000

0
697 236
000
0
0
104 402
000
801 638
000
0

0
501 665
000
0
0
80 420
000
582 085
000
0

0
739 650
000
0
0
104 900
000
844 550
000
0

0
888 850
000
0
0
12 400
000
901 250
000
0

0
713 150
000
0
0
11 000
000
724 150
000
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.

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 2018-2021. Det er
kun budsjettet for første år i økonomiplanperioden som formelt vedtas av bystyret. De
øvrige årene angir estimert budsjett.
(Tall i hele 1000 kroner)

2019

2020

2021

2022

Egenkapitalinnskudd KLP

9
500
6
500
25
000
1
000
2
000
5
900
6
000
5
000
1
100

10
000
6
500

10
500
6
500

11
000
6
500

IKT-investeringer
IKT-investeringer forberedelse Nye Tønsberg
Fornying av senger og utstyr sykehjem bbs
Kirkebygg
Kirkegårdsinvesteringer
Digital strategi for Tønsbergskolen
Velferdsteknologi
Anleggsplan idrett (inkl. ishallen)

-

-

-

2
000
7
900
2
000

1
600
7
900
1
600

2
000
2
500
2
000
-

-

-

750

4
150
3
000

200

-

250

-

900

-

Infrastruktur Slottsfjell
Tråløst nett Teie hovedgård og IKT utstyr ansatte
Uteområde Støperiet
Transporttjenesten - en ny minibuss
Transporttjenesten - to nye minibusser

-

-

2
000

4
150
3
000

4
150
-

-

-

-

-

-

-

-

Frivilligsentralen - en minibuss
900

-

500

-

Hjelpemiddellageret - 2 el-varebiler
Sidebygningen - personbil 7 seter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400
Utegruppa - utskiftning gamle biler
300

300

200

-

30
000
7
200
2
000
40
000

10
000
2
500

Utegruppa - truck

Eiendom / vedlikehold
Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskeligstilte på
boligmarkedet
Brannsikring kommunale boliger
Utvidelse Presterød ungdomsskole
Utvidelse Presterød barneskole

Brannsikring kommunale yrkesbygg

1
500
500

300

500
3
000

-

-

Separering avløpssystem kommunale bygg

Teie hovedgård kulturskolen - Ventilasjon
Hogsnes sykehjem

30
000

Erstatningssykehjem
Ny svømmehall
Byromsstrategi
Rehabilitering\omgjøring av toalett og dusj Træleborg
skole
Inventar Ny helsestasjon Anders Madsens gt.
Utvidelse kapasitet Husøy senter

2
000
2
000

-

-

-

-

-

-

10
000
2
000

Biler, vaktmester og renhold

Gjennomføring av utbyggingsavtaler

10
000

31
000
10
000
2
000

Gymsal Presterød barneskole 20 mill

10
000

5
000
2
000
250
000
150
000
2
000

600
1
700
1
800

-

600
8
000
1
500
1
200
10
000
1
000
2
000
1
500
1
500

800
9
000
2
500
1
500
60
000
1
500

2
000
-

-

-

-

3
000

-

250
000
150
000
106
000
2
000

150
000
266
000
2
000

-

-

-

-

-

-

-

Bydrift
Lekeapparater i barnehager
Asfaltprogram
Utskiftning av HQL-armatur
Trafikksikkerhetstiltak
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt
Lekeplasser/ aktivitetsparker.
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien
Veglys råtekontroll
Veglys fonying

800
9
000

800
9
000
-

1
500
60
000
1
500

1
500
1
500

-

-

1
500
1
500

1
500
1
500

1
500
1
500

Utvikle utendørs møteplasser

-

Miljøtårnsertifisering av 3 kom bygg

-

200

200

200

100

100

100

200

200

200

200

200
2
000
3
000
5
000
1
000
3
000

200
2
000
4
000
5
000

200
2
000
4
000
5
000

200

Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan
Trygge lokalsamfunn (Flyttes til KIF)
Ladestasjoner elbiler
Maskinkjøp vei
Kjøpe nye biler, biogass og EL
Nytt lekeområde i nedre bydel
Rådhusgata forskjønning

HPA (Hovedplan avløp)
Spredt avløp ( vann)
Spredt avløp (avløp)
Snu avløp Vear
Maskinkjøp vann/avløp

Sum nye investeringer

Rebudsjetteringer av tidligere finansierte:
Avfallssug Tønsberg sentrum
Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019
Slottsfjellet arena øst og turveier 2014
Anders Madsensgate
Presterød ungdomskole utbygging 2016
Presterød barneskole utbygging 2016
Robuste boliger
Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 - 2016
Ventilasjon barnehager 2016
Vear skole - oppgradering 2017

Sum rebudsjetteringer

Sum investeringer

4
000
5
000
-

-

-

-

6
000
5
000

5
000

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

50
000
100
000
8
000
12
000

50
000
100
000
8
000
12
000

4
500

4
500

4
500

384
600

778
550

835
250

658
150

Ole 4

Avgiftsfinansierte investeringer
HPV (Hovedplan vann)

-

-

17
000
57
650
7
000
15
000
6
000
9
000
5
500
9
335
2
500
2
500

-

50
000
100
000
8
000
12
000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131
485

-

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

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte
Gevinst på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Mottatte avdrag på utlån
Sum eksterne finansinntekter
Finansutgifter

Regnskap
2017

Budsjett
2018

Budsjett
2019

156 685

158 464

422 411

441 537

296 598

290 568

1 051 487

1 110 500

162 226

134 513

13 735

14 022

1 317 045

1 354 400

0
0
3 420 187

0
0
3 504 004

1 697
807
438
724
410
431

1 735 479

1 730 980

481 917

553 218

423 783

416 797

541
746

543 700

583 686

214
039
129
805
-94
589

203 644

206 677

30 716

0

-70 854

-74 699

3 337 962

3 348 385

3 416 659

138 179

71 802

87 345

27
013

52 235

50 765

0

0

2
355

900

1 000

29 371

53 135

51 765

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

3 476 141

3

Renteutgifter og låneomkostninger

92 393

100 350

0

0

61
862
2
416

71 000

84 900

2 501

2 386

143 926

165 894

187 636

Resultat eksterne
finanstransaksjoner

-114 554

-112 759

-135 871

Motpost avskrivninger

129
805

30 000

0

153 429

-10 957

-48 526

61
901

93 491

0

Tap på finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Avdrag på lån
Utlån
Sum eksterne finansutgifter

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

79
641
7

229
14
958

300

10 000

32 535

42 616

77 088

126 326

52 616

0
0

0
0

0
0

61
901
75
125

93 491

0

4 578

4 090

137 026

98 069

4 090

93 491

17 300

0

Rettslig grunnlag:
Kommunelovens §44, §45, §46 og §47

Rådmannens forslag til budsjett og Handlings- og økonomiplan er beslutningsgrunnlag

for Formannskapet når innstilling skal gis til bystyret etter kommuneloven § 8 nr 3, §44
nr. 3 og § 45 nr 2.

I følge rundskriv H-13/98 er administrasjonens innstilling eller grunnlagsnotat som
hovedregel offentlig etter offentlighetsloven § 2, jf. § 5 3.ledd. Formannskapets
behandling skal skje i åpne møter jfr. kommunelovens § 30. Etter kommunelovens § 31
kan dørene lukkes dersom "tungtveiende offentlige interesser" tilsier dette. Fra
administrasjonens side er vurderingen at det ikke er naturlig å unnta dokumentet
offentlighet.

Kommuneloven § 45 pålegger kommunestyret en gang i året å vedta budsjett for
kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i
budsjettåret og anvendelsen av disse.

Forholdet til kommuneplanen:
Handlings- og økonomiplan med budsjett bygger på kommuneplanens handlingsdel
som ble vedtatt i bystyret i juni.

Vurderinger:
Veksten i inntektene i 2019 er ikke tilstrekkelig til å dekke forventet pris- og lønnsvekst,
samt helårseffekt av tiltak igangsatt 2018 uten å benytte fondsmidler og redusere
overskuddskravet.
Budsjettforslaget som legges fram er meget stramt. Dette fordrer som vanlig god
kostnadskontroll. Det er likevel risiko for overskridelser. Spesielt gjelder dette fortsatt
helse og omsorg hvor det kontinuerlig de siste årene har blitt økende behov for
tjenester. Det samme gjelder barnevern, spesialundervisning og sosialhjelp. Det er
budsjettert med et resultat i balanse, noe som betyr at det ikke er noe buffer til uventede
hendelser utover den avsatte reserven på 12,5 mill. kr. Det er viktig å være klar over at
dette er en risiko.

Alternative løsninger:
Rådmannens budsjettforslag er også denne gangen meget stramt. Det er budsjettert
med et overskudd på 0 mill kroner. Det anbefales å budsjettere med et netto
driftsresultat på 1,75% for å bygge opp en sikkerhet mot svingninger i fremtiden samt
spare til fremtidige investeringsbehov. Tønsberg kommune vil når regnskapet for 2018
er avsluttet ha en solid buffer i form av disposisjonsfond. Disse midlene er planlagt å
brukes til å finansiere bygging av sykehjem og skoler i fremtiden. For å ha en liten buffer

til uforutsette hendelser og usikkerhet i innsparingstiltak er det satt av en reserve i
budsjettet på 12,5 mill. kr.

Kontrollutvalget foreslår å øke forvaltningsrevisjon fra 550 timer i 2018 til 800 timer i
2019. I 2019 vil det bli behov for å bruke store ressurser på forberedelse til
kommunesammenslåing, og forvaltningsrevisjon krever også mye ressurser fra
administrasjonen. Det kan også stilles spørsmål ved å øke antall timer til
forvaltningsrevisjoner for en kommune som likevel skal avvikles.

Innføring av eiendomsskatt er en alternativ løsning. Eiendomsskatten må vedtas for
hvert enkelt skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut
for skatteåret. Fristen for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første
gangs innføring må takseringen være avsluttet innen utgangen av juni. Ved innføring av
bunnfradrag er fristen 1. april. Første år gis det anledning til å beskatte 2 promille av
skattegrunnlaget. Grove beregninger, gitt at både boliger og næring beskattes, viser at
Tønsberg kommune kunne tatt inn om lag 90 mill kroner i eiendomsskatt i 2019.

Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Vedtas i Bystyret
Tønsberg, 7. november
2018
Geir Martin Viksand
Rådmann
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Jørn Erik Borge, telefon: 33 34 83 10
Finans Budsjett Anskaffelser

Økonomirapport nr. 4 - pr. sept 2018 - til UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
20.11.2018

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 4 – pr sept 2018 tas til etterretning

Saksnummer
066/18

18/87671

Sammendrag:
Økonomirapporter til Formannskapet inneholder rådmannens løpende vurdering av kommunens
økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger
også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.

