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Rådmann
I 2018 har det vært mye fokus på kommunesammenslåingen med Re. Ledergruppen for den nye kommunen
kom på plass i oktober, og det er igangsatt en rekke arbeidsgrupper som skal sikre en god overgang og
harmonisering av tjenestene. Denne prosessen har krevd mye ressurser, som har gått på bekostning av
nyutvikling i «gamle» Tønsberg kommune.
Som følge av mindre innvandring, er befolkningsveksten i Norge avtatt. Dette gjelder også vår region. I de
siste årene har befolkningsveksten i Tønsberg ligget omtrent på landsgjennomsnittet. I 2018 var imidlertid
veksten i Tønsberg stor. Mens landet under ett hadde en befolkningsvekst på 0,6 %, var veksten i Tønsberg
1,4 %. Analyser fra Telemarksforskning viser at Tønsberg har høy bostedsattraktivitet. Når veksten er så høy
i 2018 antar vi at det har sammenheng med veksten i antall boliger. Det er de siste årene igangsatt flere større
boligprosjekter, og vi kan nå se effektene av på folketilveksten.
Det skal gjennomføres store infrastrukturendringer i Tønsberg. Jernbanen skal legges om med dobbeltspor fra
Oslo til Larvik. Dette får store konsekvenser for Tønsberg. Det vil knytte Vestfoldbyene tettere sammen samt
at reisetiden til hovedstaden blir vesentlig kortere. Utfordringen er å finne den optimale trase gjennom byen.
Etter at Nøtterøyalternativet ble tatt ut, er det to alternativer gjennom byen igjen. Vearalternativet og
Jarlsberglinna. Valg at trasse tar tid, og medfører usikkerhet knyttet til båndlegging av store arealer.
Det samme gjelder ny fastlandsforbindelse til Færder. Mot slutten av året, fikk man imidlertid en løsning, ved
at det ble enighet om alternativet bro til Smørberg. I bypakka-prosjektet er det vært god framdrift i arbeidet
med gatebruksplan og plan for gange- og sykkelveier.
Når vi går inn i det siste året for «gamle» Tønsberg kan vi se tilbake til noen år med fokus på
kvalitetsforbedring av våre tjenester. Pasientsikkerhet har hatt stor fokus. Det er en strategi for å øke andel
ansatte med riktig fagutdanning. Det foregår mye utviklingsarbeid i skoler og barnehager, og skoleresultatene
har forbedret seg fra et allerede bra nivå.
Det er brukt mye ressurser på å innfase et nytt kvalitetssystem i kommunen, med fokus på å rydde i
prosedyrer og utvikle et avvikssystem med tanke på læring og forbedringsarbeid.
Vi har i 2018 fått på plass en app til smarttelefon hvor innbyggere og kommunen kan kommunisere med
hverandre. Det legges ut nyheter og varsler. Kommunens innbyggere kan melde avvik, som f eks manglende
gatelys. Foreløpig er det innført for teknisk sektor, men vil etter hvert omfatte alle kommunens tjenester, og
er et ledd i kommunens digitaliseringsstrategi. Det er jobbet med å gjøre flere skjemaer digitale.
Tønsberg kommune leverte et overskudd på vel 27 mill kroner i 2018. Det er ikke et tilfredsstillende resultat
tatt i betraktning i at det opprinnelig var budsjettert med et overskudd på 56 mill kroner. På grunn av flere
elever i grunnskolen enn forutsatt, sterk vekst i kostnadene innen helse og omsorg samt sosialhjelp måtte vi
justere budsjettet. Etter justeringene var det et budsjettert overskudd på 17 mill, slik at resultatet ble bedre enn
budsjettert. Dette skyltes i hovedsak svært god skatteinngang. Hadde det ikke vært for denne ville det ikke
vært positivt resultat, da kostnadene innen helse og omsorg økte mer enn vi forutså ved budsjettjusteringen.
Dette betyr at vi går inn i 2019 og etter hvert den nye kommunen i 2020, med svært stramme økonomiske
rammer. Kommunen må fortsette effektiviseringsarbeidet, og sannsynligvis vurdere tjenestenivået på de ulike
tjenesteområdene.
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Om Tønsberg kommune
Tønsberg kommune har følgende visjon: «Tønsberg – der fremtiden skapes».
Visjonen gir tydelige signaler om at vi vil planlegger langsiktig og tenker strategisk. Vi ønsker oss en
kommune hvor innbyggerne spiller en aktiv rolle og hvor tjenestetilbudene er tilgjengelige, effektive og basert
på et tolerant og inkluderende menneskesyn.
Befolkningsutvikling
Det er ventet en befolkningsvekst i hele Vestfold i de neste årene på 15,5 %. En betydelig andel av denne
veksten vil skje i de større byene og tettstedene. I Tønsberg kommune er folketallet 45 360 innbyggere i
2018. Fremskrevet folkemengde angir en forventet utvikling som gir et folketall på 50 051 innbyggere i 2030
og 58 514 innbyggere i 2040. Prognosen for sum Tønsberg og Re i 2030 er 61 479 og 66 736 i 2040.

Kommune og fylke
1.1.2018
0704 Tønsberg
07 Vestfold

Folkemengde
Forventet
utvikling
2030

Forventet
utvikling
2040

Befolkningsvekst i
perioden
2018 – 2040

45 360

50 051

58 514

29,3 %

249 058

271 512

287 672

15,5 %

Sentrale institusjoner i kommunen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

BSA senter for administrasjon og utvikling (Bufdir)
Bufetat region sør
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)
Fylkesmannen i Vestfold
HELFO
NRK Vestfold
Sykehuset i Vestfold
Sør-øst politidistrikt
Tunsberg bispedømme
Tønsberg tingrett
Valgdirektoratet
Vestfold fylkeskommune
Vestfold jordskifterett
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Interkommunalt samarbeid
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Miljørettet helsevern (vertskommune: Re kommune)
Tønsbergregionen legevakt (vertskommune:Tønsberg kommune)
Tønsberg og Færder Bibliotek (vertskommune: Tønsberg kommune)
Tønsberg Voksenopplæring (vertskommune: Tønsberg kommune)
Barnevernsvakta (vertskommune: Tønsberg kommune)
Seksuelt overgrepsteam (vertskommune: Sandefjord kommune)
Helsestasjon for ungdom (vertskommune: Tønsberg kommune)
Feltpleien (vertskommune: Tønsberg kommune)
Krisesenter (vertskommune: Tønsberg kommune)
Incestsenteret (vertskommune: Tønsberg kommune)
Lavterskel rus/psykiatri, Sidebygningen (vertskommune: Tønsberg kommune)
Kommunal hjelpemiddelsentral (vertskommune: Tønsberg kommune)
Vestfold offentlige innkjøpssamarbeid (vertskommune: Sandefjord kommune)
Vestfold Interkommunale Brannvesen (IKS)
Tønsberg renseanlegg (IKS)
Vestfold interkommunale vannverk (IKS)
Vestfoldmuseene (IKS)
Interkommunalt arkiv Kongsberg (IKS)
Vestfold interkommunale kontrollutvalgssekretariat
VESAR Vestfold avfall og ressurs AS
GIGAFIB
Færder nasjonalparksenter IKS (vertskommune: Færder kommune)
Jarlsberg IKT

Tjenester levert av private aktører
o
o
o
o
o
o

Attendo Maribu sykehjem/Marie Treschow
Farmannshjemmet – Frelsesarmeen
Praktisk bistand i hjemmet (Tre firmaer)
Private barnehager (23)
Private grunnskoler (4)
Private videregående skoler (2)
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Oppvekst
Omfatter virksomhetene:
o Alle barnehager
o Alle grunnskoler
o Barn og unge (PP-tjenesten, barneverntjenesten, helsestasjonene, barnevernsvakta, tiltak for enslige
mindreårige, tiltak for funksjonshemmede)
o Fagenheten oppvekst (skole og barnehage)
o Tønsberg Voksenopplæring (01.01- 28.02)
o Tønsberg Læringssenter ( 01.03-31.12 )

Nøkkeltall
Nøkkeltall Skoler

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng
Gruppestørrelse 2
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1. – 10. årstrinn
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8. – 10. årstrinn
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr. innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til grunnskole pr. innbygger 615 år
Netto driftsutgifter til skolelokaler
pr innbygger 6-15 år
Netto driftsutgifter til skoleskyss, pr innbygger
6-15 år
Netto driftsutgifter til skolefritidstilbud,
pr innbygger 6-9 år
Andel timer spesialundervisning av antall
lærertimer totalt, prosent
Andel elever i grunnskolen som får
spesialundervisning, prosent
Andel elever i grunnskolen som får særskilt
norskopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får
morsmålsopplæring, prosent
Andel elever i grunnskolen som får skoleskyss,
prosent
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO, prosent
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskolesektor
pr elev
Elever pr kommunal skole
Korrigerte brutto driftsutgifter til skoleskyss, pr
elev som får skoleskyss
Korrigerte brutto driftsutgifter til
skolefritidsordning, pr elev
1)

Tønsberg Tønsberg Kommun Landet uten
2018
2017
e-gruppe Oslo 2018
131) 2018
42,6
40,8
41,9
41,7
18,1
17,7
17,3
16,0
14,7
14,1
14,0
13,1
15,2
14,3
15,2
14,2

Re
2018
41,1
18,0
14,3
14,9

101 656

98 177

103 330

112 430

106 628

84 419

81 171

83 279

89 595

84 113

14 350

13 827

16 925

18 737

16 659

1 746

1 841

1 583

2 278

4 459

2 869

3 321

3 838

4 547

3 603

22,0

19,1

17,7

17,7

23,9

9,1

8,6

7,5

7,9

9,9

4,2

4,1

5,9

5,2

3,9

2,0

1,6

2,8

2,2

0,0

12,4

13,8

14,6

23,1

47,4

66,0

69,4

59,2

56,3

60,9

121 090

121 591

118 918

127 949

130 213

321

314

292

225

236

13 025

13 046

11 066

10 013

9 873

31 828

34 162

30 036

30 834

27 342

Store kommuner utenom de fire største byene.

