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1. Driftsregnskapet
1.1. Finansiering

1.1.1. Skatt og rammetilskudd

Det er i 2019 budsjettert med en skatteinngang på 1.354 mill kr. i Tønsberg kommune. Det er
en reduksjon fra den faktiske skatteinngang i 2018 med 0,4%. Hittil i år (pr. mars) er
økningen fra forrige år 4,7%, og det er noe høyere enn landsgjennomsnittet som lå på 4,5%.
Årsaken til at budsjettet for 2019 har en reduksjon er delvis fordi det kom store inntekter i
fordelingen i november 2018 (etter at budsjettet var beregnet), og at skatteøret har blitt
redusert. Statsbudsjettet har tatt høyde for at det ikke skal bli vesentlig økning i
skatteinntektene for kommunene i 2019, ved å justere ned skatteøret. Dette har ikke effekt for
de to første månedene, da det gjelder innbetalinger for 6. termin i året før. Vi ser at det i
januar og februar var en solid økning fra året før, men den samme tendensen har fortsatt i
mars. Det gir grunn til å tro at det også i år kommer en reell skattevekst. Denne økningen er
ikke spesiell for Tønsberg, men gjelder også hele landet. Det betyr at det sannsynligvis heller
ikke blir store justeringer i inntektsfordelingen. Det er tidlig på året, og justeringene på høsten
kan gi store utslag, men det er rimelig å anta at skatteinngangen for 2019 er budsjettert for
lavt. Rådmannen foreslår derfor en økning i budsjetterte skatteinntekter med 31,5 mill. kr.
1.1.2. Andre statstilskudd

Refusjon for ressurskrevende tjenester er nå fordelt ut på de enkelte virksomhetene, og
foreløpige tall for 2018 (ikke godkjent ennå) tilsier at noen virksomheter får mer enn
budsjettert mens andre får mindre. Generelt antas det at det i budsjett 2019 er budsjettert noe
høyt siden bystyret økte denne posten i budsjettbehandlingen grunnet endringer i
statsbudsjettet. Denne posten er imidlertid veldig vanskelig å prognostisere, og fasiten får vi
ikke før i 2020.

1.2. Tjenesteproduksjon

1.2.1. Generelt

Etter 3 måneders drift ser vi igjen at flere av helsevirksomhetene og NAV har utfordringer
med å holde budsjettrammene. Skoleområdet har også fått større utfordringer som en følge av
mange nye elever. Det foreslås i denne saken at mesteparten av det varslede merforbruket
budsjettreguleres, og det dekkes inn ved økt forventet skatteinngang og bruk av avsatt reserve
i budsjettbehandlingen. Det er samtidig forventninger om at noen virksomheter kan levere
mindreforbruk, og rådmannen pålegger derfor en del virksomheter innsparingskrav for å få
budsjettet i balanse. Dette gjøres ikke som budsjettreguleringer, men legges inn i prognosen
som forventning om mindreforbruk. Det er også en forventning om at overskudd fra
havnedriften blir disponibelt i løpet av året, og det legges inn en budsjettregulering på dette på
fellesområdet.
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Dersom de foreslåtte budsjettreguleringene blir vedtatt vil det budsjetterte overskuddet for
2019 være uendret på 1,2 mill. Det gjøres samtidig oppmerksom på at det er store
risikoelementer i budsjettet, både vedrørende skatteinntekter og inntekter fra havnedriften,
samtidig som det også er risiko for fortsatt kostnadsvekst innenfor helse og omsorgsfeltet.
1.2.2. Helse- og omsorgstjenester

Det er etter de foreslåtte budsjettreguleringene fremskrevet balanse. For å få til dette foreslås
det følgende budsjettreguleringer for området:
-

Hjemmetjenesten
Sykehjemmene
HOB
Tønsberg legevakt og ØHD

16.900.000
9.100.000
8.900.000
1.000.000

Disse budsjettreguleringene er ikke tilstrekkelig til å dekke varslet merforbruk, for rådmannen
har pålagt virksomhetene å samlet komme med kostnadsreduksjoner tilsvarende 3,3 mill.
samlet for Helse og Omsorg. Rådmannen vil komme tilbake til konkrete tiltak for å
gjennomføre effektiviseringstiltakene i neste økonomirapport til utvalgene.
Det er fortsatt et stort press på tjenestene og antall brukere øker stadig. For å tydeliggjøre
situasjonen i Hjemmetjenesten og HOB er det laget egne rapporter som beskriver situasjonen,
både i forhold til kostnadsutviklingen, men også hvilke effektiviseringer som er gjennomført.
Disse følger som egne vedlegg i saken.
For sykehjemmene vises det til kommentarer i den vedlagte økonomirapporten.
1.2.3. Skoler

Det foreslås å tilføre 4,5 mill. kr. til skolene, som foreløpig legges til fagenheten til fordeling.
Årsaken til dette fremkommer i eget vedlegg om situasjonen.
1.2.4. Barnehager

Barnehagene fremskriver balanse.
1.2.5. Oppvekst og opplæring forøvrig

Fagenhet Oppvekst skoler har merforbruk knyttet til skoleskyss og ekstra kostnader til kjøpte
plasser fra Færder kommune. Summen av dette, kr. 1,5 mill. foreslås budsjettregulert.
Fagenhet Oppvekst barnehager rapporteres i balanse.
Virksomhet Barn og Unge fremskriver balanse. Virksomheten fikk en reduksjon i
budsjettrammen for 2019 på 8 mill.kr., og har gjennomført følgende tiltak for å komme i
balanse:
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- 3 stillinger redusert i TFF, PPT og barnevern
- diverse stillinger holdt vakante
- kuttet i bruk av ferievikarer, ekstrahjelp og overtid i alle tjenester
- reduksjon i driftsbudsjettet
I tillegg forventes det økning i refusjonen for ressurskrevende tjenester, og det blir også
helårseffekt av reduksjon på TEMFA som ble gjennomført i 2018.
Tønsberg læringssenter varsler at det blir lavere statstilskudd enn budsjettert, og det foreslås
derfor å dekke dette ved bruk av integreringsmidler som tidligere er avsatt på fond. Det ble i
regnskapsavslutningen for 2017 avsatt kr. 10 mill. til fond med tanke på at mange av utgiftene
kommer på et senere tidspunkt enn inntektene. Det foreslås derfor å bruke 5,7 mill. av dette
fondet i 2019.
1.2.6. NAV

NAV fremskriver balanse dersom forslaget om å tilføre 8,5 mill. kr. blir vedtatt. Det er
fortsatt stor økning i sosialhjelpsutbetalingene.
1.2.7. Teknisk

Området fremskrives med et mindreforbruk som skyldes økte inntekter i forhold til budsjett.
1.2.8. Virksomhetenes forventede resultater

Det vises til eget vedlegg med oversikt over virksomhetens resultater hittil og prognose for
året.