I tillegg til status og prognose for driften rapporteres også status for investeringsprosjekter.
Disse
rapportene er utarbeidet i eget vedlegg til saken og er delt i 3, en rapport for Bydrift, en for
TKE/Eiendomsutvikling og en for øvrige prosjekter.

Vedlegg:
Økonomirapport pr sept 2018 UHO
Sykefravær pr september UHO

Innledning – hva saken gjelder:
Målet er at det til hvert møte i hovedutvalg og Formannskap skal rapporteres om status
økonomi.
Det rapporteres på økonomisk status for drift og investering samt sykefravær i disse
rapportene, men investeringsrapportene følger kun med til Formannskapet.

Faktagrunnlag:
Det er fremskrevet et merforbruk på årsbasis på 15 mill kr for området totalt.
Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 7 mill. kr. og
Legevakten med 10,5 mill. kr. Samtidig forventes nå et mindreforbruk i Sykehjemmene
på 1,4 mill pga at de nye sengene på Re ikke har blitt iverksatt ennå, og
overliggedøgnene har vært på et minimum i sommer. Det forventes også mindreforbruk
på ca. 1 mill kr i Tildeling pga vakanser og sykefravær. I virksomhet Hjemmetjenesten
skyldes merforbruket fortsatt økning i brukermassen. Legevakten har startet opp i nye
lokaler, noe som har gitt økte engangskostnader. En feilbudsjettering medførte at
kostnadsnivået ikke ble kjent før høsten 2018 og prosess for å redusere kostnader er
igangsatt med virkning primo 2019.
Flere detaljer om årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.

Sykefravær:
For Tønsberg kommune samlet, ligger sykefraværet i 2018 jevnt over høyere enn det
var i 2017 for de aller fleste månedene. Det er kun for februar og mars at kommunen i
2018 har hatt et likt eller lavere sykefravær enn vi hadde i 2017. Sesongsvingningen i

2018 følger samme mønster som i 2017 bortsett fra at det er noe høyere prosentmessig
fravær i 2018. Detaljert statistikk pr virksomhet følger vedlagt.

Tiltak som er iverksatt i kommunen i 2018, er at vi f.o.m. medio august startet med en
ny arbeidsmetodikk for oppfølging av sykemeldte. Dette gjelder for de tre store helseog omsorgsvirksomhetene: Sykehjemmene i Tønsberg, Hjemmetjenester og Psykisk
helse og miljøarbeid. Tidligere har politikerne blitt orientert om at arbeidsmetodikken
skulle kalles SMART sykefraværsoppfølging. Da SMART-begrepet er sterkt knyttet til
oppvekstsektoren i Re og nå etter hvert også i Tønsberg, vedtok Arbeidsmiljøutvalget i
høst at vi skulle kalle arbeidsmetodikken for «Tett på» i stedet. Dette innebærer at vi
bruker samme navn på arbeidsmetodikken som allerede er tatt i bruk i Re kommune,
som startet med denne metodikken før Tønsberg kommune.

«Tett på» er en metodikk hvor NAV lokalt og NAV Arbeidslivssenter arbeider tett
sammen med Tønsberg kommune representert med ledere i berørte virksomheter og
deres respektive HR-rådgivere. Dette innebærer en betydelig økning i ressurser fra
NAV-systemet til de berørte virksomhetene, noe som kommer hele Tønsberg kommune
til gode. Arbeidsmetodikken innebærer, som navnet tilsier, en oppfølging av sykemeldte
som er tett på den ansatte. Dialogmøter iverksettes raskt, partene møtes og ser hvilke
tilretteleggingsmuligheter som finnes og iverksetter dette mye raskere. Dette er mulig
da NAV har innsikt i andre opplysninger om sykefraværet enn arbeidsgiver og at den
sykemeldte har samtale med partene, NAV og leder, raskere enn ved normal
sykefraværsoppfølging.

Da «Tett på» i praksis startet opp i september, har vi ikke grunnlag for å rapportere på
utviklingen ennå. Det iverksettes opplæring som er obligatorisk for virksomhetene som
deltar i «Tett på» og som øvrige ledere i kommunen får anledning til å delta på. I uke
45 deltok ca 170 ledere, tillitsvalgte og verneombud på kurs i regi av NAV lokalt, NAV
Arbeidslivssenter og HR-enheten i kommunen med fokus på
sykefraværsoppfølging. Opplæringen er positiv synergieffekt av «Tett på» for alle
ledernivåer i kommunen.

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i utvalget.
Tønsberg, 14. november
2018
Tove Hovland
Kommunaldirektør
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

JournalpostID

18/87090

Saksbehandler:
Astrid Holwech, telefon: 33 34 87 11
Fagenhet helse og omsorg

Høringsuttalelse om etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mm.
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Bystyret

Møteddato
19.11.2018

Saksnummer
042/18

20.11.2018

067/18

Rådmannens innstilling
Høringsuttalelse om høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende etablering
av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud og utvidelse av ombudsordningen til å gjelde
fylkeskommunale tannhelsetjenester (endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og
tannhelsetjenesteloven), godkjennes.

Sammendrag:
Forslag til høringsuttalelse fra Tønsberg kommune om endring av navn på pasient- og
brukerombudet, samt etablering av nasjonalt ombud og ta tannhelse inn i ansvarsområdet.

Innledning – hva saken gjelder:
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt ut et høringsnotat med høringsfrist 2. januar
2019. I Høringsnotatet inneholder noen hovedproblemstillinger. For det første foreslås
det at pasient- og brukerombudet endrer navn til Eldre-, pasient- og brukerombud. Det
foreslås også at et nasjonalt ombud etableres i tillegg til de lokale ombudene i fylket.
Det tredje hovedforslaget er å utvide pasient- og brukerombudenes ansvarsområde til
også å omfatte den fylkeskommunale (offentlige) tannhelsetjenesten.
Faktagrunnlag:
Sammendrag av høringsnotatet:
Etablering av et nasjonalt pasient- og brukerombud
I dag er det 15 pasient- og brukerombud. Ombudene skal ivareta pasienters og
brukeres interesser og behov overfor spesialisthelsetjenesten og kommunenes helseog omsorgstjeneste. Pasient- og brukerombudet fatter ikke enkeltvedtak, og klager på
ombudets saksbehandling behandles av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet
administrerer ordningene i dag, men de har ikke instruksjonsmyndighet i enkeltsaker.
Pasient- og brukerombudene har etablert et arbeidsutvalg bestående av fire lokale
ombud som velges for to år av gangen.
Forslaget i høringsnotatet er å etablere et felles nasjonalt pasient- og brukerombud for å
styrke ombudenes generelle arbeid. I tillegg er det behov for økt samordning av
administrative rutiner og faglig praksis hos de lokale ombudene. Departementet
foreslår at det nasjonale ombudet lokaliseres til ett av de lokale ombudene.
Endring av navn til Eldre-, pasient- og brukerombud
Pasient- og brukerombudet skal allerede i dag ivareta eldre pasienter og brukere.
Ombudets mandat skal ikke utvides til å gjelde andre enn de som får helse- og
omsorgstjenester og spesialisthelsetjenester.
Forslaget om endring er begrunnet i den statlige satsingen på helse- og
omsorgstjenester til eldre. Høringsnotatet begrunner at det å fremheve eldre særskilt i
navnet på ombudet vil bidra til å fremheve at eldre er en viktig gruppe i helse- og
omsorgstjenesten. Departementet tar utgangspunkt i at det nasjonale ombudet bør ha
en særskilt fokus på personer over 65 år, fordi det foreligger mye nasjonal og
internasjonal forskning om denne aldersgruppen og gruppen er nær pensjonsalder.
Utvide til å gjelde tannhelsetjenesten mm.
Utvidelsen er foreslått fordi det offentlige tannhelsetjenesteansvaret ikke ble overført fra
fylkeskommunen til kommunen, men det ble åpnet for en frivillig prøveordning med
kommunal tannhelsetjeneste. For å sikre at alle personer som har krav på å motta
tannbehandling enten det er i regi av kommune eller fylkeskommune, foreslås det å
endre pasient- og brukerombudenes ansvarsområder.
Andre forslag
Høringsnotatet har også forslag som gjelder ombudets ansvar for den samiske

befolkning og omtaler forhold som særlig gjelder Oslo og Akershus.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Forslag til høringsuttalelse fra Tønsberg kommune:
Tønsberg kommune støtter ikke høringsforslaget om å endre navn på pasient- og
brukerombudet. Pasient- og brukerombudet er et godt innarbeidet navn som både lokal
presse, kommune og spesialisthelsetjenesten kjenner til. Dagens navn kom til etter at
kommunale omsorgstjenester til brukere ble tatt inn daværende pasientrettighetslov, og
loven endret navn til pasient- og brukerrettighetsloven.
Dagens ombudsnavn dekker to grupper tjenestemottakere – pasienter som får
helsetjenester og brukere som får omsorgstjenester. Både pasient og bruker er
definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstavene a. og f. Eldre derimot er
ikke definert som en spesifikk tjenestemottakergruppe. Eldre er heller ikke en
beskrivelse av en funksjonsevne eller en lidelse med behov for helsehjelp eller
omsorgstjenester. Etter helse- og omsorgstjenesteloven omfatter kommunens ansvar
alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk og psykisk sykdom,
skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.
Eldre er heller ikke her nevnt som en gruppe som fremheves for å sikre ivaretakelse.
Eldre er en demografisk gruppe, og det er ingen definisjon av når en person kan kalles
eldre. Når kommunen vurderer dekningsgrad for sykehjemsplasser tas det
utgangspunkt i antall personer over 80 år. Alle som kommer over en viss alder vil
kunne defineres som eldre, uten at de nødvendigvis har krav på hjelp og støtte fra
pasient- og brukerombudet. Eldre en ikke gruppe personer eller en beskrivelse som
indikerer et behov for helse- og omsorgstjenester.
Tønsberg kommune mener at det positivt at det nasjonalt fokuseres særlig på eldre.
Forslaget om å endre navn på ombudet vil derimot kunne bidra til å sette brukergrupper
opp mot hverandre. Høringsnotatet diskuterer ikke hvilken virkning og holdning
navneendringen gir i forhold til andre pasient- og brukergrupper som også trenger
fokus. I følge forslag til statsbudsjett 2019 skal psykisk helse- og rusfeltet prioriteres
sammen med eldrereformen Leve hele livet Begge disse står som to av regjeringens
fire sentrale mål for helse og omsorgsområdet i 2019.
Helse- og omsorgstjenester skal gis alle pasient- og brukergrupper som har behov for
det, uavhengig av diagnose, alder, funksjon, religion, rase, kjønn osv. Det å fremheve
en gruppe fremfor en annen viser en endring av retning på helse- og
omsorgstjenestene, enn det som var intensjonen ved samhandlingsreformen.
Lovendringene i 2011 ble utformet med et generalistansvar for kommunene som var
profesjonsnøytralt og diagnoseuavhengig.
Tønsberg kommune støtter forslaget om å etablere et nasjonalt pasient- og
brukerombudet. Gjennom det nasjonale ombudet vil ombudet kunne styrke arbeidet
med fokus- og satsningsområder som f.eks. helse- og omsorgstjenester til den eldre
befolkningen.