7

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng sier noe om hvilke karakterer elevene går ut med
(både standpunkt og eksamen). Tønsberg har forbedret seg med ca 2 poeng fra 2017 og ligger noe over
sammenligningskommunene og landet uten Oslo.
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1.-10. årstrinn, 8.-10. årstrinn og gruppestørrelse 2 i Tønsberg har gått opp i
forhold til fjoråret, og ligger noe over sammenligningskommunene.
Tønsberg ligger noe under gjennomsnittsnivået for sammenligningskommunene når det gjelder netto
driftsutgifter til grunnskolesektoren, skolelokaler og SFO pr. elev.
Netto driftsutgifter til skoleskyss pr innbygger 6-15 år er høyere for Tønsberg enn for andre sammenlignbare
kommuner, men er noe redusert fra fjoråret. Andelen elever i Tønsberg som får tilbud om skoleskyss (12,4 %)
er også redusert fra fjoråret. Tilsvarende gjennomsnitt for sammenligningskommunene er 14,6 %. Korrigerte
brutto driftsutgifter pr. elev som får skoleskyss har hatt en liten nedgang fra i fjor, men ligger høyere enn i
sammenligningskommunene.
Andelen elever i grunnskolen som får spesialundervisning har økt litt fra fjoråret og ligger fortsatt over
gjennomsnittet i sammenligningskommunene.
66 % av barna fra 6-9 år har benyttet seg av den kommunale skolefritidsordningen i Tønsberg i 2018. Det er
en reduksjon fra fjoråret, men kommunen fortsatt ca 6 % over sammenligningskommunene på dette området.
Nøkkeltall Voksenopplæring
Tønsberg
2018
Netto driftsutgifter til voksenopplæring, i
prosent av samlede netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter til voksenopplæring pr.
innbygger
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg Kommune
2017
-gruppe
131) 2018

Landet
uten Oslo
2018

Re
2018

0,7

0,4

0,5

0,5

0,2

397

205

301

327

125

Netto driftsutgifter til voksenopplæring økte i Tønsberg fra 2017 til 2018. Som følge av dette økte også
andelen driftsutgifter til voksenoppplæring i kommunen og utgifter brukt på området pr. innbygger.
Tønsberg kommune er vertskommune i en samarbeidsavtale om å tilby opplæring til flyktninger og mottar
refusjon fra deltakerkommunene. Etter 2016 har det vært en nedgang i antall bosatte flyktninger både i
Tønsberg og samarbeidskommunene. Nedgangen har medført færre elever som får norskopplæring ved
Tønsberg læringssenter. Bemanningen har som følge av dette blitt redusert, men reduksjonen har vært lavere
enn nedgangen i refusjonsinntektene fra de andre kommunene. I tillegg til reduserte refusjonsinntekter har det
også vært en nedgang i statlige integreringstilskudd.

Nøkkeltall Barnehager
Tønsberg
2018
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Antall barn korrigert for alder per årsverk til
basisvirksomhet i barnehager
Andel styrere og pedagogiske ledere med
barnehagelærerutdanning
Andel av grunnbemanning med
barnehagelærerutdanning

Tønsberg Kommun Landet
2017
e-gruppe uten Oslo
131) 2018
2018

Re
2018

5,8

6,1

5,9

5,8

5,8

99,6

98,7

88,9

89,3

97,7

46,1

44,2

40,4

40,8

44,8
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Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale
barnehager (m2)
Andel ansatte som er menn
Andel av minoritetsspråklige barn som går i
barnehage
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter barnehagesektoren i prosent
av kommunens netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter per innbygger 1 -5 år
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale
barnehager per oppholdstime
Andel barn 1 – 5 år med barnehageplass
Andel barn 1 – 2 år med barnehageplass
Andel barn 3 – 5 år med barnehageplass
Andel barn i kommunale barnehager i forhold
til alle barn i barnehage
Andel barn i barnehager med oppholdstid 33
timer eller mer pr. uke.
Andel barn som får ekstra ressurser ift alle
barn i barnehager
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud per barn
som får ekstra ressurser

5,1

5

5,6

6,0

7,2

12,4

11,6

9,7

8,3

8,8

90,3

82,1

84,6

84,6

81,1

14,8

14,9

15,1

14,3

15,5

149 704

137 210

150 636 153 249

156 259

65

58

69

69

65

93,6
85,5

93,5
86,5

92,2
84,1

92,2
84,0

89,2
81,6

98,4

97,9

97,3

97,3

93,6

61,6

62,8

40,1

49,0

72,2

99,1

98,9

99,1

98,1

98,8

19,1

17,1

21,4

19,7

14,7

87 810

84 724

68 146

70 164

61 160

Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet sier noe om bemanningssituasjonen i de
kommunale barnehagene. Med basisvirksomhet menes styrere og grunnbemanning. Bemanning til barn som
krever ekstra ressurser er ikke inkludert. Tønsberg ligger på nivå med de andre kommunene med 5,8 barn per
årsverk. Både Tønsberg og sammenligningskommunene har hatt en nedgang i antall barn per årsverk fra 2017
til 2018. Nedgangen kan forklares med at Stortinget i 2018 vedtok ny bemanningsnorm i barnehagene der det
stilles krav til antall ansatte per barn.
Re kommune har tidligere år hatt en noe bedre bemanningssituasjon enn sammenligningskommunene, men
fra 2017 til 2018 gikk kommunen opp fra 5,6 til samme nivå som Tønsberg.
Tønsberg kommune har en høy andel av barnehageansatte med pedagogisk utdannelse. I følge
kommunebarometeret er kommunen blant de aller beste på dette området i landet. Re ligger noe lavere enn
Tønsberg, men likevel over landsgjennomsnittet.
Andelen menn i barnehage har holdt seg stabilt høy i Tønsberg de siste årene. Kommunen ligger over
gjennomsnittet både i sammenligningskommunene og landet for øvrig. Re har en lavere andel menn i sine
barnehager og ligger på gjennomsnittet av de andre kommunene.
Av alle barn med barnehageplass utgjorde de minoritetsspråklige 15,8 % i Tønsberg i 2018. Dette var en
økning fra 14,7% året før. Økningen kommer som en naturlig følge av opptrappingen av bosatte flyktninger i
2016. Re hadde en andel av minoritetsspråklige på 11,9% i 2018, dette var også en økning fra året før. Både
Tønsberg og Re hadde i 2018 en vesentlig økning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehage.
Tønsberg økte fra 82,1 til 90,3%, mens Re økte fra 73,8 til 81,1%.
Driftsutgifter per oppholdstime har økt med 12% i Tønsberg fra 2017 til 2018. Økningen henger sammen
med ny bemanningsnorm og flere ansatte per barn. Tilsvarende økning sees også i
sammenligningskommunene. Re derimot ligger på samme nivå i 2018 som i 2017, som henger sammen med
at kommunen har redusert antall ansatte per barn.
Tønsberg har full barnehagedekning, det vil si at alle barn med rett til barnehageplass blir tilbudt plass. I 2018
hadde 93,6% av barna i aldersgruppen 1 – 5 år barnehageplass, som var samme nivå som i 2017. Re hadde
en dekning på 89,2% i 2018, en økning fra fjoråret.
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Andel barn med ekstra ressurser økte fra 2017 til 2018 i både Tønsberg, Re og sammenligningskommunene.
Tønsberg har høyere kostnader per barn enn sammenligningskommunene, mens Re har tilsvarende lavere
kostnader. Kostnaden per barn påvirkes blant annet av vedtak om spesialpedagogisk hjelp og denne vil kunne
variere mellom kommuner.
Nøkkeltall Barnevern
Tønsberg
2018
NØKKELTALL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Andel undersøkelser med behandlingstid
over 3 mnd.
Stillinger med fagutdanning per 1000 barn
0-17 år
Innført internkontroll i barneverntjenesten
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år
Netto driftsutgifter pr. barn i barnevernet
Andel netto driftsutgifter til
saksbehandling, %
Andel netto driftsutgifter til barn som bor i
sin opprinnelige familie, %
Andel netto driftsutgifter til barn som bor
utenfor sin opprinnelige familie, % *
Barn med undersøkelse ift antall innb. 0-17
år, %
Andel barn med barneverntiltak ift. innb. 017 år
Brutto driftsutgifter saksbehandling pr.
Barn**
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig
familie
Brutto driftsutgifter per barn utenfor oppr.
Familie*
1)

Tønsberg
2017

Kommun Landet uten
e-gruppe Oslo 2018
131) 2018

Re
2018

99

100

88

87

92

5,4
Ja

5,2
Ja

4,8
Ja

5,0
Ja

6,2
Ja

8 678

9 334

10 199

10 828

8 581

89 310

96 298

132 100

133 445

109 696

32,8

30,1

29,8

29,0

47,4

12,1

10,6

11,4

11,4

6,8

55,0

59,3

58,9

59,6

45,7

6,1

6,5

4,7

4,8

5,4

6,3

6,3

4,5

4,5

5,6

40 171

38 552

48 627

49 940

69 678

26 870

25 254

40 714

39 560

22 017

439 735

455 032

462 527

442 356

408 797

Store kommuner utenom de fire største byene.