1.3. Finans
Det er fortsatt lave renter i markedet, selv om det er en svak økning og det forventes også
økning de neste årene. Det er sprikende signaler mellom sentralbanken og markedet om hva
som er forventninger til fremtidig rente, men det forventes ingen dramatisk økning de
nærmeste årene.
1.3.1. Renteutgifter, avdrag og renteinntekter

Renteutgifter
For å sikre stabile renter er en vesentlig del av lånene sikret. Sikringene i form av Swapavtaler fremstår nå i stor grad som porteføljesikringer, da en vesentlig del av lånene er tatt opp
i sertifikatmarkedet. I tillegg er det inngått noen lån med fastrente. Renteutgiftene ser så langt
ut til å bli som budsjettert.
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Avdrag
I henhold til regnskapsforskriften skal det betales et minimum av avdrag, avhengig av
gjeldens størrelse, avskrivninger og totale anleggsmidler. Foreløpige beregninger tyder på at
budsjetterte avdrag vil være omtrent som beregnet minimumsavdrag.
Renteinntekter
Det forventes at ordinære renteinntekter vil tilsvare budsjettet.
Kommunens likviditet
Kommunens likviditet har bedret seg etter flere år med overskudd. Det betyr at det ikke er noe
problem å finansiere den daglige driften, men det er fortsatt en usikkerhet i forhold til hva
som blir reelle fremtidige utbetalinger for å redusere akkumulerte pensjonsforpliktelser
(premieavviket).
1.3.2. Gjeldsoversikt

Total lånegjeld pr 31.03.2019 utgjør kr. 2.982.314.381. Dette er en reduksjon på kr.
24.976.777 hittil i år.

Fordeling av gjeld på långivere:
Långiver
Kommunalbanken
Sertifikatlån
Obligasjonslån
KLP
Husbanken
Sum

Saldo
1 295 196 904
364 250 000
771 477 000
379 204 723
172 185 754
2 982 314 381

Andel
43 %
12 %
26 %
13 %
6%
100 %

Tabellen viser at det er en grei spredning i långivere, med Kommunalbanken som den største.
Som kjent er det ikke mange tilbydere i dette markedet, så spørsmålet er i stor grad hva som
er alternative lånekilder til Kommunalbanken. I praksis er det sertifikat- og
obligasjonsmarkedet.

Gjeld som forfaller innen ett kalenderår:
Forfall
Sum gjeld til forfall innen 12 mndr.
Sum gjeld til forfall over 12 mndr.
Sum

Saldo
0
2 982 314 381
2 982 314 381

Andel
0%
100 %
100 %

Ihht. finansreglementet skal gjeld som forfaller innen ett år ikke overstige 30% av den totale
gjelden. Ovenstående tabell viser at det ligger innenfor reglementet.

Selvfinansierende gjeld:
Med selvfinansierende gjeld menes gjeld som ikke finansieres av kommunens frie inntekter,
men hvor kostnaden dekkes enten via selvkost, utleie, kompensasjonsordninger eller
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lånefondsinvesteringer. Denne gjeldsandelen skal fortrinnsvis ha en renteutgift som speiler
inntekten, slik at kommunens risiko minimeres ift. rentesvingninger.
Nedenfor følger en oppstilling over gjeldsformål og renteavtaler for disse:
Gjeld pr. formål
VAR
Utleie (Biogass og biloppst.plass)
Rentekompensasjonsordningen
Lånefond internt
START-lån
Sum

Behov
960 000 000
172 000 000
243 000 000
225 000 000
170 000 000
1 770 000 000

Lån
921 477 000
170 000 000
236 990 834
229 027 910
172 185 754
1 729 681 498

Sikring
740 000 000
0
0
152 000 000
0
892 000 000

Målet er å refinansiere slik at vi får lån som eliminerer rentesvingningsrisikoen for disse
lånene ved at renteutgiften svinger i takt med de inntektene kommunen får. Dagens
låneopptak og sikringer er ikke tilpasset dette, så derfor er det noen avvik i tabellen over.
Dette må endres over tid for å tilpasses finansreglementet.

Fordeling av Tønsberg kommunes resterende innlån på lånetyper/rentebindinger pr 31.03.19:
Rentetype
PT-rente, NIBOR tilknytning, sertifikat- og
obligasjonslån med under 1 års
gjenværende rentebinding
Fastrente/renteswap/obligasjoner med
gjenværende rentebinding fra 1 til 3 år
Fastrente/renteswap/obligasjoner med
gjenværende rentebinding over 3 år
Kombinasjonslån
FRA-kontrakter
Sum ikke selvfinansierende gjeld

Begreper
PT rente
FRA
SWAP

NIBOR

Kombinasjonslån
(rentegulv og rentetak)

Sertifikatlån
Obligasjonslån

Strategi
35 %

Frihetsgrader
0%-60%

35 %

10%-100%

30 %

10%-100%

0%
0%

Maks 20%
Maks 30%

Fordeling pr 31/3-19

Andel

507 190 900

40,5 %

348 886 260

27,9 %

396 555 723
1 252 632 883

31,7 %
0%
0%
100 %

P.t. renten er et fleksibelt produkt som følger utviklingen i de korte pengemarkedsrentene
og endres i takt med endringer i disse.
Fremtidig renteavtale. En gjensidig bindende avtale om en fremtidig rente i en gitt periode
og for et bestemt beløp.
Kontrakter der to parter avtaler bytte av betalingsstrømmer og/eller hovedstol basert på et
spesifisert nominelt beløp i en spesifisert periode. For eksempel kan den ene parten betale
den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.
Norwegian InterBank Offered Rate. Den renten som norske valutabanker låner penger til
seg i mellom. Er ofte benyttet som referanserente i forhold til handler med rentebærende
instrumenter. Finnes som 1-12 mnd. renter, men 3 mnd. er mest benyttet som
referanserente.
Ved bruk av rentetak oppnår en både å kunne nyte godt av et rentefall og samtidig sikre
seg mot at renten skal overstige et fastsatt nivå i avtaleperioden, mot et pristillegg.
Som et tillegg eller alternativ til rentetak kan det også inngå avtale om et rentegulv.
Kunden gir da fra seg en eventuell gevinst hvis rentenivået blir lavere enn rentegulvet,
men vil bli kompensert for dette gjennom et lavere marginpåslag for rentetaket.
Lån med fast rente og løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter
som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk.
En obligasjon kan kort defineres som et bevis for at man har lånt ut penger. Dette
lånebeviset er et verdipapir som kan omsettes. Løpetid mer enn et år

Etter gjeldende finansreglement rapporteres det på fordeling av lånetyper og bindinger kun for
gjeld som ikke er selvfinansierende. Porteføljen harmonerer nå godt med strategiene i
reglementet, med noe overvekt på kort bindinger.
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Den gjennomsnittlige løpetiden på kommunens gjeld er 17,3 år. Gjennomsnittlig rente inkl.
sikringer er p.t. 2,03%.

1.4. Budsjettjusteringer

Diverse administrative justeringer
Det er foretatt interne justeringer i budsjettetrammene til skolene som følge av endringer i
elevtall mellom skolene. I tillegg er enkelte administrative ressurser flyttet fra
barnehagevirksomhetene og Tønsberg læringssenter til fagenhetene oppvekst skole og
barnehage.
På helseområdet er det foretatt interne justeringer i budsjettrammene mellom Fagenhet Helse
og omsorg, Helse og omsorg i bemannede boliger (HOB) og Legevakten,

