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Re kommune

Tønsberg kommune

Møteprotokoll
for
Partssammensatt utvalg nye Tønsberg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

10.04.2019
Tønsberg rådhus, bystyresalen
18:30

Medlemmer
Bente Bøe
Hege Sørensen Ramberg
Jarle Krokeide
Monica Fjeld
Monika Aafos
Per Martin Aamodt
Trude Viola Antonsen
Bent Moldvær
Frode Hestnes
Petter Berg
Tove Øygarden
Benedicthe Lyngås
Torhild Dehnæs
Kari Proos
Kjell Anders Lier
Steinar Solum
Thorvald Hillestad
Heming Olaussen
Bent Sørsdal

Parti
ANS
ANS
ANS
ANS
ANS
AP
AP
FRP
FRP
H
H
KRF
KRF
MDG
MDG
SP
SP
SV
V

Forfall
Hilde Sørdalen
Anette Viken
Suzy Christina S. Haugan

Parti
ANS
SV
V

Varamedlemmer:

Parti
ANS
SV
V

Bjørn Stian Lunden
Olav Sannes Vika
Britt Lillian Fevang

Saksliste
Saksnr.
011/19
012/19
013/19
014/19
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Uttalelsene om vedtatte budsjett og økonomiplaner i Re og
Tønsberg 2019-22 og de økonomiske målsettinger i
perioden
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

011/19: Godkjenning av møteprotokoll
Prosjektleder/rådmannens innstilling:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
10.04.2019 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PSU- 011/19 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

012/19: Uttalelsene om vedtatte budsjett og økonomiplaner i Re og Tønsberg 2019-22 og
de økonomiske målsettinger i perioden

Prosjektleder/rådmannens innstilling
1. Fellesnemnden for nye Tønsberg kommune uttaler til KMD via Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark, følgende om Tønsberg og Re kommunes vedtatte budsjetter for 2019 og
økonomiplaner for 2019-22:
a. Fellesnemden tar budsjetter for 2019 og økonomiplanene 2019-22 for Re og
Tønsberg til orientering.
b. Driftsbalansen i budsjettet for 2019 fremstår som svak da det er nødvendig med
fondsbruk for å balansere budsjettet. Det er avsatt lite reserver til å øke
tjenestene ved budsjettrevisjoner.
c. Den forventede realveksten i økonomiplanene fremstår som høy i lys av
kommuneopplegget for 2019. Det som er avsatt til økte tjenester som følge av
demografi, pensjon og reserver til statlige føringer fremstår som lavt.
Gjeldsveksten i perioden er noe høyere enn det vedtatte gjeldstaket.
d. Uttalelsen sendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

2. Fellesnemnden gir følgende signaler til prosjektleder/ rådmann i forbindelse med arbeidet
med budsjett 2020 og økonomiplan 2021-23:
e. Målet om driftsoverskudd på 1,75% blir et langsiktig opptrappingsmål og
måloppnåelsen i perioden 2020-23 vil i stor grad avhenge av statens realvekst for
kommunesektoren. For 2020 blir målsettingen å budsjettere minst i balanse.
f.

I økonomiplanen for 2020-23 skal det innarbeides forslag til kostnadsreduksjoner
og effektiviseringstiltak for å sikre nødvendig balanse og buffere i driften.

g. Målet om uendret realverdi på gjeld som belaster driften søkes i perioden nådd
ved bl.a. frigjøring av egenkapital ved salg og overskudd og andre kilder.
Gjeldsnivået som belaster drift kan vurderes omregnet til en andel (% sats) av
kommunens frie inntekter. % andelen skal være konstant. Dermed vil gjelden
være koblet mot kommunens evne til å betjene gjelden over tid. 1.1.20 kan være
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et startpunkt for et slikt mål.
h. De økonomiske mål for 2020-23 fastsettes nærmere i PSU/FN iht planen for
budsjettarbeidet.

10.04.2019 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PSU- 012/19 Vedtak:

1. Fellesnemnden for nye Tønsberg kommune uttaler til KMD via Fylkesmannen i
Vestfold og Telemark, følgende om Tønsberg og Re kommunes vedtatte budsjetter
for 2019 og økonomiplaner for 2019-22:
a. Fellesnemden tar budsjetter for 2019 og økonomiplanene 2019-22 for Re
og Tønsberg til orientering.
b. Driftsbalansen i budsjettet for 2019 fremstår som svak da det er
nødvendig med fondsbruk for å balansere budsjettet. Det er avsatt lite
reserver til å øke tjenestene ved budsjettrevisjoner.
c. Den forventede realveksten i økonomiplanene fremstår som høy i lys av
kommuneopplegget for 2019. Det som er avsatt til økte tjenester som
følge av demografi, pensjon og reserver til statlige føringer fremstår som
lavt. Gjeldsveksten i perioden er noe høyere enn det vedtatte gjeldstaket.
d. Uttalelsen sendes Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

2. Fellesnemnden gir følgende signaler til prosjektleder/ rådmann i forbindelse med
arbeidet med budsjett 2020 og økonomiplan 2021-23:
e. Målet om driftsoverskudd på 1,75% blir et langsiktig opptrappingsmål og
måloppnåelsen i perioden 2020-23 vil i stor grad avhenge av statens
realvekst for kommunesektoren. For 2020 blir målsettingen å budsjettere
minst i balanse.
f. I økonomiplanen for 2020-23 skal det innarbeides forslag til
kostnadsreduksjoner og effektiviseringstiltak for å sikre nødvendig balanse
og buffere i driften.
g. Målet om uendret realverdi på gjeld som belaster driften søkes i perioden
nådd ved bl.a. frigjøring av egenkapital ved salg og overskudd og andre
kilder. Gjeldsnivået som belaster drift kan vurderes omregnet til en andel
(% sats) av kommunens frie inntekter. % andelen skal være konstant.
Dermed vil gjelden være koblet mot kommunens evne til å betjene gjelden
over tid. 1.1.20 kan være et startpunkt for et slikt mål.
h. De økonomiske mål for 2020-23 fastsettes nærmere i PSU/FN iht planen
for budsjettarbeidet.
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013/19: Prosjektleder/rådmann informerer

10.04.2019 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannen hadde ingen orienteringer utover det som ble orientert om i
fellesnemnda.

014/19: Forespørsler

10.04.2019 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Det ble ikke stilt noen spørsmål.
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