* Brutto/netto utgifter knyttet til barn utenfor opprinnelig familie inneholder også utgifter/inntekter knyttet til
enslige mindreårige asylsøkere. Disse utgiftene er mye høyere pr barn enn pr barn i generelt barnevern og
varierer stort fra kommune til kommune avhengig av antall bosatte og problematikk noe som kan gi et skjevt
bilde av situasjonen.
** Tønsberg Kommune er vertskommune for Vestfold barnevernvakt, brutto kostnader saksbehandling er da
uten tilskudd fra samarbeidskommunene.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Oppvekst
O1. Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge
Det skal skje gjennom:
o å basere arbeidet på oppdatert kunnskap og erfaring om hva som er virkningsfulle tiltak
o
o
o

å bygge solide fagmiljøer
å sikre at foreldre får relevant kompetanseheving tilpasset det enkelte barn
å sikre alle barn et godt læringsmiljø og elever gode læringsresultater

O 2. Vi vil prioritere forebygging og tidlig innsats
Det skal skje gjennom:
o å prioritere forebyggende tiltak
o å sette i gang med tiltak så raskt som mulig etter at en utfordring er avdekket
o

å anvende virkningsfulle tiltak og metoder

O 3. Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barne- hager, skoler og hjelpetjenester, tilpasset befolkningens
vekst og sammensetning
Det skal skje gjennom:
o å utvikle en helhetlig barnehage- og skolestruktur, med tilpassede hjelpetjenester
o å arbeide for trygghet, tilhørighet og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge
O 4. Vi vil legge til rette for at barn og unge får delta i planlegging og påvirke
beslutninger
Det skal skje gjennom:
o

å sikre systemer for medvirkning

o
o

å utvikle gode påvirkningsarenaer for barn og unge
å legge til rette for at alle grupper av barn og unge deltar på disse arenaene

o

å styrke samarbeidet med ungdomsrådet

O 5. Vi vil sikre et godt helsetilbud til barn og unge, forankret i folkehelseperspektivet
Det skal skje gjennom:
o å utvikle et godt somatisk og psykisk helsetilbud til barn og unge, både forebyggende og
behandlende

O 6. Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge – uavhengig av
bakgrunn og kjønn – kan delta
Det skal skje gjennom:
o å kartlegge barn og unges bruk av – og behov for – fritidsaktiviteter
o å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag
o

å tilby ulike aktiviteter – også de smale tilbudene
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Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Oppvekst

Mål Nr
O1

2.1

Tiltak
Tilby alternative
læringsarenaer slik at alle
barn blir ivaretatt.

Kommentarer

Status

Opprettet Klokkeråsen alt. skole.
Behov for flere plasser for elever på
mellomtrinnet.
Byskogen forsterket enhet har ikke plass til alle
elever som har søkt.

Delvis
gjennomført

PP-tjenesten vurderer slike tilbud som
sakkyndig instans.
O1

2.2.

Styrke innsatsen på
språkutvikling ,
språkopplæring og realfag.

Språkplan og leseplan følges opp. Enkeltskoler
har realfags-satsing.

Gjennomført

PP-tjenesten tilbud på systemnivå innenfor
språkutvikling og ASK (alternativ og
supplerende kommunikasjon).

Gjennomført

Prosjekt med PP-tjenesten, flere skoler og
Delvis
statsped for å øke kompetansen på
gjennomført
matematikkvansker i PP-tjenesten og på skolen.
PP-tjenesten gir veiledning på en begrepsmodell
(statsped) og ASK (alternativ og supplerende
Gjennomført
kommunikasjon) samt språkstimulering
individuelt og i grupper
PP-tjenesten har veiledet og undervist mye i
forhold til taleflytvansker, der henvisninger har
økt på barnehagebarn
TFF(tiltak for barn og unge med nedsatt
funksjonsevne) har styrket fokus på ASK
(alternativ og supplerende kommunikasjon), og
det er en ansvarlig representant på avdelingene.
Deltar i Ask forum sammen med PP-tjenesten.
O1
O2
O5

2.3

Systematisk videreutvikle
kompetanse for å forebygge
og styrke arbeidet med tidlig
innsats.

Gjennomført

Gjennomført

Kompetanseheving er tilbudt til
barnehageansatte i tråd med langsiktig
kompetanseplan og handlingsplan for
tilrettelagte barnehager

Gjennomført

Implementering av veileder for barn og unge
med stort læringspotensial

Gjennomført

Forebyggende helse har TIBIR- tidlig innsats for Gjennomført
barn i risiko.
Barneverntjenesten jobber tett med, helse,
Delvis
barnehager og skole. Deltakere på tverrfagligteam gjennomførte
og ressursteam i barnehage og skole. Barnevern
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deltar i kvello-tidlig innsats.
Barneverntjenesten har også opprettet en ny
forebyggende stilling som er til stede en dag i
uken på 7 skoler i Tønsberg. Vi ønsker at denne
ordningen utvides på sikt slik at alle skolene og
barnehagene får dette tilbudet.
PP-tjenesten har en sentral rolle når det gjelder å
følge opp Tidlig innsats (Kvellomodellen) i
barnehage og skole. Etter videoopptak i klassen
gis det veiledning til 1.trinnslærere på god
klasseledelse. PP-tjenesten skolerer også
barnehage og skolepersonalet om ulike områder
innenfor tidlig innsats samt «Den nødvendige
samtalen» sammen med helse. PP-tjenesten er
opptatt av å komme tidlig inn før vansker
etablerer seg. PP-tjenesten registrerer at
henvisninger øker merkbart blant annet som en
del av tidlig innsats.
O1

O1

2.4

2.5

Gjennomført

Styrke elevenes læringsutbytte Se Kvalitets-melding for 18/19
Gjennomført
gjennom systematisk arbeid
med læringsmiljø,
Deltakelse i læringsmiljøprosjekt og prosjekt om Gjennomført
undervisnings- og
inkluderende skole og barnehagemiljø
vurderingspraksis.
Handlingsplan for mobbing i barnehage er i bruk Gjennomført

Oppgradere IKT –
kompetanseutvikling og
utstyr i skole og barnehage
(investering)

Kompetanseheving for ansatte om mobbing i
barnehage og skole

Gjennomført

PP-tjenesten har vært aktiv deltaker i
«Læringsmiljøprosjektet» på PUS og er med på
erfaringsspredning etter prosjektet gjennom
Fylkesmannen, der skolene i Re, Tønsberg og
Larvik utveksler erfaringer. Det kom flere
henvisninger i 2018 på systemnivå der skoler
søker om bistand for å snu vanskelige klasser.
PP-tjenesten har blant annet opparbeidet
kompetanse på en modell som kan brukes for å
analysere og arbeide systematisk med
læringsmiljøet (LP-modellen). PP-tjenesten har
vært aktiv deltaker i prosjektet Inkluderende
barnehage- og skolemiljø i 2018 sammen med
tre barnehager og en skole.

Gjennomført

Strategiplan er utarbeidet
Elevene på 8.-10.trinn har fått egen PC.
Lærere har fått egen PC, og tatt i bruk
Teams/Office.
Bevilget midler i budsjett 2019 til å igangsette
innkjøp av digitale enheter på barnetrinnet.

Delvis
gjennomført

PP-tjenesten fikk nytt digitalt fagsystem i 2018.
O1

2.6

Styrke foreldrerollen
gjennom dialog og
kompetansehevende

PP-tjenesten har et nært samarbeid med foresatte
Gjennomført
i saker som blir henvist tjenesten.
Endringsarbeid, konsultasjon, råd og veiledning
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tiltak.

er en del av dette arbeidet. Gjennom bl.a «Den
nødvendige samtalen» gis ansatte i barnehagen
et viktig perspektiv når det gjelder
foreldresamarbeidet.
Flere tiltak i barnevern er iverksatt for å styrke
foreldrerollen herunder COS(sircel of security)
og Marte Meo. Foreldreintervju, observasjoner,
samtaler og annet vil samlet gi oss informasjon
slik at vi kan sette inn riktig tiltak i familien
Pårørendestøtte. Oppstart søskengrupper.
Tiltaksteam startet opp, med veiledere fra
Årfuglveien og senter for forebygging.