Nye foreslåtte budsjettreguleringer i perioderapport 1
Som en forberedelse til oppgavedeling mellom enkelte virksomheter neste år gjøres noen
endringer nå i 2019. Det som gjelder utleie / bortfeste av grunn legges til Eiendomsutvikling
(EUT), mens Tønsberg kommunale Eiendom (TkE) kun skal leie ut bygninger. Noen
leiepriser økes for å finansiere en prosjektstilling hos Næringsutvikling og som følge av dette
flyttes ansvaret for deponiavgiften Rygg (Lindum) fra Bydrift til EUT. Beløpet utgjør 3,25
mill kr. Tomteleie fra Rygg (Vesar/Greve) på kr. 777 000 flyttes fra TkE til EUT.
Prisøkninger på tomteleiene utgjør 1 mill kr. og finansierer prosjektstillingen hos
Næringsutvikling. Lånefondskostnad for TkE reduseres som en konsekvens av dette med kr.
777 000 med motpost Finans.
På bakgrunn av siste prognose foreslås det å justere budsjettrammene til enkelte virksomheter:
Fagenhet Oppvekst skoler økes med med 6 mill kr. Av dette skal 4,5 mill kr. dekke
merutgifter for skolene i høsthalvåret, mens det resterende skal dekke merutgifter til
skoleskyss og økt elevtall fra Tønsberg ved Foynland og Teigar skole i Færder.
Det legges inn økning i rammene til Hjemmetjenester, Sykehjem og HOB som følge av
økning i antall brukere og / eller økt pleietyngde hos brukerne. Hjemmetjenester økes med
16,9 mill kr., Sykehjem med 9,1 mill kr. og HOB med 8,9 mill kr.
Tønsbergregionens legevakt økes med 1 mill kr. Dette skal i hovedsak dekke
underbudsjetterte kostnader ved fastlegekontoret. Kommunikasjon tilføres kr. 200 000 for å
dekke deler av stilling som ikke har vært budsjettert tidligere.
NAV Tønsberg tilføres 8,5 mill kr. til dekning av økt antall sosialhjelpsbrukere. I tillegg til at
antall bruker øker har det også vært en økning i antall brukere som får full sosialhjelp.
Innstrammingene på ordningen med arbeidsavklaringspenger sammen med et lavere nivå på
statlige titaksmidler medfører høyere utgifter til sosialhjelp.
De totale økningene utgjør 50,6 mill. kr. 31,5 mill av dette finansieres av økte skatteinntekter
basert på oppdaterte prognoser for 2019. 12,5 mill kr. finansieres av avsatt reserve og 2,9 mill.
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kr. finansieres av forventet overskudd hos Havnevesenet. De resterende 3,7 mill. legges inn
som en forventet besparelse hos diverse virksomheter basert på tidligere erfaringer og krav
om effektivisering.
Budsjettjusteringer til Perioderapport 1 - 2019. 1000 kroner

Beløp i hele 1 000
10 Finansiering
11 Felleskostnader

Vedtatt budsjett
2019

Foreslåtte
reguleringer i
perioderapport 1
2019

Diverse
administrative
justeringer

Budsjett etter
perioderapport 1
2019

-2 393 300

-30 723

-2 424 023

94 652

-19 100

75 552

12 Administrativ toppledelse

7 027

13 Rådmannens stab

8 529

14 Kommunikasjon

6 643

7 027
8 529
200

6 843

15 Økonomi

26 406

26 406

16 Hr/Personal

26 208

26 208

17 Dokumentsenter

11 142

11 142

18 Ikt / Digitalisering

26 133

20 Fagenhet oppvekst skoler

60 971

1 134

21 Fagenhet oppvekst barnehager

153 592

-921

22 Barn Og Unge

218 459

23 Tønsberg Læringssenter

-4 956

30 Barkåker skole
31 Eik skole

26 133
6 000

68 105
152 671
218 459

-1 134

-6 090

21 695

1

21 696

33 877

-5

33 872

32 Husvik skole

26 999

-3

26 996

33 Presterød skole

28 417

-6

28 411

34 Ringshaug skole

41 577

7

41 584

35 Sandeåsen skole

28 884

-413

28 471

36 Sem skole

22 821

2

22 823

37 Træleborg skole

34 758

2

34 760

38 Volden skole

13 673

1

13 674

43 Kongseik u.skole

23 616

-5

23 611

44 Presterød u.skole

42 569

-22

42 547

45 Ringshaug u.skole

30 348

-8

30 340

48 Byskogen komb.skole

71 333

556

71 889

49 Vear komb.skole

36 061

-107

35 954

50 Vestre Tønsberg barnehager

43 853

3 000

46 853

51 Sentrum barnehager

26 129

-1 039

25 090

52 Eik barnehager
53 Sandeåsen og Presterød
barnehager

38 112

54 Søndre Slagen barnehager

33 895

33 895

55 Østre Slagen barnehager

32 295

32 295

70 Kultur, Idrett og Folkehelse

48 741

48 741

71 Kulturskolen

38 112

28 203

-1 040

27 163

6 906

6 906

72 Biblioteket

16 258

16 258

80 Fagenhet helse og omsorg
81 Tildeling helse- og
omsorgstjenester

33 057

83 MFT

-130

32 927

22 258

22 258

85 679

85 679

84 Hjemmetjenester

179 950

16 900

196 850

85 Sykehjem

325 452

9 100

334 552
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Beløp i hele 1 000

Foreslåtte
reguleringer i
perioderapport 1
2019

Diverse
administrative
justeringer

Vedtatt budsjett
2019

Budsjett etter
perioderapport 1
2019

86 HOB
87 Tønsbergregionens legevakt og
kommunale fastlegekontor

253 668

-722

8 900

29 456

852

1 000

31 308

89 NAV Tønsberg

117 296

8 500

125 796

91 Bydrift

-34 490

3 250

-31 240

92 Kommuneutvikling

13 784

93 Eiendomsutvikling

6 434

94 TKE
95 Næringsutvikling

261 846

13 784
-5 027

1 407

-10 517

0

-10 517

5 447

1 000

6 447

99 Havnevesenet

0

Sum

0

0
0

0

0

2. Investeringer

2.1. Innledning
En rekke prosjekter rapporteres som avsluttet i denne perioderapporten. Se eget avsnitt/ tabell.
Større prosjekter over 10 mill kr skal forelegges revisjonen til uttalelse. Disse fremmes som
tidligere via kommunens kontrollutvalg som enkeltsaker til bystyret.
2.2. Løpende investeringsprosjekter
Som egne vedlegg til saken følger totaloversikter som gir en summarisk status for alle
løpende investeringsprosjekter. I tillegg finnes også opplysninger om bevilget budsjett for
2018, og prosjektledernes prognoser for forbruk dette året og for resten av prosjektets løpetid.
Prosjektene under Bydrift framkommer med både positive og negative avvik i forhold til
utgiftsramme. Bydrift har selv fullmakt til å omdisponere innenfor samlebevilgningene under
vei, vann og avløp. Løpende oppfølging er nødvendig for å kunne foreta nødvendige
omdisponeringer/budsjettjusteringer. For flere prosjekter vil det også ofte være inntekter som
ikke er budsjettert, men som også må sees i sammenheng med et evt. avvik. Se også
merknader under Avsluttede investeringsprosjekter.
IB1000 Tønsberg torv – revitalisering. Skal avsluttes sammen med prosjektene ID1100 og
ID1101. Delprosjektene utgjør samlet Revitaliseringen av Tønsberg torv. En må ennå avvente
noen kostnader i forbindelse med de arkeologiske undersøkelsene, før det kan settes sluttstrek.