Tønsberg kommune ser at det er fordeler og ulemper ved å etablere det nasjonale
ombudet sammen med ett av de lokale. Den største fordelen kan være at det nasjonale
vil få nærmere innsikt i ombudenes problemområder. I tillegg vil det sannsynligvis ha
en administrativ og økonomisk fordel. Ulempen kan være at det blir et for dårlig skille
mellom det lokale ombudet og det nasjonale, og at dette ene lokale ombudet vil bli et
ombudet med høyere kompetanse og status nasjonalt sett. For å unngå dette må
departementet sikre klare skiller mellom ansvars- og oppgaveområder for henholdsvis
det lokale og det nasjonale ombudet.
Tønsberg kommune tilslutter seg forslaget om å utvide ombudets ansvarsområde til
også å gjelde tannhelsetjenester.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Høringsuttalelsen til etablering av nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud mm.
godkjennes
Videre behandling:
Saken avsluttes i bystyret og høringsuttalelsen sendes til helse- og
omsorgsdepartementet.
Tønsberg, 10.11.2018
Geir Viksand
rådmann

Tove
Hovland
kommunaldirektør

Tønsberg kommune

JournalpostID

18/87575

Saksbehandler:
Caroline Mydland, telefon:
Kultur idrett og folkehelse

Høring regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030
Utvalg
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for helse og omsorg
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Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune støtter opp om forslaget til revideringen av regional plan for folkehelse i
Vestfold 2018-2030.

Sammendrag:
Regional plan for folkehelse i Vestfold ble for første gang vedtatt i 2011. Planen som nå
foreligger er en revidering av denne og har en tidshorisont på 12 år. En regional plan forplikter
til samarbeid for å løse felles utfordringer, men er ikke juridisk binnende som en arealplan.
Prosessen rundt revidering av regional plan for folkehelse i Vestfold har involvert et bredt utvalg
av viktige folkehelseaktører, som kommunene i Vestfold, ulike sektorer i fylkeskommunen,
regional stat, organisasjoner og representanter for ungdommer og eldre. Tønsberg kommune
har bidratt aktivt inn i arbeidet med revidering av plandokumentet. Lokale folkehelseutfordringer
har gjennom gode medvirkningsprosesser blitt innarbeidet i høringsforslaget til regional plan for
folkehelse i Vestfold.
Tønsberg kommune støtter opp om forslaget til revideringen av regional plan for folkehelse i
Vestfold. Plan- og planprosessen er tydelig, godt strukturert og har et godt utarbeidet innhold på
bakgrunn av eksisterende kunnskap om folkehelse, både nasjonalt og lokalt. Planens formål og
overordnet mål for folkehelsearbeidet er velbegrunnet og baseres på utfordringsbilde knyttet til
folkehelse i kommunene.

Vedlegg:
regional-plan-for-folkehelse-i-vestfold_horingsforslag-plandokument

Innledning – hva saken gjelder:
Høring til regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030.

Faktagrunnlag:
Regional plan for folkehelse for Vestfold ble første gang vedtatt i 2011. Planen som nå
foreligger er en revidering av denne og har en tidshorisont på 12 år. Revidering av
planen vurderes hvert 4. år etter fylkestingsvalg, som del av den regionale
planstrategien. Regional plan for folkehelse skal fremme helse og trivsel for alle, og
bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller.
Regional plan for folkehelse består av et plandokument med et tilhørende
handlingsprogram. Kommunene i Vestfold er viktige aktører i gjennomføringen av
folkehelsearbeidet på lokalt plan. Dette reguleres med partnerskapsavtaler, program og
prosjektsamarbeid.
En regional plan forplikter til samarbeid for å løse felles utfordringer. Dette betyr at
kommuner og regionale myndigheter skal søke å følge opp og gjennomføre planen.
Fylkeskommunen har både et strategisk og konkret ansvarsrolle for folkehelsearbeidet.
Det konkrete ansvaret tar fylkeskommunen ved å fremme folkehelse innen egne
oppgaver og virkemidler, og det strategiske ved å være pådriver og samordner av
folkehelsearbeidet i fylket. Regional plan for folkehelse i Vestfold er et strategisk grep
for å samordne folkehelseinnsatsen om de viktigste folkehelseutfordringene. Planen
skal bidra til å understøtte kommunene, som har i oppgave å fremme god folkehelse

innenfor alle sine sektorer. Med ansvaret for en rekke velferdstjenester, utvikling av
lokalsamfunn og samarbeid med frivillig sektor, har kommunene tilgang på et bredt sett
med virkemidler innenfor folkehelsearbeidet. Kommunene er derfor helt sentrale
gjennomføringsaktører i folkehelsearbeidet, både når det gjelder konkrete
folkehelsetiltak og å sørge for at folkehelseperspektivet ivaretas på alle ansvarsområder
Rettslig grunnlag:
Folkehelseloven§ 3.
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i ulike grupper
av befolkningen
Folkehelsearbeid: samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen
Helsefremmende arbeid: Prosesser som setter personer i stand til å få økt kontroll
over og forbedre sin helse gjennom å utvikle personlige ferdigheter som gjør dem i
stand til å ta valg som fremmer helsen
(Kilde: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Helsedirektoratet)
Folkehelsearbeid innebærer å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge
sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner,
beskytter
mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse.
Folkehelseloven § 4. Kommunens ansvar for 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.
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
Folkehelseloven og plan- og bygningsloven henger sammen gjennom de såkalte
«koblingsparagrafene». Dette er paragraf 6 i folkehelseloven og paragraf 10-1 i plan- og
bygningsloven. Koblingen dreier seg om at oversikten over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer, etter folkehelseloven, skal kobles til kommunens arbeid med
kommunal planstrategi og kommuneplanen. Dette gjelder også kunnskap om faktorer
og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, som kan ha innvirkning på befolkningens
helse.

Forholdet til kommuneplanen:
Bred folkehelseplanlegging er en av fire grunnleggende føringer i kommuneplanens
samfunnsdel (2014-2026). Innsatsen i folkehelsearbeidet skal skje gjennom et
tverrfaglig samarbeid innad i kommunen, med andre offentlige instanser, arbeidsliv og
frivilligheten.
Kommuneplanens samfunnsdel peker ut hovedutfordringer innenfor
folkehelseutfordringer. Selv om folkehelsa generelt er bedret, er det synlige
helseforskjeller i befolkningen. Helseforskjellene knyttes særlig opp mot seks ulike
områder: inntekt, oppvekst, arbeid, helseatferd, helsetjenester, sosial inkludering

Vurderinger:
Prosessen rundt revidering av regional plan for folkehelse i Vestfold har involvert et
bredt utvalg av viktige folkehelseaktører, som kommunene i Vestfold, ulike sektorer i
fylkeskommunen, regional stat, organisasjoner og representanter for ungdommer og
eldre. Folkehelserådgiver i Tønsberg kommune har deltatt aktiv i revideringen av
regional plan for folkehelse i Vestfold og har kommet med innspill underveis i
prosessen.
Arbeidet har handlet om å vurdere ny kunnskap om folkehelseutfordringene i Vestfold,
opp mot handlingsrommet til å påvirke helsetilstanden. Høringsforslaget til regional plan
for folkehelse i Vestfold er produkt av felles drøftinger og vurderinger, og er et verktøy
for felles innsats. Oversiktsdokumentet folkehelse (2016) i Tønsberg har vært nyttig i
revideringsprosessen. Oversiktsdokumentet folkehelse kartla de viktigste
folkehelseutfordringene i Tønsberg kommune ut i fra helsestatistikk,
levekårskartlegging og lokale data. Oversiktsdokumentet fungerer som et
kunnskapsgrunnlag for kommunens planarbeid- og planstrategi med formål om å bedre
folkehelse og levekår i kommunen. Oversiktsdokumentet folkehelse har angitt 5 sentrale
områder som Tønsberg kommune må ha særlig oppmerksomhet på for etter
Rådmannens oppfatning å lykkes med folkehelsearbeidet.
5 sentrale innsatsområder for folkehelsearbeid i Tønsberg kommune
1.
2.
3.
4.
5.

Psykisk helse
Integrering og inkludering
Barnefattigdom
boligbygging og bosetting
Stedsutvikling

Høringsforslaget til revidering av regional plan for folkehelse i Vestfold består 4
samfunnsmål som hver for seg beskriver en ønsket tilstand.
1. Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder.
2. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel.
3. Innbyggerne i Vestfold opplever trygghet og tilhørighet, og mulighet til å bidra i
samfunnet.

4. Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret.
Høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold samsvarer godt med det
utfordringsbildet oversiktsdokumentet folkehelse viser, samt hva visjonen til Tønsberg
kommune er gjennom plan- og styringsdokumenter. Nedenfor gir et bilde på koplingen
mellom høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold mot plan- og
styringsdokumenter i Tønsberg kommune. Folkehelseprosjekter og tiltak beskrevet
nedenfor er avgrenset til virksomhet kultur, idrett og folkehelse.
Samfunnsmål 1. Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle
samfunnsområder
Bred folkehelseplanlegging er en av fire grunnleggende føringer i Tønsberg kommunes
kommuneplan samfunnsdel. I Tønsberg kommune skal folkehelseperspektivet bli
ivaretatt innenfor alle samfunnsområder ved fokus på tverrfaglig samarbeid innad i
kommunen, samt med andre offentlige instanser, arbeidsliv og frivilligheten. Videre
vektlegger kommuneplanen at; «God folkehelse skal legges til grunn og være en
vesentlig faktor for hvilke valg kommunen gjør». Kommuneplanens samfunnsdel
påpeker at beslutninger som påvirker folkehelsa skal gis en helhetlig vurdering og
konsekvenser av dem skal synliggjøres. Ved utforming av politiske saker i Tønsberg
kommune må konsekvenser for folkehelse redegjøres.
I program for folkehelse, prosjekt nærmiljø, og trygge lokalsamfunn er tverrfaglig arbeid,
og medvirkning viktige verktøy for utvikling og gjennomføring. Dette bidrar til å fremme
samarbeid og samskaping på tvers av fag, nivåer sektorer internt i kommunen.
Prosjektene har også til hensikt å styrke samhandling og dialog med innbyggerne og
frivilligheten.
Plan- og styringsdokumentene og folkehelseprosjektene i Tønsberg kommune er med
på å sikre folkehelseperspektivet på alle samfunnsområder i kommunen. Tønsberg
kommunes visjon og arbeid støtter opp under samfunnsmål 1 i høringsforslaget til
regional plan for folkehelse i Vestfold.
Samfunnsmål 2. Nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse
og trivsel
Gode nærmiljø og lokalsamfunn er ressurser for trygghet, helse og trivsel i
befolkningen, og utgjør den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftsmål. I
høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold er nærfriluftsliv,
sammenhengende turstier og snarveier i nærmiljø eksempler på helsefremmende
kvaliteter. I kommuneplanens samfunnsdel vektlegges tilrettelegging for aktiv bruk av
Tønsbergs fantastiske natur- og kulturlandskap med skjærgård, skoger og store
sammenhengende grøntområder, samt videreutvikling av godt nett av gang- og
sykkelveier. Gjennom arbeidet med Oversiktsdokument folkehelse 2016 har kommunen
utvilklet 10 prinsipper for helsefremmende stedsutvikling.
I høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold er universell utforming i
nærmiljøet trukket frem som en avgjørende faktor for at alle skal kunne delta og være
inkludert. Dette samsvarer med Tønsberg kommunes verdigrunnlag og vedtatte etiske
retningslinjer som legges til grunn for valg og prioriteringer. Kommuneplanen vektlegger
sosiale og miljømessige hensyn ut over det som er pålagt ved lov «Tønsberg kommune