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Brukerråd. Foreldrerepresentanter fra 3 sentre og
Delvis
en fra private tiltak møter ledergruppa i TFF 3-4
gjennomført
ganger i året. De skal uttale seg om
videreutviklingen av pårørendestøtte tidlig i
2019.
Familehuset tilbyr foreldreveiledningsgrupper
COS (circel of security), ICDP (international
child development), PMTO(parent managment
training Orego) og individuell oppfølging

Gjennomført

Jordmortjenesten har ammekurs og
Gjennomført
fødselsforberedende kurser, helsesøster har
diverse gruppetilbud blant annet massasjekurs for
spedbarn, barselgrupper, hjemmebesøk og
individuelle konsultasjoner.
Husøy senter- psykisk helse styrker
foreldrerollen gjennom dialog og
kompetansehevende tiltak (for barn og unge
med alvorlig funksjonsfall)
O2
O5

2.7

Videreføre arbeidet med å
tilby virkningsfulle og
forskningsbaserte tiltak.

Jobber etter atferdsteoretiske prinsipper ved
senter for forebygging.
Benytter PMTO (parent management training
Orego) kompetanse ved senter for forebygging.
Viderefører psykoedukasjon som tilbud.

Delvis
gjennomført

Gjennomført

PP-tjenesten er med i Folkehelseprosjektet på
Delvis
Presterød og Ringshaug ungdomsskoler på alle
gjennomført
8.trinn med fokus på livsmestring og følelser, for
blant annet å bedre inkludering og læringsmiljø.
Dette er tenkt videreført i 2019.
PP-tjenesten har kompetanse på den
forskningsbaserte LP-modellen (Læring og
pedagogisk analyse).
Husøy senter- psykisk helse har høy kvalitet på
avlastning for de med størst funksjonsfall slik at
det blir sosial, psykososial og medisinsk
habilitering og rehabilitering, samt differensierte
metoder tilpasset brukerne.

Gjennomført
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O3

2.8

Sikre tilstrekkelig barnehageog skolekapasitet i forhold til
økt barnetall.
Bjørn Farmann (Knappløkka
bhg)
Inventar Presterød
ungdomsskole
Presterød skole full 3 parallell
Gymsal Presterød skole
Ringshaug skole

O4

2.9

Videreutvikle arenaer hvor
barn og unge kan delta i
planlegging og påvirke
beslutninger.

Byggeprosjekt Presterød ungdomsskole er i rute. Delvis
gjennomført
Bevilget midler i budsjett 2019 slik at
planlegging utbygging Presterød barneskole er
igangsatt januar 2019.

Delvis
gjennomført

Utfordringer med noen utdaterte og lite fleksible
barnehagebygg.
Fjerdingen barnehage flyttes til oppgraderte
lokaler i Bjørn Farmann.

Delvis
gjennomført

Elevrådskonferansen er godt innarbeidet.
Aktivt ungdomsråd.

Gjennomført

Ungdomsrådet i TBG er likestilt med andre råd i Gjennomført
kommunen etter bystyrevedtak.
Gjennomføring av årlig elevkonferanse for
elever fra 5-10 trinn.

Gjennomført

Fokus på medvirkning, barnesamtaler, og at
barnets stemme skal være synlig i planer og
vedtak

Gjennomført

TFF(tjenesten for barn og unge med nedsatt
Delvis
funksjonsevne) har hatt oppstart Brukerråd
gjennomført
2018. For foreldre i første omgang. Planlegger
for mer metodisk å gi barna i TFF mulighet til å
påvirke egen hverdag når de benytter
kommunens tiltak.
Barneverntjenesten er deltakere i prosjektet
Delvis
«Mitt liv» i regi av forandringsfabrikken. Fokus gjennomført
på brukermedvirkning. Fokus på at barnets
stemme skal være synlig i planer og vedtak.
Fokus på barnesamtaler(alle ansatte får
opplæring).
PP-tjenesten sørger for at «Barnets stemme» blir Delvis
hørt bedre i sine vurderinger. En arbeidsgruppe gjennomført
er nedsatt og arbeidet vil gjøres ferdig i 2019
med konkrete forslag på endringer både formelt
og faglig.

O5

2.10

Legge til rette for gode
matvaner og økt fysisk
aktivitet blant barn og unge.

Barneverntjenesten samarbeider med nav
vedrørende økonomisk bistand til
fritidsaktiviteter

Delvis
gjennomført

Delvis
Skolefysioterapeutene startet opp prosjektet
«aktiv SFO» på flere barneskoler. Opplæring av gjennomført
ansatte i metoden.
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O6

2.11

Legge til rette for at barn og
ungdom med flerkulturell
bakgrunn integreres.

Helsesøstrene måler elever og underviser
individuelt foresatte/elever målrettet- i 3. og
8.klasse. Fokus på å redusere under -og
overvekt.

Gjennomført

Helsesøstrene på helsestasjon har fokus på god
og sunn ernæring / fysisk aktivitet gjennom
barneår. Gir veiledning.

Pågående

Barneverntjenesten samarbeider med Temfa
(tiltak for enslige mindreårige flyktninger og
asylsøkere)

Delvis
gjennomført

Tilskudd 2 er søkt for alle de enslige
Gjennomført
mindreårige med behov for tilpassede støttetiltak
slik at de får bedre integrering.
De deltar på tilbud som er allmenne for alle barn
i kommunen.

O2

2.12

Arbeide aktivt for å redusere
barnefattigdom.

Helsestasjon for ungdom tilbyr gratis
prevensjon, testing,
lege/helsesøsterkonsultasjon.

Gjennomført

Barneverntjenesten har tett samarbeid med Nav. Delvis
Barneverntjenesten sørger for at familiene de
gjennomført
kommer i kontakt med, som er i behov av tiltak
fra nav, får hjelp til å søke/få tiltak. Bvt har 3
hjemmekonsulenter som bistår familier som
lever tett opp til fattigdomsgrensen

O2

2.13

Styrke samarbeidet med
frivillige organisasjoner i
arbeidet med barn og unges
oppvekstsvilkår.

Barneverntjenesten har arrangert juletrefest i
samarbeid med BOU og private aktører.

Gjennomført

PP-tjenesten bidrar etter forespørsel faglig i
gruppen «Selvhjelp Norge» på oppdrag fra
Helsedirektoratet (Foreldre som har barn med
stort skolefravær/skolevegring).

Delvis
gjennomført

Med støtte fra KIWANI, sanitetsforeninga har
flere familie/kvinner fått hjelp bla med gratis
Gjennomført
prevensjon via jordmortjenesten.
Skolehelsesøstrene har delt ut opplevelseskort til
300 skolebarn.

O1

2.15

O3

2.16

Barnevern samarbeider med ulike organisasjoner Delvis
gjennomført
Opptrapping av skolebibliotek Plan følges opp innenfor budsjettramme.
Gjennomført
i henhold til strategiplan.
Videreutvikle og effektivisere
pplæringstilbudet ved
Tønsberg Voksenopplæring
som følge av flere deltakere i
introduksjonsprogrammet,
og at flere voksne tar
grunnskole.

Videreutvikle virksomheten for å være godt
Delvis
forberedt på nedgang i bosetting og deltakertall, gjennomført
og sikre et godt tilbud til den enkelte deltaker
uavhengig av svingninger i deltakertall.
Etablerer rutiner for samarbeid internt i ny
organisasjon (TL) slik at virksomheten kan jobbe
tett og målrettet med et godt, individuelt tilbud
tilpasset den enkelte deltaker.
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O1

2.17

Deltakere med behov for grunnleggende
kompetanse starter tidligere i
grunnskoleopplæring.

Delvis
gjennomført

Tidlig kartlegging på spesialavdelingen for tidlig
å kunne avdekke spesifikke lærevansker og sette
inn tiltak

Delvis
gjennomført

Flere får tilbud om opplæring I grunnleggende
Delvis
ferdigheter, jfr. Opplæringsloven § 4A -1
gjennomført
PP-tjenesten bidrar med sin kompetanse etter
henvisning fra Tønsberg Læringssenter på
tilrettelegging/tilpasning av opplæringa for
voksne som viser behov for dette.
Utvikle nye tilbud som er i tråd med regjeringens Ikke
integreringsstrategi.
gjennomført

Videreutvikle Tønsberg
voksenopplæring i tråd med
nasjonal kompetansepolitisk
Det søkes prosjektmidler gjennom IMD i februar Delvis
strategi 2017-2021, og
gjennomført
kommunens vedtatte strategi 2019 for å utvikle nye tilbud som er i tråd med
nasjonale
føringer
for opplæring og integrering..
Kompetanseheving – fagfornyelsen

Delvis
gjennomført

Status
Grunnskole:
Det vises til Kvalitetsmelding/ tilstandsrapport 2018/19. Her er det en utførlig beskrivelse av situasjonen i
Tønsberg-skolen. (politisk sak i mai 2019)
I årsmeldingen er det likevel på sin plass fortsatt å bemerke den utfordrende situasjonen kommunen er i, med
tanke på digitalisering i skolen. Det er et meget stort etterslep å ta igjen, for at Tønsberg-skolen skal kunne gi
elevene et undervisningstilbud i tråd med gjeldende læreplan/ forskrift. Situasjonen på ungdomstrinnet er i
løpet av høsten 2018 blitt tilfredsstillende.
Infrastruktur for å kunne ta i bruk digitale enheter på barnetrinnet klargjøres vinter 2019, slik at man kan
begynne med innfasing av digitale enheter på barnetrinnet fra skolestart 2019.