9

2.3. Behov for tilleggsbevilgninger, omdisponeringer og andre justeringer
(Vedtas av bystyret)
Det presiseres at virksomhetslederne må sørge for å melde slike behov i forbindelse med
perioderapporteringen. Følgende behov er meldt inn:
Prosjekt
ID7009 Uteområde Støperiet 2019
ID7000 Slottsfjellet grunnlagsinvesteringer 2014
IE1016 Den magiske fabrikken – produksjonslinje 2
Forsikringsoppgjør
Inntekt fra videresalg
Bruk av lån
IE1013 Ny trapp til Presterød ungdomsskole
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
Inventar Presterød ungdomskole
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
Ombygging Vear skole
Mva-kompensasjon
Bruk av lån
Bil til virksomhet Barn og Unge
Lånefondsordningen
ID8402 Økning ramme el-biler til Hjemmetjenesten
Lånefondsordningen

Økes:

Dekkes:
500 000
-500 000

9 688 000
3 855 000
2 533 000
3 300 000
591 000
118 000
473 000
2 000 000
400 000
1 600 000
438 000
88 000
350 000
800 000
800 000
4 100 000
4 100 000

Korrigering av ramme mellom Uteområdet Støperiet og Grunnlagsinvesteringer
Slottsfjell
I budsjettdokuementet for 2019 ble bevilgningen til de to prosjektene byttet om. Uteområdet
støperiet skulle hatt et ramme på kr. 750 000 mens Grunnlagsinvesteringer Slottsfjell skulle
hatt en økning på 250 000 kr slik at total ramme ble 1,7 mill kr. Rammene justeres derfor i
henhold til det som var tiltenkt.
Den magiske fabrikken – produksjonslinje 2
Kostnadsrammen til prosjektet økes med 9,688 mill kr. Økningen består av byggelånsrenter
på 3,3 mill kr som dekkes med økt lån. 3,855 mill kr. er ekstra kostnader grunnet skade som
dekkes av forsikringsoppgjør. 2,533 mill kr. er innkjøp av reservedeler som viderefaktureres
og derav dekkes med økte inntekter.
Ny trapp til Presterød ungdomsskole
I forbindelse med utbygging av Presterød ungdomsskole har det påløpt merkostnader som
følge av endring i trappeløsning. Kostnaden er på kr. 591 000 og finansieres av lån og mvakompensassjon.
Inventar Presterød ungdomsskole
Det er behov for midler til inventar når Presterød ungdomsskole bygges ut. Det foreslås en
bevilgning på 2 mill. kr. som finansieres av lån og mva-kompensasjon.
Ombygging Vear skole
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Vear skole bygges om for å tilpasses økt elevtall. Det legges inn kr. 438 000 til formålet med
finansiering bestående av lån og mva-kompensasjon.
Bil til virksomhet Barn og Unge
Årfuglveien ressurssenter har behov for ny bil til å frakte brukere. Behov for
spesialtilpasninger gjør det utfordrende å finne egnede biler. Per dags dato er det ingen av de
tilgjengelige el-/ biogassbilene på markedet som møter behovet til brukerne. Det er derfor
ønskelig med fritak fra kommunens krav om nullutslipp i dette tilfellet, slik at virksomheten
kan kjøpe en egnet dieselbil. Anslått pris på en tilpasset bil er kr. 800 000 som finansieres av
virksomheten gjennom lånefondsordningen.
Økning ramme el-biler til Hjemmetjenesten
I 2018 fikk Hjemmetjenesten en bevilgning på 4,6 mill. kr. til kjøp av 20 nye el-biler. Prisen
per bil viste seg å være for lav til å få dekket behovet. I tillegg har også behovet for antall
biler økt fra 20 til 28. I dag leier virksomheten biler i tillegg til de som eies. Pris per bil som
dekker behovet anslås til kr. 312 000. Samlet gir dette en kostnad på 8,7 mill. kr. Det foreslås
derfor å øke rammen med 4,1 mill. kr. Økningen finansieres av lånefondsordningen. I
forbindelse med nyanskaffelsen byttes det ut 20 dieselbiler som er har gått i Hjemmetjenesten
i ni år. Eventuell restverdi på disse bilene vil kunne bidra til finansieringen slik at totalt
lånebehov reduseres.

Andre justeringer
Veileder for budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap, anbefaler
justering av budsjett for enkeltprosjekter ved avvik innenfor det enkelte budsjettår. Rent
praktisk gjennomføres dette årlig etter en vesentlighetsvurdering i forbindelse med
perioderapportene. Finansieringen av disse prosjektene er vedtatt tidligere.
ID7002 Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016 - 2019
Budsjett 2019 økes med 42,25 mill kr. Total prosjektramme 117 550 mill er uendret.
IE 1002 Anders Madsensgate
Budsjett 2019 økes med 26 mill kr. Total prosjektramme 105,034 mill er uendret.
IE 1013 Presterød ungdomsskole utbygging 2016
Budsjett 2019 økes med 9 mill kr. Total prosjektramme 34 mill er uendret.
IE 1014 Presterød barneskole utbygging 2016
Budsjett 2019 reduseres med 47 mill kr. Budsjettet overføres 2020. Total prosjektramme 51
mill er uendret.
IE 1017 Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm bygg – Rygg miljøpark 2016
Budsjett 2019 økes med 9,7 mill kr. Total prosjektramme 23,82 mill er uendret.
IE 1023 Den magiske fabrikken linje 3 - 2018
Budsjett 2019 økes med 50 mill kr. Total prosjektramme 221 mill er uendret.
2.4. Avsluttede investeringsprosjekter
(Godkjennes av bystyret)
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Følgende prosjekter under 10 mill kr tas med og foreslås endelig godkjent i perioderapporten:
Avsluttet prosjekt

ID2300 Inventar og utstyr
flyktningetjenesten 2018
ID2301 Ombygging av
kontorlokaler
TVO/flyktningetjenesten
2018
ID2302 Solskjerming og
montering 100 el.
persienner
ID2400 Ikt-investeringer i
skolen 2014
ID3100 2 Paviljonger
Ringshaug barneskole
2018
ID8200 Ikt-utstyr legevakt
2017
ID9900 Ny motor
havnebåt
IE 1015 Robuste boliger
2016
IT1007 Ventilasjon
barnehager
IT1010 Tønsberg
svømmehall – diverse
oppgradering
IT1025 Husøy senter –
brannsikring/ombygging
for BOU
IT1027 Vear skole –
oppgradering 2017
IT1028 Kjøp av boliger til
flyktninger og
vanskeligstilte 2017
IT1036 Kjøp av boliger til
flyktninger og
vanskeligstilte 2018
IT1035 Bekkeløkka 28 –
kjøp av bolig 2017
IT1037 Eik skole –
rehabilitering
skolekjøkken
IT1041 Syrinveien 2 - kjøp
av bolig 2018
IT1042 Vårflueveien 12 –

Prosjektramme/
inntekt

Prosjektkostnad

Avvik

Dekkes/inndras

100 000

298 116

198 116 Finansiert i årsregnskap

264 000

412 512

148 512 Finansiert i årsregnskap

600 000

621 634

21 634 Finansiert i årsregnskap

2 735 000

2 744 469

9 469 Finansiert i årsregnskap

960 000

1 045 040

85 040 Finansieres i årsregnskap

10 693 000 10 727 442

34 442 Finansiert i årsregnskap

400 000

274 693

-125 307 Inndras.

12 000 000

4 561 806

-7 438 194 Inndras.

7 500 000

4 222 108

-3 277 892 Inndras.

10 000 000

6 059 073

-3 940 927 Inndras.

3 000 000

3 216 640

7 500 000

1 605 746

-5 894 254 Inndras.

304 000

0

-304 000 Inndras

5 150 000

0

3 900 000

3 919 705

1 625 000

1 393 152

6 200 000
3 550 000

6 157 525
3 511 104
12

216 640 Finansiert i årsregnskap

-5 150 000 Inndras.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
19 705 av boliger.