og kommunens selskaper må gjennom egen handling vise at vi tar sosiale- og
miljømessige utfordringer på alvor». Det presiseres videre i kommuneplanen at
inkluderende holdninger og universell utforming av det fysiske miljø fremmer livskvalitet
for den enkelte og skaper positiv utvikling av samfunnet.
I høringsforslaget i regional plan for folkehelse er medvirkning fremmet som en viktig del
av folkehelsearbeidet. Kommuneplanens samfunnsdel beskriver en økt satsning på
utvikling av gode systemer for brukermedvirkning. I program for folkehelse i Tønsberg
kommune (2017-2021) er medvirkning sterkt førende for tiltaksutvikling. I
høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold er aktiv innbyggermedvirkning i
kartlegging og utforming av tiltak fremmet som helt nødvendig for å sikre nærmiljø og
lokalsamfunn som gir ressurser for trygghet, helse og trivsel. I Tønsberg kommune
arbeides det kontinuerlig og målrettet med skade- og ulykkesforebygging. Gjennom
Prosjekt nærmiljø har kommunen tatt i bruk nye metoder og skapt gode arenaer for
samarbeid og medvirkning om å skape tryggere og triveligere nærmiljø. I 2018 ble
Tønsberg kommune sertifisert som trygt lokalsamfunn gjennom sertifiseringsordningen
underlagt Skadeforebyggende Forum.
Tønsberg kommunes plan- og styringsdokumenter samsvarer og støtter opp under
arbeidsformer som ivaretar helsefremmende nærmiljøkvaliteter i all
samfunnsplanlegging.
Samfunnsmål 3.. Innbyggerne i Vestfold opplever trygghet og tilhørighet, og mulighet til
å bidra i samfunnet
Trygghet, tilhørighet og deltakelse er grunnleggende for helse og trivsel. I
høringsforslaget for regional plan for folkehelse i Vestfold er det en forventing om at
kommunene skal jobbe med å styrke og utvikle en aktiv og inkluderende frivillighet,
fremme mangfold og inkludering i alle livets faser, samt styrke god psykisk helse og
livskvalitet.
Frivilligheten er en avgjørende faktor i Tønsberg kommune og verdsettes høyt.
Kommuneplanen presiserer at Tønsberg kommune skal tilrettelegge slik at frivilligheten
får gode vilkår og utvikler seg på egne premisser. Gode muligheter for å delta aktivt
forutsetter forutsigbar og langsiktig støtte til lag, organisasjoner og frivillige samt et
mangfoldig og inkluderende tilbud som møter alles behov.
I Program for folkehelse i Tønsberg (2017-2021) er et av satsningsområdene å styrke
samspillet mellom kommunen og frivilligheten. Hensikten er å bygge videre på
samarbeid på begge sektorers premisser, for å utnytte potensialet for å påvirke helse og
trivsel.
I høringsforslaget for regional plan for folkehelse i Vestfold er folkehelse og kultur koplet
tett sammen. Et variert kulturtilbud påvirker fysisk og psykisk helse i alle aldersgrupper.
Kulturell dannelse er en forutsetning for demokrati og samhold, og aktiv deltakelse er
viktig for høy livskvalitet og et godt lokalsamfunn. Kommuneplanens samfunnsdel
vektlegger dette under fritid, kultur og idrett.
Psykisk helse i folkehelsearbeidet dreier seg om å legge til rette for forhold som
fremmer mestring, tilfredshet, tilhørighet, positive relasjoner, utvikling og vekst. I
kommuneplanen samfunnsdel er det ønskelig med økt fokus på helsefremmende og
forebyggende arbeid i Tønsberg kommune, spesielt rettet mot barn og unge. Ut i fra
kommuneplanen er målet at helsetilbudet til barn og unge skal i større grad være

forankret i folkehelseperspektivet. Kommuneplanen presiserer dog at vi ikke er gode
nok på å tydeliggjøre hvordan det jobbes med folkehelse. I Program for folkehelse
(2017- 2021) skal selvfølelse og livsmestring prioriteres gjennom implementering av
positiv psykologi på Ringshaug og Presterød ungdomsskole. Prosjektet utvikles på tvers
av fagområder og virksomheter med stor grad av ungdomsmedvirkning.
Folkehelseforumet i Tønsberg kommune samler jevnlig relevante personer innenfor
ulike tjenesteområder for å synliggjøre, drøfte og dele erfaringer innenfor
folkehelsearbeidet. Dette er eksempler på prosjekter og nettverk som er med på å bidra
til en økt felles forståelse for målrettet folkehelsearbeid internt i kommunen.
Samfunnsmål 4. Vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret
Levevaner er ikke bare resultat av personlige valg, men gjenspeiler også miljø og
levekår. I høringsforslaget til regional plan for folkehelse skal folkehelsearbeidet bidra til
å forebygge skadelig bruk av alkohol, og bruk av andre rusmidler og tobakk, senke
terskelen for fysisk aktivt hverdagsliv, samt gjøre sunt kosthold attraktivt og tilgjengelig.
Rus, psykisk helse og livsstils-sykdommer som fedme, diabetes og kreft er en utfordring
i hele Norge og i resten av den vestlige verden. I kommuneplanens samfunnsdel står
det: «alle et ansvar for egen helse, men siden helsetilstand i stor grad påvirkes av
samfunnsutviklingen og levekår, må Tønsberg kommune legge til rette for at folk flest
kan ta kontroll over de forholdene som påvirker egen helse»
Videre presiseres det i kommuneplanen at man skal gå fra ”reparasjon” til forebyggende
og helsefremmende tiltak og tjenester. I Tønsberg kommune er forebyggende- og
helsefremmende arbeid fordelt på flere virksomheter og strekker som over flere
fagområder. Kommunens plan- og styringsdokumenter legger til rette for økt fokus
tverrsektorielt og tverrfaglig samordning av tjenester, tilbud og tiltak som har til hensikt å
fremme sunne levevaner i befolkningen.
Tønsberg kommune støtter opp om forslaget til revideringen av regional plan for
folkehelse. Plan- og planprosessen er tydelig, godt strukturert og har et godt utarbeidet
innhold på bakgrunn av eksisterende kunnskap om folkehelse, både nasjonalt og lokalt.
Planens formål og overordnet mål for folkehelsearbeidet er velbegrunnet og baseres på
de største folkehelseutfordringene i Vestfold.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert
Helse- og miljøkonsekvenser:
Høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold vil legge til rette for målrettet

helsefremmende og forebyggende innsats basert på lokale folkehelseutfordringer. Målet
er å bidra til at befolkningen i Vestfold skal oppnå flere leveår med god helse.
Høringsforslaget til regional plan for bærekraftig arealpolitikk og regional transportplan
har innarbeidet og konkretisert hvordan folkehelse skal komme til utrykk i
arealutviklingen, samt hvordan sikre et effektivt, sikker og bærekraftig transportsystem.
God samordning mellom regionale planer bidrar til en mer samordnet og helhetlig
innsats som vil bidra til bedre forutsetning for god helse og helsefremmende miljø i
Vestfold.
Konsekvenser for folkehelse:
Folkehelsearbeidet i Tønsberg er med på å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og
fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert arbeid.
Folkehelsearbeid i Tønsberg handler om å tilrettelegge for en bærekraftig
samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse i
befolkningen.
Konsekvenser for barn og unge:
Høringsforslaget til regional plan for folkehelse i Vestfold styrker det forebyggende og
helsefremmende arbeidet rettet mor barn og unge. Plandokumentet legger til rette for
økt satsning på tverrfaglige og helhetlige tiltak som finner sted på arenaer der vi når alle
barn og unge uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen direkte konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg.
Konklusjon:
Tønsberg kommune støtter opp om forslaget til revideringen av regional plan for
folkehelse i Vestfold 2018-2030.
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Saken sluttbehandles i Bystyret
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Sammendrag:
Orientering om innføring av pakkeforløp innen psykisk helse og rus og hva dette medfører for
kommunale tjenester.

Innledning – hva saken gjelder:
Utvalg for helse og omsorg har bedt om en orientering om innføring av pakkeforløp og
status for kommunen.
I denne saken presenteres bakgrunn og mål for innføring av pakkeforløp, de ulike
pakkeforløpene og sentrale områder som er felles for alle pakkeforløpene. Det
redegjøres for implementering, måling og evaluering. Kommunens rolle og ansvar
vektlegges underveis. I vurderingsdelen pekes det på konsekvenser og utfordringer
dette kan medføre for kommunale tjenester.
Det er kun pakkeforløp for voksne som er beskrevet i denne saken.