Barnehage:
Det vises til Tilstandsrapport for barnehagene i Tønsberg kommune 2018 (politisk sak i april 2019).
Barnehagene har utfordringer med gammel bygningsmasse, som ikke tilfredsstiller dagens krav til
barnehagedrift (flere små barn, behov for fleksibilitet i sammensetting av barnegrupper mv.) Totalt sett har
det vært tilstrekkelig kapasitet i 2018, grunnet en nedgang i antall søkere til barnehageplass. Det er fortsatt en
utfordring i opptaksområdet Vear/Hogsnes/Sem.
Enkelte barnehager oppfylte ikke kravet til pedagogisk bemanning i 2018. Dette skyldtes manglende søkere
til stillingene.
Det var en økning i antall barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagene fra 2017 til 2018. (Fra
60 barn til 76 barn) I 2017 hadde 2,5% av barn i barnehage vedtak om spesialpedagogisk hjelp. I 2018
utgjorde dette 3,3%. Samtidig har andelen barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp som går i kommunale
barnehager økt fra 79,7% til 85,5%. Dette har ført til en ressursutfordring i barnehagene.

Virksomhet barn og unge:
Temfa (tiltak for enslig mindreårige flykninger og asylsøkere):
Det kommer ikke så mange forespørsler om flyktninger som forventet og man er derfor i gang med en
nedbemanning. Kommunens prosedyrer er tatt i bruk i forhold til dette.
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Tff (tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne):
Har arbeidet med oppstart av brukerråd, pårørendestøtte, kontaktpersoner AS, SEF og ÅRS, samt deltagelse i
ASK forum.
Kompetanseheving:
o Videreføring av psykoedukasjon, PMTO og atferdsteoretisk tilnærming.
o Tilsatt flere miljøterapeuter i helg og ellers i løpet av 2018 (SEF)
Barneverntjenesten:
Barneverntjenesten er inndelt i 5 team. Totalt har tjenesten 54 ansatte. Omorganiseringen som ble gjort i
2016/2017 har vært vellykket.
Nøkkeltall:
o Antall bekymringsmeldinger mottatt 2018: 693
o Antall undersøkelser: 540
o Barn under omsorg: 79
Tverrfaglig samarbeid opprettholdes:
o Opprettholde og styrke fokuset på tverrfaglig samarbeid. Vi har styrket vårt utadrettete arbeid ved å
opprette en forebyggende stilling ut i skolene.
o Økt fokus på vår veiledningsplikt
o Styrke fokuset på nettverksarbeidet – øke bruken av startmøter
o Frigjøre kapasitet til å identifisere og gå inn i de alvorligste sakene
Øke kvaliteten på våre undersøkelser:
o Systematisk bruk av Kvello/ gode utredningsverktøy
o Systematisk bruk av observasjon og barnesamtaler
o Utvikle en bedre undersøkelses metodikk
o Øke kvaliteten på oppfølging av tiltakssakene
Bedre arbeidet med evalueringen av tiltakene:
o Sikre at familiene har rett tiltak og at tiltakene fører til endring
o Øke kvaliteten på oppfølgingen av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
Kompetanse:
o Barneverntjenesten er nå i et kompetanseutviklingsprogram i regi av RVTS sør. Programmet Trygge
Voksne som går over 2 år vil gi alle i tjenesten kompetanse på traumebevisst omsorg i alle ledd i
barneverntjenesten. Skoleringen avsluttes i august 2019.
o Barneverntjenesten prioriterer også at alle ansatte får opplæring i DCM-(Strukturerte samtaler med
barn)Barnesamtalen.
Videreutdanninger:
o Barneverntjenesten har 5 ansatte som startet videreutdannelse i 2018. Som et ledd av
kompetansehevingen fra BUF-direktoratet får barneverntjenesten økonomisk støtte til 3 av disse
videreutdanningene i vurdering av barns beste, jus i barnevernet og vold i nære relasjoner
PP- tjenesten:
PP- tjenesten fikk 255 nye henvisninger i 2018 i tillegg til systemsaker. Henvisningsmengden holder seg
høyt og PPT strever med etterslep av saker og kapasitet. Mange saker er sammensatte og kompliserte og
krever oppfølging i barnehage og skole. Det er videre mange oppfølgingsaker i PPT.
Logopedtjenesten har fått flere barn med taleflytvansker (stamming) og strever også med kapasiteten.
PPT/Logopedtjenesten er avhengig av bærbare PC’er og iPader i arbeidet sitt. Noen investeringer ble gjort i
2018, men det er behov for videre investeringer.
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Husøy senter- psykisk helse: Husøy senter, avd. psykisk helse har vært i drift fra 05.01.18. Senteret gir
individuelt utformet tilbud om avlastning, praktisk bistand og sosial, psykososial og medisinsk habilitering
samt rehabilitering til barn og unge under 23 år.
Senterets mål er å gi faglig godt kvalifisert tilbud til barn og unge med stort funksjonsfall som følge av
psykiske helseproblemer, samt deres pårørende. Vi går også inn og bistår i alvorlige sammensatte saker som
ikke passer inn i det etablerte tjenestetilbudet i kommunen.
o Husøy senter, avd. psykisk helse har gitt et omfattende tilbud til to brukere (2:1 7 dager i uka, og 1:1
fem dager i uka)
o I tillegg har det vært kapasitet til å jobbe ambulant (hjemme hos/i barnets nærmiljø) med fem barn og
unge.
o En ungdom har fått hjelp/hybeltrening i 4 måneder
o I samarbeid med Husøy aktivitet og avlastning har gitt utvidet helge- og ferieavlastning
o 7 barn og ungdommer har også fått foreldreveiledning, koordinering av tjenester og systemarbeid.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

Status

BY 068/17
Inntektsgraderte satser og søskenmoderasjon i
barnehage og skole
Utredningen om inntektsgraderte satser i SFO og
søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO tas
til etterretning og vurderes igangsatt når kommunens
økonomi tillater det.
BY 137/17
Familiehjælpa

Iverksatt

Oppstart mai 18 pga sykdom

Iverksatt

Innholdet som omhandler barnehagene
er utsatt

Påbegynt

Saken tas til orientering.
BY 154/17
Utredning - Digitalisering av
tønsbergbarnehagene og tønsbergskolene
1. Utredningen «Digitalisering av
tønsbergbarnehagene og tønsbergskolene» tas til
etterretning. Det er viktig at barn og unge gis
kompetanse på nettvett og kildekritikk. De anbefalte
tiltakene operasjonaliseres i tråd med kommunens
økonomiplan og budsjett i de kommende årene.
2. Det må kreves av leverandørene når Tønsberg
kommune skal gjøre innkjøp av nytt IKT/datautstyr at
strålingen fra deres datateknologi blir så lav som
hensiktsmessig mulig.
BY 155/17
Paviljong Ringshaug skole
Rådmannen gis fullmakt til, i samarbeid med TkE, å
planlegge og tilrettelegge en utvidelse av kapasiteten
ved Ringhaug skole ved å etablere en skolepaviljong.

Iverksatt

Investeringskostnadene, kr 960.000 innarbeides i
budsjett for 2018 ved omdisponering av midler avsatt
til Presterød barneskole i økonomiplanen.
Driftskostnader til leie m.v., kr 1.000.000 søkes
innarbeidet i økonomiplan 2018-2021
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Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer
BY 011/18
Avtale om vertskommunesamarbeid Tønsberg
Læringssenter
Tønsberg kommune inngår
vertskommunesamarbeidet med Re kommune om
bosetting og kvalifisering av flyktninger etter
introduksjonsloven frem til kommunesammenslåing
en. Avtale om vertskommunesamarbeid Tønsberg
Læringssenter godkjennes.