-231 848 Inndras.
Mindreforbruk overføres
samlebevilgning for kjøp
-42 475 av boliger.
-38 896 Mindreforbruk overføres

Avsluttet prosjekt

Prosjektramme/
inntekt

Prosjektkostnad

Avvik

kjøp av bolig 2018

IT1043 Kongs-Eikveien 23
– kjøp av bolig 2018

3 550 000

3 637 361

87 361

IT1044 Elis vei 3 – kjøp av
bolig 2018

3 750 000

3 814 148

64 148

IT1045 Uranveien 1A –
kjøp av bolig 2018

3 600 000

3 649 500

49 500

IT1046 Rønningveien 5 –
kjøp av boliger 2018
4 150 000
Kommentarer til vesentlige avvik:

4 060 098

-89 902

Dekkes/inndras

samlebevilgning for kjøp
av boliger.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
av boliger.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
av boliger.
Merforbruk dekkes av
samlebevilgning for kjøp
av boliger.
Mindreforbruk overføres
samlebevilgning for kjøp
av boliger.

ID2300 Inventar og utstyr til flyktningtjenesten
Det ble overført flere ansatte til flytktningtjenesten ved Tønsberg læringssenter enn det som
ble lagt til grunn ved budsjetteringen. De ansatte hadde ikke med seg noe inventar/utsyr fra
tidligere arbeidssted noe som også var forutsatt da prosjektet ble opprettet. Kr. 50 000 av
merforbruket ble fakturert Re kommune siden noen av de ansatte ble overført
flytkningtjenesten fra Re.
ID2301 Ombygging av kontorlokaler TVO/Flyktningtjenesten
Ombyggingen ble mer omfattende enn det som ble lagt til grunn ved budsjetteringen. Man
måtte ha ny ventilasjon i et av kontorlokalene, det ble satt opp glassvegger og det ble lagt
lydisolering/utskifting av tak. Dessuten ble det utført mye elektrisk arbeid. Dette arbeidet var
ikke hensyntatt i budsjettet. Kr. 60 000 av merforbruket ble fakturerrt Re kommune.
IE1015 Robuste boliger 2016
Det var opprinnelig planlagt 12 boliger fordelt på tre tomter, men det har kun blitt etablert fire
boliger. Bystyret har gjort vedtak om å stanse prosjektet inntil det har blitt gjort en evaluering.
Det har også vist seg vanskelig å finne tomter til flere enheter. Det foreslås derfor å avslutte
dette prosjektet og heller komme tilbake til en ny sak senere.
IT1007 Ventilasjon barnehager
Prosjektet fikk årlige bevilgninger på 2,5 mill kr. i perioden 2016-2018. Etter pålegg fra
miljørettet helsevern ble det montert balansert ventilasjon i Fyllpå barnehage og Tolvsrød
barnehage. For tiden er det ingen flere barnehager med avvik på dette og prosjektet kan
avsluttes.
IT1010 Tønsberg svømmehall – diverse oppgradering
Opprinnelig ramme var 10 mill kr, men bevilget årsbudsjett ble nedjustert da det ble klart at
en del av tiltakene ikke var investeringstiltak og evt måtte utføres på driftsbudsjett. Noen av
tiltakene er utsatt i håp om at de kan utgå hvis svømmehallen erstattes av ny svømmehall.
IT1025 Husøy senter – brannsikring/ombygging for BOU
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Merforbruket skyldes at det oppstod ekstra arbeider som ikke var medregnet. Blant annet
måtte hovedventilen til sprinkleranlegget byttes og det måtte graves grøft utvendig til
kommunens kum.
IT1027 Vear skole – oppgradering
I forbindelse med overtakelse av Vear skole 01.01.2017 ble det estimert et
oppgraderingsbehov på skolen på ca 15 mill kr. Det ble antatt at halvparten kunne være
investering og dermed ble det i budsjett 2017 og 2018 avsatt totalt 7,5 mill kr. Det viser seg at
oppgraderingsbehovet for det meste er vedlikehold som må dekkes av driftsbudsjett. 1,606
mill kr. er brukt til nytt balansert ventilasjonsanlegg på gymsalbygget. Det er ikke behov for
ytterligere investeringer og prosjektet avsluttes.
IT1036 Kjøp av boliger for flyktninger og vanskeligstilte 2018
Det ble kjøpt eiendommer for 25 av 30 mill kr. Da det er foretatt ny bevilgning for kjøp av
eiendommer i 2019 benyttes ikke resterende midler.
IT1037 Eik skole – rehabilitering
Kjøkkenet er totalrenovert. Mindreforbruket skyldes at det ble montert platetopper med
avtrekk istedenfor nytt avtrekksanlegg.
BYDRIFT:
Avsluttet prosjekt

IB1104 Asfaltprogram
2018
IB1105 Biler og
maskiner 2018
IB1143 Ladestolper
Bjørn Farmand

Prosjektramme/
inntekt
9 021 000

16 500 000

Prosjektkostnad

Merforbruk dekkes av
799 546 asfaltprogram for 2019
Restmidler overføres
bevilgningen til biler og
5 934 875 -10 565 125 maskiner 2019
332 936

IB1011 Trykkreduksjon
Nøtterøyveien 2014

1 585 000

2 431 655

IB1015 Div avsluttede
prosjekter 2014

4 500 000

3 477 114

6 994 000

8 619 804

8 087 000

8 814 684

9 000 000

8 215 292

2 400 000

682 980

958 000

1 096 556

IB1040 Kantarellv
tarkettsanering 2016
IB1078 Grevinneveien
VA 2017
IB1095 Steinbruddveien
–ny vannledning Vear

Dekkes/inndras

9 820 546

313 000

IB1025 Overvann i
Tønsberg 2015
IB1031 Basberg øst –
Basbergv – Rektangelv
2016

Avvik

14

19 936 Finansiert i årsregnskap
Merforbruk dekkes av
objekt IB1300
846 655 samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
-920 874 samlebev. VA 2019
Merforbruk dekkes av
objekt IB1300
1 625 804 samlebev. VA 2019
Merforbruk dekkes av
objekt IB1300
727 684 samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
-784 708 samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
-1 717 020 samlebev. VA 2019
Merforbruk dekkes av
138 556 objekt IB1300

BYDRIFT:
Avsluttet prosjekt

Prosjektramme/
inntekt

Prosjektkostnad

Avvik

2017
IB1100 Samlebevilgning
VA 2018
IB1101 Samlebevilgning
spredt VA 2018
IB1115 Oseberg
rehabilitering kummer
2017
IB1127 Husvik –
Brosjeveien 2 2018
IB1129 Korten
avløpspumpestasjon
2018
IB1130
Ringshaugholmen
avløpspumpestasjon
2018
IB1131 Jonborg
avløpspumpestasjon
2018

229 000

0

13 845 000

-229 000

0 -13 845 000

800 000

748 553

-51 447

2 250 000

2 124 574

-125 426

500 000

326 832

-173 168

600 000

480 150

-119 850

500 000

392 821

-107 179

IB1133 Husøy
idrettsplass VA 2018

650 000

379 915

-270 085

IB1134 Vear nord VA
2018

650 000

326 850

-323 150

IB1136 Dyet VA 2018

250 000

131 700

-118 300

IB1137 Karlsvika VA
2018

400 000

265 165

-134 835

1 000 000

313 552

-686 448

IB1139 Strandveien
Furubakken avløp 2018

Dekkes/inndras

samlebev. VA 2019
Restmidler overføres
samlebevilgning VA
2019
Restmidler overføres
samlebevilgning spredt
VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019
Mindreforbruk ønskes
overført IB1300
samlebev. VA 2019

Siden investeringsregnskapet nå finansieres samlet for hvert år, vil evt. mindreforbruk
normalt inndras/bli stående som ubrukte lånemidler eller fondsmidler til felles bruk.
Evt. udekkede restbeløp på prosjekter finansieres vanligvis i regnskapssaken.
Bydrift kan selv foreta budsjettreguleringer innenfor felles samlebevilgninger til vann og
avløp, og dessuten innen vei, i forhold til opprinnelig budsjett. Evt. ønske om
budsjettreguleringer på tvers av disse kategoriene legges fram til godkjenning under
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behandlingen av perioderapporten. Dersom det gjenstår restmidler på samlebevilgningene ved
årets slutt søkes disse normalt overført til neste år.

