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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Utvalg for helse og omsorg

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

02.04.2019
Re Helsehus, Revetalgata 52, Revetal
18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33 34 80 94 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes 1 time før møtestart.
Ev. uttalelser fra Ungdomsrådet sendes på e-post til medlemmene i UOO.
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.
Agenda:
Gruppemøter kl. 18.00 - 18.30
Omvisning kl. 18.30 - 19.15
Utvalgsmøte kl. 19.15 Kommunal direktør Tove Hovland informerer om:
- Tiltak for å unngå skolding ved bading og dusjing.
- overliggerdøgn
- virksomhetsledernes tur til Ålborg
Astrid Holwech informerer om:
- NOU 2018: 16 " Det viktigste først"
Therese Offerdahl informerer om:
- Forvaltningsrevisjonsrapport området rus og psykisk helse
- Konsekvenser ved ambulering fra to boliger.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

010/19
011/19
012/19
013/19

Godkjenning av møteprotokoll
Økonomirapport nr. 1 - pr februar 2019 - UHO
Bygging av nye utleieboliger ved Temsengen 20
Delegasjonssaker UHO

Henning Wold

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
02.04.2019

Saksnummer
010/19

19/21029

Vedlegg:
Protokoll - Utvalg for helse og omsorg - 26.02.2019

Tønsberg kommune

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

Økonomirapport nr. 1 - pr februar 2019 - UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
02.04.2019

Rådmannens innstilling
Økonomirapport nr. 1 – pr februar 2019 tas til etterretning

Saksnummer
011/19

19/12793

Sammendrag:
Økonomirapporter til hovedutvalgene inneholder rådmannens løpende vurdering av områdets
økonomiske situasjon. En mer grundig analyse og prognose gis i perioderapportene. Det følger
også med kommentarer og rapport på sykefraværsutviklingen.
Vedlegg:
Økonomirapport pr februar 2019 - UHO
Sykefravær pr januar 2019 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 39,7 mill kr for området totalt.
Merforbruket er knyttet til virksomhetene Hjemmetjenesten med 18 mill. kr..
Sykehemmene med 10,7 mill., HOB (bemannede boliger) med 10 mill. og Legevakten
med 1 mill. kr. Generelt er det et overliggende merforbruk fra 2018 som er
hovedårsaken til differansene. Resultatene for flere av disse virksomhetene ble
dårligere enn det som var forventet ved budsjettbehandlingen, og dermed er
kostnadsnivået ved inngangen av året allerede for høyt ift budsjett. Flere detaljer om
årsakene til avvikene kan leses i økonomirapporten.
Det vil bli laget detaljerte rapporter om situasjonen i de store helsevirksomhetene i
forbindelse med Perioderapport 2, og rådmannen vil da også foreslå
budsjettreguleringer.

Sykefravær:
Vedlagt ligger rapport med sykefravær for januar måned pr. virksomhet.
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, 27. mars 2019
Tove Hovland
Kommunaldirektør
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

JournalpostID

18/99497

Saksbehandler:
Torunn Andersen, telefon: 33 34 84 86
Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger

Bygging av nye utleieboliger ved Temsengen 20
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg
Eldrerådet
Formannskapet
Bystyret

Møteddato
01.04.2019
02.04.2019
01.04.2019

Saksnummer
008/19
012/19
007/19

Rådmannens innstilling
1. Det planlegges bygging av 5 utleieboliger tilknyttet den heldøgnsbemannede boligen i
Temsengen 20

2. Kostnadsramme for prosjektet er satt til 10.000.000 og finansieres ved:
·

Husbanktilskudd kr 2.970.000

·

Låneopptak

kr 7.030.000

Låneopptak dekkes av husleieinntekter

Sammendrag:
Virksomhetene Psykisk helse og miljøarbeid (PHM), Eiendomsutvikling (EUT) og Tønsberg
Kommunale Eiendom (TKE) har sammen utarbeidet et forslag til bygging av 5 utleieboliger
tilknyttet den heldøgnsbemannede boligen i Temsengen 20.

Dokumenter i saksmappen:
18.12.2018 Erstatningsbolig for Cappelensvei 6

Innledning – hva saken gjelder:
Virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid mangler et differensiert tilbud til mennesker
med psykiske lidelser. I denne gruppe tjenestemottakere er det mennesker som har
oppnådd mestring i hverdagen og derfor også økt boevne. I dag har vi kun
døgnbemannet botilbud i våre boliger. Det er behov for bygging av nye utleieboliger slik
at de med et lavere tjenestebehov enn det som kvalifiserer til heldøgnsbemanning også
kan ha rammebetingelser som fremmer videre positiv utvikling,- og om mulig flytte ut til
ikke-kommunal bolig på sikt.
Faktagrunnlag:
I Boligsosial handlingsplan 2019-2020, som ble vedtatt i Bystyret i desember,
fremkommer det at pr oktober 2018 venter 20 personer på heldøgnsbemannet
omsorgsbolig (psykisk helse, rus og utviklingshemmede) mens 71 venter på kommunal
utleiebolig. Dette er personer som er kartlagt, vurdert og innvilget bolig, men står på
venteliste på grunn av manglende kapasitet.
Forvaltningsrevisjonsrapport «Rus og psykisk helse» fra KPMG ble behandlet i
Kontrollutvalget i november måned. I rapporten vises det til ventelistene for bolig og
påpekes at kommunen har behov for et mer differensiert boligtilbud, både i omsorgsnivå
og for ulike deler av målgruppa.
Målgruppa for de nye utleieboligene er voksne personer med psykiske lidelser som er
tildelt helse- og omsorgstjenester, men som ikke har behov for et døgnbemannet tiltak.
Tjenestene vil ytes av personalet ved Temsengen 20 og eventuelt av virksomhetens
ambulerende team.
Leilighetene er beregnet til ca 60 kvm pr leilighet. Det inngår ingen fellesareal eller
administrasjon i det nye bygget da dette benyttes ved Temsengen 20.
Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetshetsloven.