Kommentarer

Status

Igangsatt fra 01.03.18

iverksatt

BY 023/18
Igangsettes vår 2019
Nærmiljøanlegg Sandeåsen skole – Finansiering
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet
nytt Nærmiljøanlegg på Sandeåsen skole med en total
investeringsramme på kr. 1.375.000 som finansieres
slik:
Mva-refusjon kr. 275.000
Spillemidler kr. 600.000
Eksternt Tilskudd kr. 500.000
Sum finansiering kr. 1.375.000
BY 052/18
Fjerdingen barnehage - Flytting av barnehagen
Saken om utredning av flytting av Fjerdingen
barnehage tas til orientering
BY 053/18
Tilstandsrapport for barnehagene I Tønsberg
kommune 2017
Tilstandsrapport for barnehagene i Tønsberg
kommune 2017 tas til orientering
BY 054/18
Åpen barnehage – godkjenning
Åpen barnehage godkjennes etter §10, og i henhold til
§ 1 og 2 i Lov om barnehager.
BY 067/18
Kvalitetsmelding, tilstandsrapport for Tønsbergskolen 2017-18
Kvalitetsmelding, tilstandsrapport for Tønsbergskolen 2017-18 tas til etterretning.
BY 080/18
Belmar barnehage - søknad om utvidet
finansieringsbevis
Finansiering til Belmar barnehage utvides ikke.
Barnehagen vil fortsatt motta finansiering for 89
plasser slik som skissert i søknad om godkjenning i
2017.

påbegynt

Lokalene i Bjørn Farmann oppgraderes påbegynt
i perioden mars-juli. Barnehagen
flytter inn til august 2019
iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt
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BY 081/18
Oppfølging - digitalisering av tønsbergskolene
Alternativ 1 velges for å sikre at lovpålagte krav om
elevers digitale ferdigheter kan oppfylles i
ungdomsskolen. Alternativet medfører at alle elevene
i ungdomsskolene og samtlige lærere i grunnskolen
får PC til disposisjon fra skolestart høsten 2018 og at
nødvendige IKT-infrastruktur etableres. Det bevilges
kr. 3.274.600 til formålet. Beløpet finansieres ved
låneopptak.
BY 082/18
Søknad om godkjenning etter friskolelovenUtdanningsdirektoratet har avslått
Heltberg grunnskole, Tønsberg
søknad om etablering av Heltberg
Tønsberg kommune anbefaler ikke at selskapet
grunnskole, Tønsberg (febr. 2019)
«Heltberg grunnskole Tønsberg AS» får etablere seg i
Tønsberg ut fra de vurderingene som fremkommer i
saken.
BY 113/18
Elevvekst høst 2018, budsjettregulering
1. Saken tas til orientering.
2. UOO ber om at kommunen i sin arealpolitikk
legger større vekt på skolekapasitet og
barnehagekapasitet.

iverksatt

iverksatt

iverksatt

BY 114/18
Fjerdingen barnehage - nye lokaler – 2018
Lokalene i Bjørn Farmann oppgraderes påbegynt
Fjerdingen barnehage flyttes fra Reidar
i perioden mars-juli. Barnehagen
Sendemannsgate til Bjørn Farmand innen nytt
flytter inn til august 2019
barnehageår 2019/2020.
Det vedtas å oppgradere lokaler i Bjørn Farmand for å
tilpasse barnehagedrift, med en kostnadsramme på kr.
3.500.000 som finansieres slik:
Mva-refusjon, kr. 700.000
Låneopptak, kr. 2.800.000
BY 127/18
Utredning av kostnader og konsekvenser for
innføring av mat i barnehage
Utredningen om matservering i barnehage tas til
orientering
Tønsberg bystyre ønsker matservering i kommunale
barnehager som skissert i rådmannens alt. 1 i Nye
Tønsberg fra 2020. Fellesnemda bes å følge dette
opp.
BY 142/18
Statusrapport barnefattigdomsbekjempelse og
Under arbeid
satsning i 2019
Rådmannens statusrapport om
barnefattigdomsbekjempelse og anbefalte satsninger i
2019 tas til orientering.

utsatt

påbegynt

Rådmannen anmodes om å fremlegge forslag til
kommunal veileder med retningslinjer for
praktisering av gratisprinsippet i barnehager og
skoler.
Retningslinjene sendes på høring til rådsorganene ved
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barnehagene og skolene, FUB-Tønsberg og FUGTønsberg før behandling i UOO.
Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1.
trinns elever som ønsker det skal ha anledning til å gå
på SFO.
UOO 003/18
Aulerød barnehage - Revidering av
samarbeidsavtale om barnehagetilbud, barn fra
andre kommuner
Utvalg for oppvekst og opplæring tar saken til
orientering
UOO 005/18
Kompetanse for kvalitet - Plan for
kompetanseutvikling/ videreutdanning i
grunnskolene 2018 – 2025
Plan for kompetanseutvikling / videreutdanning i
grunnskolene 2018 – 2025 tas til orientering.

iverksatt

46 lærere deltar i
videreutdanningsordningene skoleåret
18/19

UOO 009/18
Familier med funksjonshemmede barn som
benytter SFO
Det legges frem en sak om mulighetene for at
kommunen dekker ekstrakostnaden det er for familier
med funksjonshemmede barn som benytter SFO fra
5.klasse og oppover
UOO 013/18
Skolesituasjonen for barn under omsorg av
barnevernet i Tønsberg kommune – oppfølging
Saken tas til orientering

iverksatt

Iverksatt

iverksatt

UOO 015/18
Orienteringssak SFO
Saken tas til orientering.

iverksatt

UOO 030/18
Høring lærernorm
Høringsuttalelse oversendes Utdanningsdirektoratet
med de merknader som fremkommer i saken.

iverksatt

UOO 033/18
Oppfølging av sak 009/18
Orientering om betalingsfri plass for barn med
funksjonsnedsettelse i SFO, fra 5.trinn og oppover
Saken tas til orientering.

iverksatt

UOO 042/18
Kommunal standard for elevenes arbeid utenfor
skoletiden. Kommunal standard for
halvårsvurdering.
1. Saken tas til orientering.
2. Benevnelsen "Kommunal standard" erstattes med
"Kommunal veileder".
3. Leksebegrepet beholdes i Tønsberg kommune.
4. Halvårsvurderinger bør være skriftlige og gjøres
tilgjengelige for elever og foresatte gjennom Visma
Flyt.

iverksatt
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UOO 044/18
Matservering i skolen
1. Rådmannen vurderer det som ikke mulig å servere
mat innenfor tønsbergskolens ramme.
2. Saken tas til orientering
UOO 047/18
Orienteringssak, vurderingspraksis ved
ungdomsskolene i Tønsberg
Saken tas til etterretning.
UOO 066/18
Høring- Lokal forskrift om kretsgrenser i
Sak avsluttet vinter 2019
Tønsberg kommune
1.Forslag til endret opptaksområde for Husvik og
Presterød skoler, sendes ut på høring til de berørte
skolenes samarbeidsutvalg og FUG- Tønsberg.
2.Forslag til justert lokal forskrift om kretsgrenser i
Tønsberg kommune legges fram for UOO 22.11, med
sluttbehandling i Bystyret desember 2018
UOO 069/18
Skolerute 2019/2020
1. Skoleruta 2019/2020 tas til etterretning
2. De to planleggingsdagene som er lagt felles for
barnehage og skole godkjennes
UOO 070/18
Orienteringssak, mobilbruk i Tønsberg-skolen
Saken tas til etterretning.
UOO oppfordrer skolene til å håndheve gjeldende
restriktive holdning og regler til oppbevaring og bruk
av mobiltelefoner.
UOO 074/18
Endring av driftsavtale med Færder kommune, ungdomsskoletilbud
1. Revidert driftsavtale mellom Tønsberg og Færder
kommune for at ungdomsskoleelever fra Husøy skal
gå på Borgheim ungdomsskole, godkjennes

iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt

Iverksatt

iverksatt

2. Lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg
kommune endres med virkning fra 01.01.19, pkt. 2.1
Barneskolekretsene: «Elevene i Husøy skolekrets får
barneskoletilbudet ved Føynland skole i Færder
kommune. Pkt.2.2 Ungdomsskolekretsene: «Elevene i
Husøy skolekrets får ungdomsskoletilbud ved
Borgheim ungdomsskole i Færder kommune.
Til samarbeidsutvalget på Føynland skole i Færder
kommune velges: Inger Lexow, med varamedlem
Øivind Jacobsen Til samarbeidsutvalget på Borgheim
ungdomsskole i Færder kommune velges: Øivind
Jacobsen, med varamedlem Inger Lexow
UOO 076/18
Endring av kretsgrense mellom Husvik og
Sak avsluttet januar 2019
Presterød skoler
Saken utsettes til neste møte. Konsekvenser ved å
flytte elever fra område B til Husvik utdypes
nærmere.