3. Sykefravær
Da det er avdekket feil i sykefraværsstatistikkene for de første månedene i 2019, har det ikke
vært mulig å legge fram korrekt statistikk til denne perioderapporten. Så snart riktig statistikk
er klar, vil det bli laget en orienteringssak til utvalgene for informasjon.

4. Kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata for helse og omsorg
Kvalitetsindikatorer
Andel tjenestemottakere hjemmetjenester med legemiddelsamstemming innen 3
virkedager
Forklaring:
Undersøkelser viser at for 50-90% av pasientene i hjemmesykepleien er det
uoverensstemmelse over legemidler i bruk (LIB) hos pasienten og LIB hos fastlegen.
Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig å følge opp pasienter og
brukeres legemiddelbehandling. Legemiddelsamstemming er et viktig tiltak for å avdekke den
reelle legemiddelbruk, avdekke misforhold mellom forordnede legemidler og LIB, for dermed
å unngå feil og skader.
Måling av legemiddelsamstemming innebærer måling av arbeidsprosesser både i
Hjemmetjenesten og hos den enkelte fastlege.
MÅL: 100% av legemiddellistene med behov for samstemming, skal være samstemt i løpet
av 3 virkedager

Andel tjenestemottakere hjemmetjenester
med Legemiddelsamstemming innen 3
virkedager.
100
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o

Se ytterligere informasjon. i vedlagte fil Indikator legemiddelsamstemming hjemmetjenesten

Kommentar: Arbeidet med samstemming av legemiddelliste skjer i samarbeid med
tjenestemottakernes fastlege. Registrering og dokumentasjon av dette arbeidet er fortsatt et
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nybrottsarbeid. To av seks soner har deltatt i arbeidet men ikke registrert data. Systemet for
registrering i de to sonene er under oppbygging. Bedre resultat forventet ved neste rapport.
Resultat for de fire sonene som har registrert samstemming viser en økning fra 40 % i
januar – til 76 % i februar.

Andel pasienter (67 år og eldre) på langtidsopphold i kommunal institusjon som har hatt
legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

Forklaring:
Stadig flere eldre har mange sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Ved å bruke
flere legemidler samtidig øker sannsynligheten for feilmedisinering, unødvendig bruk og
uheldige kombinasjoner. Eldre er særlig sårbare for bivirkninger og legemiddelrelaterte
problemer, og undersøkelser viser at hele tre av fire pasienter i sykehjem har ett eller flere
legemiddelrelaterte problemer.
Virksomheten skal sørge for en systematisk legemiddelgjennomgang for pasient med
langtidsopphold i sykehjem ved innkomst ,en gang årlig og ved behov.
Legemiddelgjennomgang kan utføres av lege alene, men helst i samarbeid med pasient og
tverrfaglig helsepersonell.
Mål:
Alle pasienter (67 år og eldre) med langtidsopphold i kommunal institusjon har hatt
legemiddelgjennomgang i løpet av siste 12 måneder
Andel pasienter (67 år og eldre) på langtidsopphold i kommunal institusjon som har hatt legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.
Periode
i prosent

Jan

o

feb.19 mars
46

april

mai

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Des

Se ytterligere informasjon. i vedlagte fil: Indikator LMG SIT langtid siste 12 mnd

Kommentar: De siste 12 måneder har 136 av 276 pasienter med langtidsopphold i de
kommunale sykehjemmene hatt dokumentert legemiddel gjennomgang. Dokumentasjon på
legemiddelgjennomgang i elektronisk pasientjournal er mangelfull og til tider feilregistrert.
En manuell utsjekk på avdelingene indikerer høyere resultat. Sykehjemmen har nå høy fokus
på god dokumentasjon i pasientjournal. Kommunens prosedyrer beskriver
at legemiddelgjennomgang (LMG) gjennomføres i sykehjemmene enten ved ankomst til
avdelingen, ved årskontroll, eller ved endring i funksjonsnivå. Dersom pasienten overføres fra
korttid- til langtidsplass, er det allerede der foretatt en gjennomgang, og LMG avventes til
årskontrollen, dersom funksjonsnivået er stabilt og uforandret. Måloppnåelse i prosent er,
blant annet, et resultat av denne praksisen. Selv om den systematiske gjennomgangen ikke er
skjedd på langtidsplass, har allikevel pasienten mottatt en tilsvarende gjennomgang av sine
legemidler på korttidsplass. Sykehjemmene jobber videre med korrekt registrering i
fagsystemet og deltar i prosjektgruppen for innføring av nytt fagsystem. Registrering og
rapportering av kvalitetsindikatorer for styring prioriteres høyt i dette arbeidet.

Andel tjenestemottakere i boliger (virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid) med
samstemt legemiddelliste minimum to ganger årlig
Forklaring:
Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig å følge opp
tjenestemottakers legemiddelbehandling. Legemiddelsamstemming er et viktig tiltak for å
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avdekke den reelle legemiddelbruk, avdekke misforhold mellom forordnede legemidler og
legemidler i bruk, for dermed å unngå feil og skader.
Mål
100% av legemiddellistene skal være samstemt minimum hver april og hver oktober

o

Se ytterligere informasjon. i vedlagte fil: IndikatorLMG SITlangtid siste 12 mnd

Kommentar: Tallene viser prosentandel tjenestemottakere i bolig hvor legemiddellisten er
samstemt av fastlege minimum to ganger årlig. Siste måleperiode fra 1 juli 2018 til 31
desember 2018, neste målepunkt er 30 juni 2019. Arbeidet med samstemming av
legemiddelliste skjer i samarbeid med tjenestemottakernes fastlege, og registrering og
dokumentasjon av dette arbeidet er fortsatt et nybrottsarbeid. Nevner 205 Teller 90

Andel tjenestemottakere i Hjemmetjenesten som er risikokartlagt i forhold til ernæring
innen 3 dager
Forklaring:
«Det anslås at hver fjerde mottaker av hjemmetjenester er underernært eller i risiko for
underernæring. Ved økende alder skjer det en rekke forandringer i kroppen, og dette har
betydning for ernæringssituasjonen hos eldre. Nær halvparten av pasienter som skrives ut fra
sykehus er i ernæringsmessig risiko og trenger tiltak.»
«Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og økonomisk utfordring
og kan føre til økt sykelighet og høyere dødelighet.» (Ref : Pasientsikkehets-programmet –
Tiltakspakke for forebygging og behandling av underernæring hjemmetjeneste)
Ved å systematisk avdekke ernæringsmessig risiko som underernæring, overvekt, feilernæring
og sette i gang tiltak, vil man kunne gi en helsemessig gevinst for den enkelte, samt redusere
behovet for innleggelse.
Mål
100% av tjenestemottakere som er utskrevet fra sykehus/ korttid/ ny pasient i tjenesten eller
kjent bruker med mistanke om feil/underernæring, skal være kartlagt for ernæringsmessig
risiko i løpet av 3 dager.
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Andel tjenestemottakere i
Hjemmetjenesten som er risikokartlagt i
forhold til ernæring innen 3 dager
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Se ytterligere informasjon. i vedlagte fil: Indikator Ernæringskartlegging SIT og PHM

Kommentar: Innføring av tiltakspakkene i innsatsområdet ernæring har blitt arbeidet med i
virksomhetene 2018. Dette arbeidet er fortsatt i en startfase, og graden av måloppnåelse må
sees i lys av dette. To av seks soner har deltatt i arbeidet , men ikke registrert data. Systemet
for registrering i de to sonene er under oppbygging. Risikokartlegging kan overstige 3 dagers
frist på grunn av at enkelte pasienter ikke ønsker å bidra til avklaring av ernæringsstatus.