Faktagrunnlag:
Helsedirektoratet har ansvar for utvikling av pakkeforløp i samarbeid med
brukerorganisasjoner og ulike fagmiljø. Både forskning, klinisk erfaring og brukererfaring
inngår som kunnskapsgrunnlag i arbeidet. Pakkeforløpene er nasjonale normgivende
forløp, rettslig sett på nivå med rundskriv, retningslinjer og veiledere. Disse skal som
hovedregel følges, da de bygger på gjeldene regler og hva som anses som faglig
forsvarlig praksis.
Bakgrunn for etablering av pakkeforløp på psykisk helse og rusfeltet er en erkjennelse
av flere utfordringer på området. Det er uønsket variasjon i ventetid, utredning,
behandling og oppfølging. Pasienter, brukere og pårørende har mangelfull innflytelse i
behandlingen. Det er behov for mer sammenhengende og koordinerte tjenester. Og
sist, men ikke minst, mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har
betydelig lavere levealder enn befolkningen for øvrig. Gode erfaringer fra pakkeforløp
for kreft gjorde at man ønsker denne løsningen også på psykisk helse- og rusfeltet.
Et overordnet mål for pakkeforløpene er å unngå unødvendig ventetid for utredning,
behandling og oppfølging og å sikre et likeverdig tilbud uavhengig av hvor man bor i
landet. Videre er målene økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende
og koordinerte pasientforløp som er individuelt tilpasset og bedre ivaretakelse av
somatisk helse og gode levevaner. Sentrale områder i alle pakkeforløpene er barn som
pårørende, vold, overgrep og traumer og somatisk helse og levevaner.
De tre første pakkeforløpene ble lansert 12.09.18 og iverksettes 01.01.19. Dette er
såkalte generelle forløp:
·

Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne

·

Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

·

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I desember 2018 lanseres tre tilstandsspesifikke forløp som skal iverksettes 15.02.19:
·
·
·

Mistanke om psykose og psykoselidelser
Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)
Spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløp for gravide og rusmidler lanseres i 2019. Flere pakkeforløp skal utarbeides.
Ved oppstarten av arbeidet i 2016 var det plan om å utvikle 22 ulike forløp, noen
justeringer av antallet gjøres underveis.
Pakkeforløpene omhandler primært spesialisthelsetjenesten. Kommunen har imidlertid
en sentral rolle før oppstart, som samarbeidspartner underveis og som ansvarlig for
videre oppfølging etter at behandlingen i spesialisthelsetjenesten er avsluttet. Modell fra
Helsedirektoratet illustrer dette.

Alle som henvises til psykisk helsevern og rusbehandling (TSB), og som vurderes å ha
rett til helsehjelp, skal nå tilbys pakkeforløp. Henviser er oftest fastlege, kommunal
helse- og omsorgstjeneste (i hovedsak rus) eller annen spesialist. Pasienten skal få god
informasjon om pakkeforløp i forkant og være involvert i utarbeidelse av henvisningen.
Det er klare anbefalinger til hva henviser skal ha kartlagt og hva henvisningen skal
inneholde.
Spesialisthelsetjenesten skal utpeke forløpskoordinatorer for de ulike pakkeforløpene.
Disse skal sikre sammenhengende pasientforløp. De skal arbeide på systemnivå, men
samtidig være tilgjengelig for pasienter og pårørende for råd og veiledning og eventuelt
koordinering. Også i kommunen skal behovet for forløpskoordinering ivaretas. Det
anbefales at ansvaret for koordinering av pakkeforløpet legges til koordinerende enhet.
Hvordan vi skal ivareta dette i vår kommune redegjøres nærmere for i vurderingsdelen.
Kartlegging og utredning skal avklare pasientens behov, mål og ønsker og ha fokus på
mestring. Det er klare anbefalinger til hva som skal inngå i basis utredning og i eventuell
utvidet utredning. Utredning skal gjennomføres innen 6 uker i psykisk helsevern (både
poliklinikk og døgn) og innen 3 uker i rusbehandling poliklinikk og 1 uke rusbehandling
døgn. Er det behov for utvidet utredning skal dette gjennomføres innen ytterligere 6
uker i psykisk helsevern. Når utredningen er gjennomført skal det i samarbeid med
pasienten tas beslutning om det er behov for behandling, om det er behov for
behandling/oppfølging fra annen instans eller ikke behov for behandling/oppfølging. Ved

behov for behandling skal pasienten få informasjon om ulike behandlingstilnærminger
og velge mellom disse.
Alle pasienter skal ha en behandlingsplan, og det skal ved oppstart av behandlingen
vurderes om det i tillegg er behov for Individuell Plan (IP), kriseplan og ansvarsgruppe.
Det er tydelige forventinger til tett samhandling med henviser og kommunale helse- og
omsorgstjenester. Dersom pasienten har, eller har behov for, kommunale tjenester skal
det avholdes jevnlige samarbeidsmøter. Fastlege skal involveres og ivaretakelse av
somatisk helse og levevaner skal inngå i behandlingen. Brukermedvirkning og
pårørendesamarbeid vektlegges hele veien. Feedbackverktøy anbefales å bruke for å
sikre systematisk tilbakemelding fra pasienten om hvordan behandlingen oppleves, og
evaluering skal gjennomføres til faste tider. Behandlings-rammene skal være fleksible
og tilpasset pasienten og det skal være en plan for tiltak ved eventuell drop-out.
Forløpstider og målepunkt i behandlingen er noe ulike i de to pakkeforløpene for
voksne. I pakkeforløp for rusbehandling fremgår det at første samarbeidsmøte skal
gjennomføres innen 2 uker ved døgnopphold og innen 4 uker ved poliklinikk. Videre
samarbeidsmøter skal avholdes henholdsvis hver 6. og 8. uke. I pakkeforløp psykisk
helsevern vises det også til at samarbeidsmøter bør gjennomføres, men her er det
evalueringen som er tidfestet. Første evaluering skal være gjennomført innen 2 uker
ved døgn og 6 uker ved poliklinikk. Deretter evalueres henholdsvis hver 6. og 12. uke.
Avslutning av behandling i spesialisthelsetjenesten skal være en gjensidig avtale
mellom pasient, behandler og eventuelt kommune. Det skal være en plan for videre
tiltak og ansvar, herunder kriseplan ved behov.
Helsedirektoratet har utarbeidet «Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp
2018-20» og skal underveis i implementeringen følge tett hvorvidt målene blir oppnådd
og om det er behov for å justere kursen. Det er krav om omfattende registrering av
koder underveis i forløpene, dette gjøres kun av spesialisthelsetjenesten. Eksempler på
koder er «Pasient/pårørende er informert om de ulike behandlingsformer enheten tilbyr
for aktuelle lidelse», «Samarbeidsmøte med relevante instanser gjennomført» og
«Tilbakemelding til fastlege sendt underveis i forløpet». I tillegg til registrering av koder
inngår kvalitative intervju, befolkningsundersøkelser, bruker-, pårørende- og
ansattundersøkelser i evalueringen. Det skal også gjennomføres en ekstern evaluering i
2019-21. Det vil lanseres ny nasjonale kvalitetsindikatorer basert på målinger i
pakkeforløpene.

Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forholdet til kommuneplanen:
H1 Forebyggende- og helsefremmende tiltak
H3 Et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov for
tjenester

H4 Boliger som fremmer egenomsorg for beboerne
H5 Arbeids- og aktivitetstilbud for de som ikke kan nyttiggjøre seg av det ordinære
arbeidstilbudet i samfunnet

Vurderinger:
Innføring av pakkeforløp på psykisk helse og rusfeltet har konsekvenser og medfører
behov for tilpasninger i kommunale tjenester. Først og fremst må ansatte ha god
kunnskap om forløpene for å kunne informere, veilede og støtte pasienter og
pårørende. Tjenesteleder og fagrådgiver psykisk helse og rus har deltatt på Helse SørØst sin regionale implementeringskonferanse 18.10. Det er gjennomført
internundervisning i Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid, hvor også ansatte fra
Virksomhet Tildeling helse og omsorg (THO) deltok. Sykehuset i Vestfold HF har invitert
ledere i aktuelle virksomheter i kommunene til konferanse 07.12. og NAV er i dialog
med SIV om besøk fra dem med informasjon for ansatte. Det er anbefalt fra
Helsedirektoratet at det ligger informasjon om pakkeforløpene og kontaktinformasjon på
kommunens hjemmeside. Vi vil sikre at slik informasjon er på plass i god tid før
oppstart.
Videre er det viktig at kommunale tjenester som henviser pasienter til spesialisthelsetjenesten sikrer at arbeidet som gjøres er i tråd med anbefalingene i
pakkeforløpene. Dette gjelder både selve grunnlaget for henvisningen/hvilke pasienter
som henvises, at nødvendige forhold kartlegges og at selve henvisningen er i tråd med
anbefalingene. Det må videre sikres at pasienten er tilstrekkelig involvert. I tillegg til
kommunens fastleger, er det primært rustjenesten som henviser. Ruskonsulentene har
henvisningsrett til rusbehandling (TSB). I rustjenesten skal mal for hva henvisningen bør
inneholde legges inn i pasientjournalprogrammet.
Koordinering av forløpene skal ivaretas både i spesialisthelsetjenesten og i kommunen.
For kommunens del omhandler dette oppgaver som: å informere, veilede og gi råd til
pasienter/pårørende om pakkeforløp, samarbeide med forløpskoordinator i
spesialisthelsetjenesten, sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasientens mål,
ressurser og behov, sikre god samhandling mellom aktørene og samordnet
tjenestetilbud, følge opp ansvarsmøter og IP og forberede og koordinere kommunale
tiltak i god tid før utskrivning/under poliklinisk oppfølging. Vi ser det mest
hensiktsmessig at disse oppgavene fordeles mellom tjenestene i kommunen slik det
gjøres i dag. Det betyr at THO tar i mot henvendelse fra personer som ikke har
tjenester i kommunen fra før. Dette gjelder også henvendelser fra samarbeidspartnere
og eventuelt pårørende. THO kan gi generelle råd og veiledning om kommunale
tjenester og om pakkeforløpene. De stiller i eventuelle samarbeidsmøter og vurderer
behov for kommunale tjenester etter utskrivning eller parallelt med poliklinisk
oppfølging. THO har også ansvar for koordinerende enhet og behandler søknader om
IP og oppnevner koordinatorer. Når pasienten innvilges kommunale tjenester er det
denne tjenesten/utfører som ivaretar koordineringen videre. Dette kan være
rustjenesten, psykisk helsetjeneste, bemannet bolig mv.
Da arbeidet med å utvikle de første pakkeforløpene startet i 2016 sa Helseministeren at
det, i som for kreftpakkeforløpene, ikke følger ekstra penger med. Han viste til at
pakkeforløpene vil kunne identifisere både ressursmangel og flaskehalser, men dette vil
være ulikt fra sted til sted, og må håndteres av lokal ledelse. Samarbeid med kommune
og kommunehelsetjeneste seiler allerede opp som en sannsynlig flaskehals, presiserte