iverksatt
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UOO 081/18
Orienteringssak om plastsortering i Tønsbergskolen
Saken tas til orientering.
UOO 012/18
Forslag til disponering av midler – tiltak mot
barnefattigdom 2018
Avsatte midler på kr. 250 000 til tiltak mot
barnefattigdom, benyttes i tråd med resultatmål i
Strategiplanen for barnefattigdomsbekjempelse.
«Barn og unge skal gis mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter uavhengig av sosial bakgrunn»
Følgende tiltak prioriteres:
Videreutvile og utvide antall opplevelseskort
Videreutvikling av aktivitetskalenderen
Utvikle flere lavterskeltilbud
UOO 013/18
Skolesituasjonen for barn og unge under omsorg
av barnevernet i Tønsberg kommune – oppfølging
Saken tas til orientering
UOO 014/18
Revidering av handlingsplan, Vold i nære
relasjoner
1. Revidert handlingsplan for vold i nære
relasjoner for barn og unge vedtas
2. Tiltakene gjennomføres innenfor gjeldende
budsjettramme
UOO 031/18
Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører –
vilkår for anbudskonferanse
Rådmannens innstilling
Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en
differensiert timepris, med tillegg for pensjon og
arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det
økonomiske vederlaget på grunnlag av reelle
kostnader og de prinsipper som fremgår av saken.
UOO 040/18
Politisk innspill til høring – Inkluderende
fellesskap for barn og unge
1. arbeidsgruppens innspill drøftes i UUP- møte
07.06.18
2. administrasjonen utarbeider forslag til
høringsuttalelse innen 20.06.18
3. Forslaget sendes på e-post til medlemmene i
utvalget. Leder UOO gis deretter fullmakt til
å ta stilling til og godkjenne forsalget fra
administrasjonen
4. Høringsforslaget føres på referatliste til
UOO-møte 30.08.18
UOO 054/18
Likeverdig høy kvalitet på alt arbeid med barn og
unge – Delrapport
Rådmannens innstilling
Underveisrapporten tas til orientering

iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt

iverksatt
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Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre
foreslåtte tiltak og arbeide videre med
prosjekt
 Sluttrapporten sendes SU-ene til høring før
endelig politisk behandling
UOO 058/18
Ungdomsrådet – årsmelding 2017
Rådmannen ber om at Ungdomsrådets 2017års
melding tas til orientering
UOO 077/18
Slutrapport for barnefattingdomsbekjempelse og
satsning 2019
Rådmannens statusrapport om
barnefattigdomsbekjempelse og anbefalte satsninger i
2019 tas til orientering

iverksatt
påbegynt

Rådmannen anmodes om å fremlegge forslag til
kommunal veileder med retningslinjer for
praktisering av gratisprinsippet i barnehager og
skoler. Retningslinjene sendes på høring til
rådsorganene ved barnehagene og skolene, FUBTønsberg og FUG- Tønsberg før behandling i UOO
Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1.
trinns elever som ønsker det skal ha anledning til å gå
på SFO
BY 12/018
Fritt brukervalg med private leverandører for
BPA(brukerstyrt personlig assistanse)
Kommunen organsiserer BPA i hht alternativ 2 –
Kommunal og privat BPA-leverandør. Det
gjennomføres bruker undersøkelser jevne mellomrom
med sikte på å opprettholde en god kvalitet på BPA
som legges fram for utvalget og rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne
BY 079/18
Barn og unge sin deltakelse og innflytelse i
arbeidet i kommunen
Ordningen med barnerepresentant videreføres
BY 106/18
Ungdomsrådet- årsmelding 2017
Rådmannen ber om at ungdomsrådets 2017
årsmelding tas til orientering.

iverksatt

iverksatt

iverksatt
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Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater oppvekst og opplæring (i hele tusen)
Virksomhet
BARNEHAGER
SKOLER
TØNSBERG LÆRINGSSENTER
FAGENHET OPPVEKST SKOLER
FAGENHET OPPVEKST BARNEHAGER
BARN OG UNGE
Totalt

Regnskap 2018

Budsjett 2018

208 796
448 437
-32 174
58 568
149 644
205 873
1 039 144

207 491
446 961
-27 679
57 601
149 461
212 740
1 046 575

Avvik
1 305
1 476
-4 495
967
183
-6 867
-7 431

Avvik

Barn og Unge:
o

o
o

o
o

o
o

Temfa fikk mer tilskudd 2, øremerkede midler, enn budsjettert med. For mange av ungdommene fikk
vi for to år fordi det var første gang vi søkte. Tilskudd for tiltak som allerede var gjennomført
innenfor rammen tidligere år.
Nedbemanningen i Temfa ga også større besparelse enn beregnet fordi noen sluttet før opprinnelig
avtalt.
Barneverntjenesten fikk lavere kostander til sakkyndige enn antatt. Noen av fakturaene som gjaldt
2018, kom så sent at de ikke rakk å være med i 2018-regnskapet.
Kosntader til fosterhjem ble lavere enn antatt fordi noen dyre fosterhjem ble avsluttet tidligere enn
planlagt og nye fosterhjem kom ikke i gang før 2019. Mellomplassering kom på faktura for 2019.
Barnevernvakta sin nye leder var veldig forsiktig med bruken av ressursene og gikk med
mindreforbruk på ca 300.000,-.
Tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne det har vært arbeidet mye med å få kontroll over
kostnadene. Man har blitt strengere og leverer nå tjenester på minimumsnivå og utnytter
stordriftsfordeler.
Forebyggende helse har fått mere tilskudd til jordmor/fysio mm enn budsjettert med.
Alle tjenester har hatt større sykepengerefusjoner enn budsjettert med og man har ikke satt inn
vikarer ved sykdom når dette har vært mulig.

Fagenhet oppvekst barnehage:
o

Avvik er knyttet til statlige refusjonsordninger for foreldrebetaling, gratis kjernetid,
søskenmoderasjon, samt barn i private barnehager i andre kommuner.

Barnehager:
o

Avvik er knyttet spesielt til en barnehage hvor man har hatt manglende inntekter grunnet sviktende
barnetall samt høyere vikarbruk og ekstraressurser enn budsjettert.

Fagenhet oppvekst skole:
o

Avviket er knyttet til etterslep fra 2017 for fosterhjemsplasserte elever, økte kostnader til
spesialundervisning i private skoler, skyss samt økte lisenskostnader.
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Helse og omsorg
Omfatter virksomhetene:
o Arbeid, aktivitet og fritid
o Hjemmetjenester
o Helsetjenester
o Helse og omsorgstjenester, bemannede boliger
o Sykehjemmene i Tønsberg
o Tildeling helse- og omsorgstjenester

Nøkkeltall
Nøkkeltall eldre og funksjonshemmede
Tønsberg
2018
Utgifter til kommunale helse- og
omsorgstjenester per innbygger i kroner
27 214
Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon
pr kommunal plass
1 200 783
Andel plasser i institusjon og
heldøgnsbemannet bolig i % av
befolkning 80+
24
Andel årsverk i brukerrettede tjenester
med fagutdanning
66
Årsverk helse og omsorg per 10 000
innbyggere
295
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 80 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
408 011
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr.
innbygger 67 år og over. Både
hjemmetjenester og institusjonstjen.
122 919
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter
36,9
Plasser i institusjon i prosent av innb. 80
år og over
16,0
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2017

Kommunegruppe 131)
2018

Landet
uten Oslo
2018

Re
2018

24 892

24 896

27 206

26 966

1 168 284

1 247 562

1 210 805

1 119 256

24

26

28

38

67

75

75

81

316

290

312

347

382 783

420 879

429 306

526 658

116 240

116 541

120 398

135 020

36,4

31,6

31,9

31,6

14,9

16,1

17,5

17,5

Korrigerte brutto driftsutgifter per plass/mottaker viser produktivitet på området. Sammenlignet med andre
kommuner ligger Tønsberg noe under gjennomsnittet vedr utgifter per plass i institusjon. Re ligger noe lavere
enn Tønsberg. Tilsvarende tall for mottakere av hjemmetjenester i 2018 er ikke publisert per dags dato, men
tradisjonelt har Tønsberg ligget lavere enn de andre kommunene på denne indikatoren.
Av Tønsbergs samlede netto driftsutgifter gikk 37% til omsorgstjenester i 2018. Det er fem prosentpoeng
høyere enn sammenligningskommunene. Tønsberg har de siste årene ligget høyere enn
sammenligningskommunene når det gjelder andel netto driftsutgifter til omsorgstjenester.
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Nøkkeltall kommunehelsetjeneste
Tønsberg
2018
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner,
kommunehelsetjenesten
Netto driftsutg til forebygging, skole og
helsestasjonstj pr. innb 0-20 år
Netto driftsutg til diagnose, behandling og
rehabilitering pr. innbygger
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i
prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Fysioterapiårsverk pr. 10 000 innbyggere, hele
kommunehelsetjenesten
Årsverk i helsestasjon og skolehelsetjeneste per
10 000 innbyggere 0-20 år
Årsverk av leger pr. 10 000 innbyggere 0-5 år
Andel fullførte helseundersøkelser av spedbarn
innen utg. av 8. leveuke
Årsverk av fysioterapeuter til område diagnose,
behandling og rehabilitering pr. 10 000 innbyggere
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg Kommune
2017
-gruppe
131) 2018