Andel tjenestemottakere boliger som er kartlagt i forhold til ernæringsstatus

Forklaring:
En stor andel av brukere av kommunens tjenester er underernærte / feilernærte / i risiko.
Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre rekonvalesens,
redusert livskvalitet, større pleietyngde og økte kostnader. Ernæring er et satsningsområde for
helse og omsorg i Tønsberg Kommune
Mål
Alle pasienter (100%) i boliger i virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid (PHM) skal
kartlegges i forhold til ernæringsstatus
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o

Se ytterligere informasjon. i vedlagte fil: Indikator Ernæringskartlegging PHM

Kommentar: Innføring av tiltakspakkene i innsatsområdet ernæring har blitt arbeidet med i
virksomhetene 2018. Dette arbeidet er fortsatt i i en startfase, og graden av måloppnåelse må
sees i lys av dette. Fokuset i de nasjonale tiltakspakkene for ernæring har vært underernæring.
Virksomhetens arbeid med ernæring har også omfattet feilernæring/overvekt. Boligenes
arbeid her har vært pionerarbeid og blir trukket fram på nasjonalt nivå. Tallene viser
prosentandel tjenestemottakere som har fått kartlagt ernæringsstatus minimum to ganger årlig.
Siste måleperiode fra 1 juli 2018 til 31 desember 2018, neste målepunkt er 30 juni 2019.

Aktivitetsdata for helse og omsorg

Overliggerdøgn somatikk
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Kommentar:
Økning januar og februar skyldes i hovedsak press på utskriving fra sykehuset til kommunen på grunn av økt
behov for sykehussenger etter influensaperiode, og mange bruddskader etter vinter. Talldata fra jan, febr og mars
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kan endres noe ved neste perioderapport, fordi det gjenstår en korrrigering av de tall sykehuset legger fram og
kommunens registrerte tall. Det vil erfaringsvis være kun små endringer

Antall overliggerdøgn rus
Periode

jan

feb
0

mar
3

apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov

des

0

Kommentar:
Fra 2019 omfatter ordningen betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter også pasienter innen psykisk helsevern
og tverrfaglig spesialisert behandling. Ikke bare somatiske pasienter som tidligere.

Andel sykehjemsplasser belagt med pasienter med langtidsvedtak
Periode
Jan
febr
mars
april
mai
83
79

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Des

Kommentar:
Totalt antall sykehjemsplasser 354. Belegg januar 293, februar 280. Utfordring at kortidsplasser belegges med
langtidsplassser, dette begrenser innleggelse av andre med behov for korttidsplass og mulighet for å ta imot fra
sykehus.

Antall tjenestemottakere i hjemmetjenesten som har fått hverdagsrehabilitering pr måned
Periode
alle soner

Jan

febr
31

mars

april

mai

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Des

32

Kommentar:
Et hverdagsrehabiliteringsløp går gjennomsnittlig over 6 uker. Tallene viser de pasienter som aktivt mottar
hverdagsrehabilitering den måneden. Mål er å øke antallet aktive mottakere av hverdagsrehabilitering hvert år.
Antall tjenestemottakere som mottar hjemmesykepleie pr mnd.
Periode
alle soner

Jan

febr
1206

mars

april

mai

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Des

aug

sept

okt

nov

Des

1238

Kommentar:
Trenden er de siste år er at antall mottakere av hjemmesykepleie øker.
Beleggsprosent sykehjem
Periode

Jan

febr
102

mars

april

mai

juni

juli

104

Kommentar:
For å møte behovet for kortidsplasser legges pasienter på dobbeltrom. Kun dobbeltrom på langtidsplass hvis
ektefelle deler rom

Ventelister helse og omsorg
Antall søkere som står på venteliste til bemannet bolig og er vurdert til å ha behov for bolig med
bemanning
Periode

Jan

febr
16

mars

april

mai

juni

juli

aug

sept

okt

nov

Des

16

Kommentar:
Tallene representerer ulike typer søkere. Noen bor hjemme hos pårørende, og har søkt over tid. Andre søker, og
står på vent for å få et mer egnet botilbud enn de har i dag.
Venteliste sykehjem
Antall avslag og pasient satt på venteliste
(jf. Lokal forskift om rett til langtidsopphold på
sykehjem)
2017
2018
2019
jan
2
6
feb
6
4
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mar
6
apr
4
mai
4
jun
4
jul
7
aug
5
sep
4
5
okt
6
5
nov
6
3
des
4
7
Link til hjemmeside Lovdata med Tønsberg sin vedtatte forskrift Sykehjem: https://lovdata.no/forskrift/2017-0518-666

Kommentarer:
Bystyret vedtok i 2017 egen forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem. Forskriftens formål er å få oversikt
over behovet for langtidsopphold i sykehjem i kommunen, samt gi forutsigbarhet og åpenhet rundt hva som skal
til for å ha rett til langtidsopphold, og hvordan tildelingsprosessen for sykehjem fungerer. Kommunen
rapporterer tertialvis ventelistetall for personer som oppfyller kommunens kriterier til langtidsplass i sykehjem
eller bolig tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.Det rapporteres pr 15. april 15. august og
15. desember.

Tilsyn helse og omsorg
Rådmannen mottar gjennom året varsel om tilsyn fra ulike tilsynsmyndigheter:
- eksterne tilsyn f.eks. Fylkesmannen, Arbeidstilsynet
- internt tilsyn ved kommunens kontrollutvalg
Tilsyn kan være gode verktøy for kvalitetsutvikling, og resultater fra tilsyn gir ofte et godt utgangspunkt for
kvalitetsforbedring. Rådmannen vil derfor i perioderapportene legge fram oversikt over planlagte og
gjennomførte tilsyn på helse- og omsorgsområdet.
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Tilsynsmyndighet

Antall
Avvik
avvik

Dato

Revisjonsområder

23.04.2018

Om kommunen legger til rette for og følger opp at
personer over 18 år med samtidig rusmiddelproblem og
Fylkesmannen Psykisk helse
psykisk lidelse mottar individuelt tilpassede, samordnede
i Vestfold
og miljøarbeid
og forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale
tjenester.

nov.18

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å
undersøke kommunens tjenestetilbud innen rus og
psykisk helse, om det er samsvar mellom tjenestetilbudet
og behovet til brukerne, bruk av individuell plan og om
brukerne får et helhetlig og koordinert tjenestetilbud.
KontrollVidere har det vært være et mål å undersøke
utvalget
kommunens oppfølging av bemannende boliger og
institusjonsplasser til denne brukergruppen.
Undersøkelsen har tatt for seg kommunens tilbud til
personer over 18 år.