han. Det er helt klart en bekymring i aktuelle kommunale tjenester for hvordan man skal
ha kapasitet til å stille opp slik det forventes i pakkeforløpene. Dette gjelder både å
møte på samarbeidsmøter underveis i behandlingsforløpet, og å kunne tilby nødvendige
tjenester etter utskrivning. Å tilby egnt bolig er også en utfordring.
Forut for innføring av pakkeforløpene har vi, som mange andre kommuner, opplevd en
formidabel økning av innbyggere med behov for hjelp for psykisk helse- og
rusutfordringer. Som et eksempel viser tall fra vår kommune stor økning i personer med
vedtak om individuell oppfølging fra psykisk helsetjeneste: pr august -15: 113 personer,
august -17: 192 personer og august -18: 209 personer. I tillegg til dette mottar nå et
stort antall personer lavterskeltilbud i form av kurs-, gruppe og drop-in. Det vises til
orienteringssak i utvalget i april i år.
Det er også bekymring og usikkerhet i flere kommuner for tilbudet til de dårligste
pasientene med sammensatte og langvarige lidelser. Man vet ikke hvorvidt innføring av
pakkeforløp medfører at denne gruppen «faller utenfor» i spesialisthelsetjenesten og i
ennå større grad må ivaretas i kommunen.
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Sammendrag:
Dagens organisering av det overordnede folkehelsearbeidet er forankret i bystyresak 033/14,
«omorganisering av folkehelsearbeidet»
Bred folkehelseplanlegging er i kommuneplanens samfunnsdel definert som en av fire
grunnleggende føringer. Etter rådmannens vurdering skal innsatsen rettes mot 5 utvalgte
innsatsområder for å lykkes med folkehelsearbeidet i Tønsberg. Oversiktsdokumentet
folkehelse (2016) er et viktig kunnskapsgrunnlag for målrettet folkehelsearbeid i Tønsberg
kommune.
«God folkehelse skal legges til grunn og være en vesentlig faktor for hvilke valg kommunen
gjør» (kommuneplanens samfunnsdel). Begrepsavklaring rundt folkehelse og folkehelsearbeid,
samt forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig for å få til en god folkehelsepolitikk i
kommunen. Tønsberg kommune har flere virkemidler, arbeidsmetoder og prosjekter som bidrar
til å sikre at folkehelseperspektivet ivaretas på alle ansvarsområder. For å sikre et
helsefremmende lokalsamfunn er gode medvirkningsmetoder svært viktig i kommunens
folkehelsearbeid.
Statusrapporten gir en oversikt over kommunens tilnærming, organisering, fagnettverk,
prosjekter og tiltak i det overordnede folkehelsearbeidet. Folkehelsebegrepet, lover og regelverk
er også belyst.

Vedlegg:
Statusrapport folkehelse 2018
10 PRINSIPPER FOR HELSEFREMMEDE STEDSUTVIKLING mailversjon
Oversiktsdokument Folkehelse2016

Innledning – hva saken gjelder:
Etter dialog i Utvalg for helse og omsorg er Rådmann anmodet om å legge frem en
rapport om folkehelsearbeidet i Tønsberg.
Statusrapporten gir en oversikt over kommunens tilnærming, organisering, fagnettverk,
prosjekter og tiltak i det overordnede folkehelsearbeidet. Folkehelsebegrepet, lover og
regelverk er også belyst.

Faktagrunnlag:
Dagens folkehelselov trådte i kraft 1. januar 2012. Loven presiserer kommunens plikter
og definerer begrepet. Folkehelsearbeidet er basert på mål og strategier fastsatt i
kommunens plan- og styringsdokumenter.
Innsatsområdene presentert nedenfor er etter rådmannens vurdering de viktigste
innsatsområdene for å lykkes med folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune.
1.
2.
3.
4.
5.

Psykisk helse
integrering og inkludering
barnefattigdom
boligbygging og bosetting
stedsutvikling

Områdene er utarbeidet på bakgrunn av analysearbeidet om innbyggernes helsetilstand
i Tønsberg kommune (oversiktsdokument folkehelse 2016). Alle områdene er sett som
viktige innsatsområder for å utjevne sosial ulikhet i helse. Oversiktsdokumentet med
tilhørende 10 prinsipper for helsefremmede stedsutvikling er vedlagt saken.
Organisering av folkehelsearbeidet
Den administrative omorganiseringen av folkehelseområdet sammenfalt med
kommunens økonomiske utfordringer og inntreden i ROBEK. På den delen som
administrativt ble flyttet til Virksomhet kultur idrett og folkehelse var budsjettet basert på
1,5 – 2 årsverk. Dette var ikke mulig å gjennomføre og man startet høsten 2014 med en
folkehelserådgiver i halv stilling.
Et tiltak som opprinnelig var tiltenkt videreført gjennom Virksomhet kultur idrett og
folkehelse var kommunens tilbud om aktivitetsveiledning til alle eldre innbyggere i
kommunen. Dette var ikke mulig å videreføre i 2014 på grunn av ressurssituasjonen. Da
det senere ble åpning for økt ressursbruk til dette tiltaket har man vurdert annen
organisering. Et så spesifikt tilbud og som er koblet så tett mot mange andre
tjenestetilbud under helse, er derfor nå plassert i Virksomhet Mestring og forebyggende
tjenester.
Dagens organisering av det overordnede folkehelsearbeidet i Tønsberg kommune er
forankret i Bystyresak 033/14, «omorganisering av området folkehelse».
Arbeid og saker som kommer inn under miljørettet helsevern, hovedsakelig kapittel 3 i
folkehelseloven, er politisk organisert under utvalg for helse og omsorg, og
administrativt i Virksomhet helsetjenester, og det interkommunale samarbeidet
Miljørettet helsevern i Vestfold.
Resterende del av overordnet folkehelsearbeidet er politisk delegert til Utvalg kultur
idrett og folkehelse, og administrativt innenfor Virksomhet kultur idrett og folkehelse.
I vedtatt modell for nye Tønsberg er det politisk valgt å legge ansvaret for hele
folkehelsearbeidet i Utvalg for Kultur idrett og folkehelse. I ny politisk organisering er
alle deler av arbeidet som kommer inn under Folkehelseloven samlet i et utvalg, ikke i
to slik det er i Tønsberg nå. Administrativt er også alt samlet i et kommunalsjefområde –
Samfunns- og næringsutvikling.
Rettslig grunnlag:
Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) med ikrafttredelse 1. jan. 2012

Folkehelseloven§ 3.
Folkehelse: Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i ulike grupper
av befolkningen
Folkehelsearbeid: Samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte
fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade
eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av
faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen
Helsefremmende arbeid: Prosesser som setter personer i stand til å få økt kontroll
over og forbedre sin helse gjennom å utvikle personlige ferdigheter som gjør dem i

stand til å ta valg som fremmer helsen
(Kilde: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), Helsedirektoratet)
Folkehelsearbeid innebærer å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge, forebygge
sykdom og skader, og utvikle et samfunn som legger til rette for sunne levevaner,
beskytter
mot helsetrusler og fremmer fellesskap, trygghet, inkludering og deltakelse
Folkehelseloven § 4. Kommunens ansvar for 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.
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
Folkehelseloven og plan- og bygningsloven henger sammen gjennom de såkalte
«koblingsparagrafene». Dette er paragraf 6 i folkehelseloven og paragraf 10-1 i plan- og
bygningsloven. Koblingen dreier seg om at oversikten over helsetilstanden og
påvirkningsfaktorer, etter folkehelseloven, skal kobles til kommunens arbeid med
kommunal planstrategi og kommuneplanen. Dette gjelder også kunnskap om faktorer
og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn, som kan ha innvirkning på befolkningens
helse.

Forholdet til kommuneplanen:
Bred folkehelseplanlegging er en av fire grunnleggende føringer i kommuneplanens
samfunnsdel. Innsatsen i folkehelsearbeidet skal skje gjennom et tverrfaglig samarbeid
innad i kommunen, med andre offentlige instanser, arbeidsliv og frivilligheten.
Kommuneplanens samfunnsdel peker på sosiale ulikheter som en av de største
folkehelseutfordringene. Selv om folkehelsa generelt er bedret, er det synlige
helseforskjeller i befolkningen. Helseforskjellene knyttes særlig opp mot seks ulike
områder: inntekt, oppvekst, arbeid, helseatferd, helsetjenester, sosial inkludering.

Vurderinger:
Folkehelsearbeid er en samfunnsoppgave hvor ulike aktører og sektorer må
samarbeide

tverrsektorielt for å drive frem folkehelsearbeidet. I Tønsberg praktiseres dette gjennom
interne nettverk og prosjekter på tvers av virksomheter og fagområde.
Folkehelsearbeidet er også forankret gjennom samarbeid og partnerskap med Vestfold
fylkeskommune.
I Tønsberg holdes det jevnlig Folkehelseforum som skal se til at Tønsberg kommune sitt
folkehelsearbeid fremmer befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige
forhold og bidrar til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.
Folkehelseforumet er et samarbeids- og et rådgivende organ for folkehelserådgiver,
samt se til at kommune har oversikt over styringskrav innen dette området. Med
bakgrunn i statlige føringer, kommuneplanmål og andre administrative krav skal forumet
foreslå hvordan kommunen kan løse oppgavene innen folkehelseområdet. Etablering av
folkehelseprosjekt internt eller i lag med eksterne aktører drøftes i forumet. Det samme
gjelder søknader om eksterne midler til aktuelle prosjekt.
Mange faktorer i menneskers liv, sosiale og fysiske omgivelser, og samfunnets
utforming er med på å avgjøre hvordan helsen utvikler seg. Kommunen kan påvirke
innbyggernes helsegjennom de ulike tjenestefunksjonene den tilbyr. Eksempler på slike
tjenester er barnehager, skoler, utdanning, arbeid, boligforhold, kulturtilbud og
helsetjenester. Tønsberg kommune er en del av Helsedirektoratets nasjonale
folkehelseprogram med to tilhørende prosjekter (2017-2021). Prosjektene i Tønsberg
handler om å styrke barn og unges psykiske helse, mestring, samt støtte lag- og
foreningers arbeid med sosial inkludering. Det legges vekt på å styrke frivilligheten
gjennom forbedret samarbeid og dialog mellom frivilligheten i Tønsberg.
Folkehelseprogrammet skal utvikles gjennom samskaping og medvirkning med fokus på
innovasjon.
Kommunens prioriteringer innen helsefremmende stedsutvikling som; tilrettelegging av
gang- og
sykkelveier, lekeplasser, turstier, møteplasser, og grønt- og friluftsområder spiller en
sentral
rolle for innbyggernes helsetilstand. Det ble utviklet 10 prinsipper for helsefremmende
stedsutvikling i forbindelse med utarbeidelse av oversiktsdokument folkehelse 2016.
Det nasjonale utviklingsprosjektet «prosjekt nærmiljø» har til hensikt å fremme gode
nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse. Tønsberg kommune har vært med i
denne nasjonale satsningen fra 2015 til 2018. Gjennom deltakelse og medvirkning fra
lokalbefolkningen har nærmiljøkvaliteter blitt identifisert og kartlagt. Dette har bidratt til
bedre kvalitative utfordringsoversikter på folkehelseområdet som kunnskapsgrunnlag for
kommunale plan- og beslutningsprosesser og gitt bedre kunnskap om hva som bidrar til
livskvalitet og trivsel, og om hvordan folk har det i lokalsamfunnene.
Innbyggerinvolvering har preget arbeidet som har gitt grunnlag for konkrete tiltak.
Prosjektleder for prosjekt nærmiljø i Tønsberg har holdt forelesning ved Universitetet i
Sørøst Norge om prosjekt nærmiljø i Tønsberg. Dette har bidratt til kompetansebygging
med regionale utdanningsinstitusjoner om nærmiljø og lokalsamfunnskvaliteters
betydning for folkehelse.
Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge ulykker og
skader. Folkehelsemeldingen anbefaler Trygge lokalsamfunn (TL) som et
veiledningskonsept og et verktøy for å effektivisere, systematisere og forenkle
kommunenes arbeid med ulykkesforebygging, og sette kommunale oppgaver innenfor
sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. TL-metoden er tilpasset norsk lovverk og