Forholdet til kommuneplanen:
H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester.
H4: Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for de boende.
Vurderinger:

De siste 5 til 10 år har kommunen erfart en økende utskriving av pasienter i fra
spesialisthelsetjenesten. Virksomhet psykisk helse og miljøarbeid opplever er et sterkt
behov for å ha et differensiert tilbud til denne gruppe tjenestemottakere.
I våre etablerte tilrettelagte boliger for mennesker med psykiske lidelser er
funksjonsnivået og derfor tjenestebehovet varierende, fra noe til omfattende. De som
opplever å mestre hverdagen bedre (habilitering) og de som ikke trenger
heldøgnsbemanning er allikevel i behov av trygge rammer. Trygge rammer vil si: kort
avstand til hjelp og veiledning når det trengs, for eksempel på natt. Botilbud til denne
gruppe vil gi tilbud til de som passer inn i et lavere omsorgsnivå enn i et bemannet
botiltak.
Utbyggingen vil frigi plasser til nye tjenestemottakere som er i behov av bemannet bolig.
Alternative løsninger:
Ingen.
Økonomiske konsekvenser:
Total kostnadsramme
Forventet tilskudd fra
Husbanken
Behov for låneopptak

5 leiligheter uten
fellesareal/administrasjon
Avklart blir beregnet etter
sats for utleieboliger

Beregnet månedlig
husleie

10.000.000
- 2.970.000
7.030.000
7.000

Låneopptak på kr 7.030.000 dekkes av husleieinntekter beregnet til 7.000 pr måned +
strøm.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
En trygg forankring i egen eid eller leid bolig med riktig omsorgsnivå har betydning for
individiets helse, og vil kunne forebygge utvikling av helseproblemer og forverring av
helsetilstand
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Det planlegges for bygging av 5 utleieboliger tilknyttet heldøgnsbemannet bolig i
Temsengen 20.
Videre behandling:

Saken avsluttes i Bystyret.
Tønsberg, dd.mm.åååå
Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
virksomhetsleder

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/22065

Saksbehandler:
Anette Andresen Connolly, telefon: 33 34 80 94
Dokumentsenteret

Delegasjonssaker UHO
Utvalg
Utvalg for helse og omsorg

Møteddato
02.04.2019

Saksnummer
013/19

Rådmannens innstilling:
Delegasjonssakene tas til etterretning.

Underliggende saker:
022/19, 895 354 562 - Kilden bowling as - Søknad om utvidet skjenkebeområde - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 895 354 562 Kilden Bowling AS, innvilges utvidet skjenkeareal til også å gjelde
Adventure Golf og selskapsrom i henhold til tegninger.

2. Godkjent styrer og stedfortredere for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Stephanie Lundberg
2. Stedfortredere: Cathrine Andersen, Ole Henrik Ueland og Live Kari Andersen

019/19, 914 901 545 - Foyngården drift AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - Støperiet

Vedtak:
1. org.nr. 914 901 545 Foyngården drift AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 17.
1. Støperiet, ifb. med Standup fredag 22.03.19 fra kl.19:00 – 21:00. 18 års grense.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Alexander Lorentzen

020/19, 918 371 427 OCEAN PRINCESS AS - Prinsesse Kristina. Søknad om serverings- og
skjenkebevilling. Vedtak

015/19, 980 049 337 - GEIRR JOHNSON - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Geirr Johnson, org.nr. 980 049 337, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 15.03.19 og lørdag
16.03.19. Bevillingen gjelder på Papirhuset teater, St.Olavsgate 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: Geirr Johnson, f. 1956, mob.nr. 926
65 862.
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.
016/19, 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 28.03.19 og
torsdag 09.05.19. Bevillingen gjelder på Husvik og Nes vel, Jarlsøveien 43 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: Siri Skrøppa, f. 1975, mob.nr. 922
41 874.
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.
018/19, 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 04.04.19.
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.
013/19, 992 622 865 PEKING AS - Peking restaurant søknad om Serverings- og
skjenkebevilling, fornyelse - Vedtak

Vedtak:
1. 992 622 865 Peking AS innvilges serveringsbevilling og skjenkebevilling, jf.
serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet Peking,
Grev Wedelsgate 4 B, 3111 Tønsberg.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Minfang Chi f: 1965
2. Stedfortreder: Guangping Xu f: 1965
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune

2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
014/19, 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, lørdag 09.03.19.
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.
017/19, 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, lørdag 13.04.19.
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: 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.
021/19, 998 207 274 Tønsberg Fisk AS - Tønsberg Fisk og Delikatesse. Avvikling