Sentrale temaer i tilsynet
• Systematisk HMS-arbeid knyttete til vold og trusler
• Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for
at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler, herunder
organisering av arbeidet, alenearbeid, kompetanse og
arbeidstidsordninger
• Hvordan virksomheten ivaretar krav til forsvarlige
arbeidslokaler
Arbeids
• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud tilsynet
og tillitsvalgte
• Informasjon og opplæring knyttet til risiko og
håndtering av vold og trusler
• Bruk av bedriftshelsetjeneste

Virksomhet

1

Kommunen sikrer ikke gjennom systematisk styring og ledelse at
voksne personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse
får forsvarlige og samordnede sosialtjenester og helse- og
omsorgstjenester.

I forvaltningsrevisjonsrapporten anbefaler revisor at kommunen
primært fokuserer på å bedre tilbudet til brukerne. Følgende tiltak er
anbefalt:
1. Ytterligere tilpasninger av tjenestetilbudet for å møte brukernes
behov.
2. Økt bruk av individuell plan, og et særlig fokus på å gjøre planene
operative og konkrete samt tilgjengelige for tjenesteutøverne.
3. Bedre samhandling og samarbeid mellom ulike tjenesteytere,
herunder nødvendige rolleavklaringer, utarbeidelse av rutiner,
systematisering av samarbeidet og tilgjengeliggjøring av nødvendig
informasjon, for å slik kunne gi et mer helhetlig og koordinert
tjenestetilbud.
4. Større grad av direkte brukermedvirkning på tjenestene; både
overordnet gjennom systematisk innhenting av brukersynspunkter fra
et bredt spekter av brukerne på tjenestetilbudet (eksempelvis
gjennom spørreundersøkelse eller andre metoder), og på individnivå
gjennom rutinemessig, systematisk og dokumentert
brukermedvirkning på eget tjenestetilbud

Psykisk helse
og miljøarbeid

Kongseikveien

Meldt, men ikke gjennomført

09.04.2019

Sentrale temaer i tilsynet
• Systematisk HMS-arbeid knyttete til vold og trusler
• Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for
at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler, herunder
organisering av arbeidet, alenearbeid, kompetanse og
arbeidstidsordninger
Arbeids
• Hvordan virksomheten ivaretar krav til forsvarlige
tilsynet
arbeidslokaler
• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud
og tillitsvalgte
• Informasjon og opplæring knyttet til risiko og
håndtering av vold og trusler
• Bruk av bedriftshelsetjeneste

Stoltenberggate

Meldt, men ikke gjennomført

10.04.2019

Sentrale temaer i tilsynet
• Systematisk HMS-arbeid knyttete til vold og trusler
• Organisatoriske forhold som kan påvirke risikoen for
at ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler, herunder
organisering av arbeidet, alenearbeid, kompetanse og
arbeidstidsordninger
Arbeids
• Hvordan virksomheten ivaretar krav til forsvarlige
tilsynet
arbeidslokaler
• Ledelse og medvirkning, samarbeid med verneombud
og tillitsvalgte
• Informasjon og opplæring knyttet til risiko og
håndtering av vold og trusler
• Bruk av bedriftshelsetjeneste

Cappelens vei

Meldt, men ikke gjennomført

04.04.2019

Frist
lukking

Status

høst 2018

Lukket

juni 2019

Påbegynt

5. Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2019
Vedtak
Slottsfjellmuseet
Basert på Vestfoldmuseenes
budsjettsøknad 2019 bes
Rådmannen gå i forhandling med
Vestfoldmuseene IKS og

Oppfølging
Det har vært kontakt med Stottsfjellsmuseet
om prekært vedlikeholdsbehov. Det gjelder
fuktighetskader og utett tak i Klåstadhallen.
Museet vil søke fylkeskommunen og Tønsberg
kommune om midler til vedlikehold. Søknad
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Vedtak
Stiftelsen Vestfold fylkesmuseum
om justering av eierforhold og
avtale om vedlikeholdsansvar.
Dette med mål om å finne
løsninger som gir en bedre
forvaltning av museets
bygningsmasse i Farmannsveien
30 for å sikre bevaring av viktige
kulturminner og motvirke
forringelse av bygningsmassen.
Administrasjonen utreder
muligheten for, og kostnader
tilknyttet, utvidelse av idrettshall
på Barkåker skole.

Oppfølging
ikke mottatt.
Det er ikke avholdt møte med stiftelsen om
justering av eierforhold. Før et slikt møte
holdes må det gjøres noen juridiske
utredninger ift stiftelsesloven

Dagens bygning ble oppført i 1973.
Bygget består av gymsal, garderober, diverse
servicerom og et samfunnshus.
Kjeller er i betong og inneholder 2 sett med
garderober i tilfluktsrommet, samt ganger,
lager, fyrrom og diverse servicerom.
Hovedetasjen består av gymsal og
inngangsparti og med tilliggende samfunnshus.
Hallens størrelse er i dag 22,0 x 24,0 meter.
Dagens høyde fra gulv til underkant
limtredragere er 5,70 meter.
Høyde fra gulv til stålplatetak er på 6,95 meter.
Minimumskravet til fri høyde i nye
idrettshaller er på 7,00 meter.
Dette medfører at vi ikke klarer å oppfylle
minimumskravet til høyde.
For å oppnå kravet må taket heves til
forskriftsmessig høyde.
For å oppnå forskriftsmessig bredde ( min.
krav er på 24,0 m ) på hallen, må dagens hall
utvides til å innlemme ekst. vestibyle.
Nytt tilbygg:
For å oppnå kravene til idrettshall må det
bygges til et tilbygg på 26,0 x 24,0 m. I tillegg
må det bygges et lager på min. 50 kvm. og
ventilasjonsrom over dette.
Videre bør det avsettes noe areal til vestibyle.
Det etableres ikke kjeller under tilbygget. Pris
er anslått til 43,5 mill kroner
Ny hall:
For å imøtekomme ønske om en ny fullverdi
idrettshall bør denne bygges i et eget nytt bygg
eller alternativt at dagens hall rives og bygges
opp igjen med riktige mål. Pris er anslått til 5060 mill kroner.
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Vedtak
Administrasjonen utreder
muligheten for, og kostnader
tilknyttet, akseptabel
bredbåndsdekning for alle
innbyggere og institusjoner i
Tønsberg kommune.
I rådmannens budsjettforslag er det
innarbeidet opp til 10 nye
lærlinger. 4 av disse prioriteres
barne- og ungdomsarbeidere som
vil bidra til å styrke bemanningen i
barnehagen.

Oppfølging
Arbeidet er igangsatt .
Det er avholdt møter med Telenor og Telia ,
hvor gjennomgang av dekning etc har vært
diskutert .
Foreløpig konklusjon er at det legges opp til
fiber der hvor det er kommersielt interessant , i
andre områder vurderes mobile løsninger .
4 helsefagarbeider-lærlinger tar fagbrev
sommer 2019.
6 barne- og ungdomsarbeider-lærlinger tar
fagbrev i 2019 og 2020. Både 1. og 2.
årslærlinger.
1 gartner som startet opp 01.01. 2019.
2 Menn i Helse, tar fagbrev 2019
I fht til fordeling av lærlinger på de ulike
fagområdene, er dette litt tidlig å kunne si noe
om. Søknadene fra lærlinger får vi gjennom
Opplærlingskontoret i slutten av mars måned
og det er da vi starter prosessen med tilsetting.
Vi har som mål – i den grad det er kapasitet og
ønske – at lærlingene fordeles på de ulike
fagområdene hvor kommunen kan tilby
lærlingplass. I 2019 var det Barne- og
ungdomsarbeider-lærlinger og
Helsefagarbeider-lærlinger som søkte. Uansett
forholder vi oss til kravet om 4 barne- og
ungdomsarbeiderlærlinger som er inntatt i
budsjettkommentar.
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