norsk virkelighet, og gir kommuner oppskriften til å styrke forebyggingen, trinn for trinn.
Tønsberg kommune følger modellen for TL og fikk sin sertifisering i 2018. TL- metoden
handler om systematisk skadeforebygging som skal bidra til færre skader, tryggere
innbyggere og lavere kostnader for helse og rehabilitering.
Kommuneplanens samfunnsdel beskriver visjonen til Tønsberg kommune som:
«Tønsberg- der fremtid skapes». Et av punktene som vektlegges for å imøtekomme
dette er satsning på forebyggende - og helsefremmende arbeid, og trygghet for alle
med spesielle behov. Dette sier noe om hvilket lokalsamfunn vi ønsker - et åpent og
inkluderende samfunn der vi tar vare på hverandre. I 2018 inngikk Tønsberg kommune
et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen for å skape et mer
demensvennlig samfunn. Mellom 77.000 og 104.000 personer i Norge har demens. De
neste 10-20 årene kan det bli en dobling av antall personer med demens, anslår norske
helsemyndigheter. Målet med kampanjen «et mer demensvennlig samfunn» er at
mennesker med demens skal møte forståelse, respekt og støtte fra grupper i
befolkningen de trenger hjelp fra. Det vil gjøre det mulig å utføre vanlige
hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, kommunisere med offentlige
myndigheter, delta i foreningsliv, være i fysisk aktivitet og delta på kulturaktiviteter.
I Tønsberg jobber en arbeidsgruppe bestående av demenskoordinator, lærings- og
mestringskoordinator, leder av Tønsberg og Færder demensforening og
Folkehelsekoordinator med gjennomføring av undervisning/kurs til ulike
serviceyrker/bedrifter i Tønsberg. I løpet av høst 2018 til sommeren 2019 skal det tilbys
rundt 10 kurs.
Partnerskapsavtalen mellom Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har gitt
mulighet til utvikling og gjennomføring av kampanjen «Du er fantastisk», som har til
hensikt å skape mer toleranse i lokalsamfunnet. Ungdomskontoret i Tønsberg
kommune står for både utvikling og gjennomføring av kampanjen. Budskapet har til
hensikt å henvende seg til alle, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, etnisitet,
religiøs eller politisk overbevisning. Prosjektet er forankret tverrfaglig og tverrsektorielt
Vestfold fylkeskommune inviterer til jevnlige folkehelsenettverksmøter hvor relevante
fagpersoner innenfor folkehelsearbeid og frivillige organisasjoner møtes på tvers av
kommunegrenser. Folkehelsenettverket bidrar til en styrket innsats og samordning rundt
aktuelle folkehelseutfordringer, samt grobunn for samskaping og innovasjon.
Folkehelserådgiver deltar på SLT- koordineringsgruppemøter når det er
hensiktsmessig. Nettverket legger til rette for informasjon og erfaringsutveksling når det
kommer til kriminalforebyggende arbeid. Politiet, barnevernstjenesten TEMFA og
ungdomskontoret er noen tjenester som er representert i gruppa. Ved å delta på disse
møtene får folkehelserådgiver innblikk i samfunnstrender og utfordringer, samt en bedre
forståelse av SLT arbeid i kommunen. Dette er nyttig å ha med seg ved utvikling og
planlegging av forebyggende og helsefremmende tiltak i Tønsberg kommune.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Saken har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Ikke vurdert
Helse- og miljøkonsekvenser:
God samordning og oversikt over folkehelsearbeidet i kommunen vil gjøre kommunen
bedre rustet til å utvikle helsefremmende miljø i Tønsberg.
Konsekvenser for folkehelse:
Statusrapporten gir en oversikt over kommunens tilnærming, organisering, fagnettverk,
prosjekter og tiltak i det overordnede folkehelsearbeidet. Synliggjøring og oversikt over
innsatsområdene innenfor folkehelsearbeidet internt i kommunen vil kunne bidra til å
styrke folkehelsearbeidet på tvers av virksomheter og fagområder.
Konsekvenser for barn og unge:
Folkehelsearbeidet i Tønsberg er med på å forebygge sykdom, skade, forlenge liv og
fremme helse gjennom systematisk innsats og kunnskapsbasert arbeid.
Folkehelsearbeid i Tønsberg handler om å tilrettelegge for en bærekraftig
samfunnsutvikling som både motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse i
befolkningen. Bedre samordning internt vil kunne styrke dette arbeidet.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen direkte konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg.
Konklusjon:
Det anbefales at Rådmannens statusrapport folkehelse 2018 tas til orientering.
Videre behandling:
Saken sluttbehandles i bystyret
Tønsberg 09.11.2018
Geir Martin Viksand
rådmann
Mette V. Andersen
kommunaldirektør
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Rådmannens innstilling
1. Boligsosial handlingplan 2019-2020 og dets foreslåtte tiltak vedtas iverksatt. Den
boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes innarbeidet i de årlige budsjettene.

Sammendrag:
Ny boligsosial handlingsplan for perioden 2019-2020 er et resultat av et tverrfaglig arbeid i
nedsatt arbeidsgruppe som følger opp kommunens deltakelse i Husbankens By- og
tettstedsprogram (2016-2020). I programperioden er kommunen forpliktet til å følge opp en
utarbeidet handlingsplan som definerer målsettinger for hele programperioden. Årlig utarbeides
det, i samarbeid med Husbanken, en aktivitetsplan for beskriver aktiviteter kommunen har tenkt
til å gjennomføre i løpet av året. Vedlagte boligsosiale handlingsplan sin tiltaksdel vil
representere kommunens aktivitetsplan i By- og tettstedsprogrammet for 2019. Arbeidet
videreføres i 2020 frem til ny boligsosial handlingsplan/boligplan vedtas i nye Tønsberg
kommune i løpet av 2020.

I den boligsosiale handlingsplanen beskrives dagens boligsosiale status i Tønsberg kommune.
Det har vært gjennomført månedlige kartlegginger i kommunen på ulike boligsosiale parametre
som har økt kunnskapsnivået internt og som også har bidratt til økt fokus på boligsosiale
problemstillinger og utfordringer på tvers av virksomheter. Denne kartleggingen er synliggjort i
vedlagte boligsosiale handlingsplan. Det er også for første gang høsten 2018 gjennomført en
anonym brukerundersøkelse overfor beboere i kommunale utleieboliger. Undersøkelsen har gitt
viktige tilbakemeldinger til kommunen som følges opp i den boligsosiale handlingsplanens
tiltaksdel. Alle resultater fra brukerundersøkelsen er vedlagt den boligsosiale handlingsplanen.

Ny boligsosial handlingsplan skal ha en relativt kort virkningstid på grunn av
kommunesammenslåing 01.01.2020. Det skal utarbeides en ny boligsosial
handlingsplan/boligplan for nye Tønsberg kommune. Ny boligsosial handlingsplan sin tiltaksdel
bærer derfor med hensikt preg av marginale investeringer/kostnader, som følge av behovet for
avvente beslutninger med større investeringskostnader frem til ny kommune, ny rådmann og
nye politikere er etablert i nye Tønsberg kommune. Det fremkommer likevel viktige tiltak for å
videreutvikle kommunens innsats i det boligsosiale arbeidet frem mot ny kommune i 2020.

Vedlegg:
BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2019-2020_hoveddok

Innledning – hva saken gjelder:
Dagens vedtatte boligsosiale handlingsplan i Tønsberg kommune går ut i 2018. Ny
boligsosial handlingsplan er utarbeidet i et tverrfaglig samarbeid med representanter fra
helse- og omsorg, eiendomsutvikling, Tønsberg kommunale eiendom,
Kommuneutvikling, NAV, representant fra rådmannens stab og Fagenhet helse og
omsorg.

Ny boligsosial handlingsplan skal ha en relativt kort virkningstid på grunn av
kommunesammenslåing 01.01.2020. Det skal utarbeides en ny boligsosial
handlingsplan/boligplan for nye Tønsberg kommune. Ny boligsosial handlingsplan sin
tiltaksdel bærer derfor med hensikt preg av marginale investeringer/kostnader, som
følge av behovet for avvente beslutninger med større investeringskostnader frem til ny
kommune, ny rådmann og nye politikere er etablert i nye Tønsberg kommune. Det
fremkommer likevel viktige tiltak for å videreutvikle kommunens innsats i det
boligsosiale arbeidet.

Faktagrunnlag:
·
·
·
·
·
·

Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid – Bolig for velferd 2014-2020
Årsrapport fra Husbanken – årsmøte høsten 2018 (jmf vedlegg 2 i boligsosial
handlingsplan)
NOU 2011:15 Rom for alle
Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje – bu –leve
Handlingsplan 2016-2020 By- og tettstedsprogrammet
Oversiktsdokument Folkehelse Tønsberg kommune 2016

Rettslig grunnlag:
Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene m.v
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
1.
Forholdet til kommuneplanen:
H4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for beboere
2. 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
·
·
·

3.
4. A2: Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som fremmer livskvalitet og folkehelse
5. Dette skal skje gjennom:
·

å tilrettelegge for et variert boligmarked slik at by og tettsteder blir sammensatt av en
variert befolkning

Vurderinger:
Ny boligsosial handlingsplan for perioden 2019-2020 er et resultat av et tverrfaglig
arbeid i nedsatt arbeidsgruppe som følger opp kommunens deltakelse i Husbankens
By- og tettstedsprogram (2016-2020). I programperioden er kommunen forpliktet til å
følge opp en utarbeidet handlingsplan som definerer målsettinger for hele
programperioden. Årlig utarbeides det, i samarbeid med Husbanken, en aktivitetsplan
for beskriver aktiviteter kommunen har tenkt til å gjennomføre i løpet av året. Vedlagte
boligsosiale handlingsplan sin tiltaksdel vil representere kommunens aktivitetsplan i Byog tettstedsprogrammet for 2019. Arbeidet videreføres i 2020 frem til ny boligsosial
handlingsplan/boligplan vedtas i nye Tønsberg kommune i løpet av 2020.

I den boligsosiale handlingsplanen beskrives dagens boligsosiale status i Tønsberg
kommune. Det har vært gjennomført månedlige kartlegginger i kommunen på ulike
boligsosiale parametre som har økt kunnskapsnivået internt og som også har bidratt til

økt fokus på boligsosiale problemstillinger og utfordringer på tvers av virksomheter.
Denne kartleggingen er synliggjort i vedlagte boligsosiale handlingsplan.

Tønsberg kommune har for første gang i 2018 gjennomført en anonym
brukerundersøkelse med et boligsosialt perspektiv direkte overfor beboere i kommunale
utleieboliger. Det ble sendt ut ca 740 spørreskjema. 211 svarte på undersøkelsen, noe
som utgjør en svarprosent på ca 31%. Alle resultater fra undersøkelsen ligger vedlagt
den boligsosiale handlingsplanen, grafisk fremstilt. Blant de 31 prosentene som svarte
er et overveiende flertall fornøyd med den kommunale utleieboligen, boligens
beliggenhet og ens eget uteområde. Beboere gir også en relativt entydig tilbakemelding
på at de har behov for den kommunale utleieboligen på lang sikt, og de fleste tror ikke
de vil være i stand til å etablere et eie eller leieforhold i det private markedet. Mange har
også benyttet anledning til å komme med konkrete tilbakemeldinger på hva kommunen
bør bli bedre på.

Det foreslås konkrete tiltak i den boligsosiale handlingsplanen 2019-2020 for å følge
opp resultatene fra brukerundersøkelsen. I tillegg foreslås tiltak for å øke svarprosenten,
og ikke minst målrettede grep for å, i enda større grad, komme i kontakt med beboere
som har større rus- og psykiske lidelser. Det er disse menneskene som kanskje har det
aller største behovet for boligsosiale virkemidler, og der Tønsberg kommune deler til
dels store utfordringer med å skape et trygt, godt og stabilt bomiljø med de aller fleste
kommunene i landet. For å lykkes med å skape trygge boforhold for denne gruppen står
boligen og helse- og omsorgstjenesten i et nært samarbeid sentralt. Dette samarbeidet
må utvikles videre, og tiltaksdelen til den boligsosiale handlingsplanen har derfor også
dette som særskilt fokusområde i 2019-2020.

Kommunens målsettinger i vedlagte boligsosiale handlingsplan for 2019-2020 er hentet
fra målsettingene i kommunens handlingsplan i Husbankens By- og tettstedsprogram,
som igjen bygger på den nasjonale strategien «Bolig for velferd». Kommunens
målsettinger er knyttet til de 3 hovedmålsettingene i den nasjonale strategien og
presenteres under, med tilhørende forslag til tiltak 2019-2020:
Hovedmål 1 “Bolig for velferd”: Alle skal ha et trygt sted å bo
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:

Tiltak hovedmål 1 «Alle skal ha et trygt sted å bo» 2019-2020

Hovedmål 2 «Bolig for velferd»: Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å
mestre boforholdet
Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:

Tiltak hovedmål 2 «Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre
boforholdet» 2019-2020

Hovedmål 3 “Bolig for velferd”: Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og
effektiv

Tønsberg kommunes målsettinger i programperioden:

Tiltak hovedmål 3 «Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv» 20192020

Øvrige tiltak 2019-2020 – oppfølging av politiske tekstvedtak

Gjennom deltakelsen i Husbankens By- og tettstedsprogram gjennomføres det årlige
møter med Husbanken med gjennomgang av kommunens resultatoppnålse foregående
år. Husbankens evaluering og tilbakemelding til kommunen ligger vedlagt den

boligsosiale handlingsplanen og viser at Husbanken er svært fornøyd med Tønsberg
kommune på mange områder, samtidig som de foreslår enkelte forbedringer på enkelte
områder. Tilbakemeldingene følges opp i det boligsosiale arbeidet i kommunen med
forbedringsarbeid i 2019. Det vurderes også som viktig å videreutvikle kommunens
systemer for brukermedvirkning, både gjennom videreutvikling av den gjennomførte
brukerundersøkelsen i 2018 og gjennom andre kontaktflater mot de vanskeligstilte.
Dette arbeidet videreføres i 2019.

Alternative løsninger:
Ikke aktuelt.

Økonomiske konsekvenser:
Økonomiske konsekvenser er synliggjort i den boligsosiale handlingsplanens tiltaksdel.
Det påregnes kostnader som fortrinnvis dekkes innen eksisterende rammer, og det
forutsettes ektern finanisering av 1-2 stillinger som miljøvaktmester.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig har betydning for individiets helse, og vil
kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av helsetilstand
Konsekvenser for folkehelse:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig har betydning for individiets helse, og vil
kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av helsetilstand.
Konsekvenser for barn og unge:
Et trygt bomiljø og en trygg og stabil forankring i egen eid eller leid bolig har stor
betydning for vanskeligstilte familier og deres barns oppvekstvilkår i kommunen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen. Det skal utarbeides en ny boligsosial handlingsplan/boligplan i nye Tønsberg
kommune som blir sendt til politisk behandling i løpet av 2020.

Konklusjon:
Ny boligsosial handlingsplan for 2019-2020 vedtas.
Videre behandling:
Avsluttes i Bystyret.
Tønsberg 7. november
2018

rådmann
Geir M. Viksand
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Underliggende saker:
128/18, 819 192 332 - Foreningen kult - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Foreningen Kult, org. nr. 819 192 332, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 06.11.18.
Bevillingen gjelder i Tønsberg arbeiderforening, Kammegaten 5, 3110 Tønsberg,
for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Thorleif Bugge, f. 1949, mob.nr. 958
59 223.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller

kvitteringer.
122/18, 918 371 915 - Nilsen Catering AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Nilsen catering AS, org.nr. 918 371 915, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, lørdag 10.11.18, kl.
18:00 – 02:00. Bevillingen gjelder på Sjøstua Husvik, Jarlsøveien 42 B, 3124
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre
ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Magnus Nilsen, f. 1994, mob.nr. 917
50 312.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
121/18, 920 579 302 Aleko Retail AS - Rema 1000 Oseberg: Søknad om godkjenning av ny
stedfortreder - Vedtak

Vedtak:
1. Godkjent stedfortreder for salgsbevillingen er:
· Tobias Gangsø, f. 1995

132/18, 921 251 866 - flykafeen drift as - Søknad om Skjenkebevilling -vedtak

Vedtak:
1. 921 251 866 Flykafeen drift AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet
Flykafeen, Åshaugveien 155, 3157 Barkåker, inklusiv uteareal beskrevet i
søknad
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Ayad Obaid Mustafa f: 1981
2. Stedfortredere: Stig Marvin K. Johnsen f: 1993

Isabel Josefine Marie Ellingsen f: 1988
3. Vilkår for bevillingen:
3. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
4. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
5. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
6. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
7. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
8. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
9. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
127/18, 983 575 048 - Grans bryggeri AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Grans bryggeri AS, org.nr. 983 575 048, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 15.11.18 kl.
15:30 – 00:00. Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd
jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Edvard Gran, f. 1972, mob.nr. 410
62 164.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
130/18, 983 592 392 - Thesbiteateret - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.

Thesbiteateret, org.nr. 983 592 392, gis på grunnlag av innsendt søknad

og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, i periodene torsdag 15.11.18
til og med søndag 18.11.18, og torsdag 22.11.18 til og med søndag 25.11.18.
Bevillingen gjelder på Papirhuset teater, St.Olavs gt. 16 B, 3126 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Tiril Engelstad, f. 1975, mob.nr. 901
03 238.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 2.400,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
126/18, 983 975 259 - Sykehuset i Vestfold - Søknad om skjenkebevilling enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Sykehuset i Vestfold HF, org.nr. 983 975 259, gis på grunnlag av
innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, onsdag
28.11.18. Bevillingen gjelder i kantine i sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens
alle 17, 3116 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven
§ 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Anita Yvonne Bergersen, f. 1961,
mob.nr. 476 63 364.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

125/18, 991 925 244 - Husvik og Nes vel - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Husvik og Nes Vel, org.nr. 991 925 244, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, torsdag 08.11.18.
Bevillingen gjelder på Sjøstua, Husvik og Nes Vel, Jarlsøveien 42 B, 3124
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd
jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Inger-Britt Høysveen, f. 1955, mob.nr.
997 04 682.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
120/18, 992 185 406 - Tønsberg SV - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg SV, org.nr. 992 185 406, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 20.11.18. Bevillingen
gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kristian Erling Sommerseth, f. 1968.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

123/18, 996 776 557 With AS - With Bok & Kaffe og With Bakeri & Bydelshus - Utvidet
skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 996 776 557 With AS – With bakeri & bydelshus, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf.
alkoholloven § 1-7.
1. With bok & kaffe, ifb. med «systemisk Kafe» torsdag 1. november 2018 fra kl: 18:00
– 21:00.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Kjerst With
2. Stedfortreder:
Line
Erlandsen
og
May

Linn

Andersen

131/18, 996 936 996 Odins Valhall AS - Søknad om ny stedfortreder.- vedtak

Vedtak:
1. Godkjent styrer/stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
· May Iren Haugen Kihle f: 1953

124/18, 997 265 580 - Kim Ljung Andersen - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Kim Ljung Andersen, org.nr. 997 265 580, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 09.11.18 og
lørdag 10.11.18. Bevillingen gjelder på Papirhuset teater, St.Olavs gt. 16 B, 3126
Tønsberg, for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd
jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Emma Ystebø, f. 1990, mob.nr. 917
76 040.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
133/18, 998 340 195 - Nordic track company AS - Bra & Billig Tønsberg - Søknad om
salgsbevilling - Vedtak

Vedtak:
1. Nordic track company AS, org.nr. 998 340 195 innvilges ikke salgsbevilling jf alkoholloven § 17 jf §1-4a.

129/18, 998 426 065 - Focus Productions AS - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Focus Productions AS, org.nr. 998 426 065, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 23.11.18.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Alexander Lorentzen, f. 1984, mob.nr.
928 35 688
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 23.10.2018