Landet
uten
Oslo
2018

Re
2018

2 464

2 084

2 532

2 888

3 187

3 427

2 963

2 620

2 737

2 657

1 514

1 329

1 645

1 973

1 727

4,6

4,1

4,5

4,8

5,4

10,7

10,2

10,7

11,3

10,9

8,7

8,3

9,2

9,5

8,1

47,6

47,6

37,9

42,1

39,4

8,2

6,1

5,3

6,3

6,0

99,8

100

98,7

6,8

6,7

7,6

99,6
7,6

95,7
5,5

I Kostras definisjon av kommunehelsetjeneste inngår forebyggende helsearbeid, helsestasjon,
skolehelsetjeneste, diagnose, behandling og rehabilitering.
Netto driftsutgifter per innbygger til kommunehelsetjenesten økte med 18% fra 2017 til 2018. Tønsberg
ligger likevel lavere enn sammenligningskommunene og vesentlig lavere enn Re kommune.
Netto driftsutgifter til forebygging, skole og helsestasjon per innbygger 0-20 år er høy i Tønsberg sammenlignet med
andre kommuner. Nivået synliggjøres også i antall årsverk i helsestasjon og skolehelsetjenesten. Per 10 000
innbyggere i alderen 0-20 år er det 47,6 årsverk i Tønsberg, mot 39,4 i Re. Når det gjelder legeårsverk per 10 000
innbyggere så ligger Tønsberg på nivå med de andre kommunene, men antall årsverk som brukes på helsestasjon og
skole er høyere per barn enn i sammenligningskommunene.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Helse og omsorg
H 1. Vi vil prioritere forebyggende - og helsefremmende tiltak og tjenester
Det skal skje gjennom:
o

å gjøre fysisk aktivitet tilgjengelig for alle

o
o

å satse på skade- og ulykkesforebyggende arbeid
å vektlegge aktiv og målrettet bruk av rehabilitering

H 2. Vi vil forebygge livsstilsykdommer
Det skal skje gjennom:
o å øke kunnskapen om egen helse hos folk flest
o
o
o

å arbeide for å utjevne sosiale forskjeller
å skaffe kunnskap om forekomst av livsstilsyk dommer og tilrettelegge tiltak for risikogrupper
å formidle kunnskap om helsefremming overfor risikogrupper
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H 3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes nødvendige behov
for tjenester
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge tjenestene slik at innbyggerne kan bo lengst mulig i eget hjem
o å legge til rette for velferdsteknologi som dekker den enkeltes behov gjennom alle livsfaser
o å gjøre innbyggerne kjent med innholdet i og nivå et på våre helse- og omsorgstjenester
o å slippe brukerne til med deres prioriteringer og valg
o

å ha trygge og forutsigbare pasientforløp

H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egen- omsorg for beboerne
Dette skal skje gjennom:
o å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
o å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanlegging
o å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet i samfunnet
Dette skal skje gjennom:
o å tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
o å utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet og
medfører verdiskapning for samfunnet
H 6. Vi vil ha større andel faglærte i helse- og omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
o å ha en kompetanseplan for alle tjenesteområdene som er basert på ny faglig kunnskap, og viten om
endring i pasient/brukergrupper
o å bare ansette faglærte i ledige stillinger
o å tilby større stillinger
H 7. Vi vil ha mer effektiv og målrettet bruk av kompetansen til høyskoleutdannede
Det skal skje gjennom:
o å definere og formidle hvilke oppgaver kommunen forventer at disse skal løse
o å ansvarliggjøre, verdsette og synliggjøre kompetansen deres
o å samarbeide proaktivt med utdannings- institusjonene

H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
Det skal skje gjennom:
o å invitere til dialog med alle frivillige organisasjoner «Hva kan dere bidra med»? – «Hva kan vi
utvikle i fellesskap»? «Hva kan vi samarbeide om»?
H 9. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene
Det skal skje gjennom:
o at vi setter prioritering og bruk av ny teknologi inn i et system
o å sikre at tjenesteutøveren har moderne og utprøvde teknologiske verktøy i den direkte tjenesteytingen
o at tjenesteutøveren har den nødvendige kompetansen for bruk av verktøyet, og er oppdatert på nye
arbeidsmetoder
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Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Helse og omsorg
Mål Nr
H3
H4

Tiltak

Kommentarer

Status

1.2

Gjennomført
Ny boligsosial handlingsplan for perioden
2019-2020
er
utarbeidet
og
vedtatt
i
Bystyret
Revidere boligsosial handlingsplan
desember 2018.

1.9

Fremme egenomsorgen og
egeninnsatsen til hjemmeboende
pasienter ved økt bruk av
ergo/fysio-terapeuter i
hverdagsrehabilitering. 145 %
stilling

H1
H3

H6

Økt med 145 % terapeutstilling i 2018.
Finansiert med statlige midler fra
opptrappingsplanen for habilitering og
rehabilitering.
Antall gjennomførte hverdagsrehabiliteringsløp økte fra 98 i 2017, til 108
i 2018. Det tilsvarer 9 % økning.
Det oppfordres kontinuerlig til at ufaglærte
bør ta fagutdanning.

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Sykehjemmene har tatt i bruk en kursrekke
med e-læring for ufaglærte via Norsk
Helseinformatikk, som alle nyansatte må
gjennomføre før ansettelse.

1.20

Turnusvirksomhetene, sykehjemmene,
hjemmetjenesten og bemannede boliger har
også i 2018 samarbeidet med Fønix
Øke andelen faglærte ved å
motivere og forplikte ufaglærte til å kompetansesenter og for utdanning av
helsefagarbeidere, og Kristiania Høgskole
ta fagutdanning. Som hovedregel
om videreutdanning for denne faggruppen.
ansette faglærte ved nyrekruttering. Det samarbeides med fylkets videregående
skoler og det tilrettelegges for praksis- og
lærlinge-plasser
Virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid
(PHM) har besluttet å ikke ansette personell
uten relevant fagkompetanse med noen få
unntak. Unntak er som følge av krav om
fast stilling etter AML. § 14.4-a og § 14.9.
Virksomheten hadde i tillegg 8 ansatte som
gjennomførte «Mitt Livs ABC» i 2018, et
utdanningsløp som gir fagbrev.
Helse- og omsorg utarbeidet i 2018 egen
overordnet strategisk kompetanseplan for
helse og omsorgstjenestene. Planen skal
medvirke til at helse- og omsorgsområdet
utvikler og sikrer kompetansen i henhold til
nasjonale og egne behov, mål og føringer.

H1H9

1.32

Gjennomført

Systematisk kvalitetsutvikling av
pasient- brukersikkerhetsarbeidet i
Open school er et omfattende e-læringskurs i
helse og omsorg ved bruk av nye
forbedringsmetodikk i pasient/bruker arbeidet.
kvalitetsverktøy og kontinuerlig
Pr oktober 2018 har 87 ansatte fullført Open
kompetansebygging
School grunnkurs i Forbedringsarbeid.
I 2018 ble det opprettet og ansatt ny
stilling som e-helserådgiver i helse og
omsorg. E-helserådgiver har blant annet
ansvar for planlegging, implementering og
vedlikehold av kommunens eksisterende
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og fremtidige velferdsteknologi, med et
spesielt ansvar for å sikre at innføring av
ny teknologi ivaretar pasient/brukersikkerhet og gir gevinster for både
bruker og kommunen.

1.33
H3
1.34

H3
H4
H9
1.45

H3
H4
H9
1.46

H3
H4
H9

1.47

Helse- omsorg har i 2018 avsatt kr 60.000,til «Såkornmidler» som skal stimulere til
utvikling av kvalitetsprosjekter i
virksomhetene. Såkornmidler for 2018 ble
tildelt:
 Nes sykehjem kr 30.000,- til sitt
prosjekt «Teoretisk og praktisk
kunnskap for ansatte i bruken av
omsorgssang i det daglige arbeid ut
mot pasientene for å kunne redusere
og forebygge unødvendig uro hos
den enkelte pasient.»
 Tønsberg interkommunale legevakt
og ØHD kr 30.000,- til prosjekt
«Fullskalaøvelse»
Antall
dagsenterplasser
er økt med 4 plasser
Utvide dagsentertilbudet for
totalt, uten økning i årsverk ansatte.
demente på Eik og Nes.
Det er søkt Helsedirektoratet om midler til
200 % stilling
utvidelse av antall plasser.
Lavterskel aktivitetstilbud til yngre Det er ikke avsatt midler i budsjettet for
2019. Planlegging av tilbud igangsatt 2018.
personer med demens/ personer
Det er søkt midler fra Helsedirektoratet til
med demens tidlig i forløpet.
nytt tiltak dagaktivitetstilbud med 10 plasser
60 % stillingsressurs fagarbeider
for yngre personer med demens eller tidlig
knytt til Sidebygningen.
stadium. Tilbudet flyttes til Sem bo og
servicesenter.
Oppfølgingen av vedtatt dekningsgrad på
23 % i nye Tønsberg kommune er under
Bygge flere omsorgsboliger til både arbeid. Det er vedtatt bygging av nytt
eie og leie når nytt sykehjem på
sykehjem på Olsrød, og det vil bli
utarbeidet en ny/-e politisk sak/-er for å
Hogsnes er i drift
Ref. Strategiplan aktiv aldring og følge opp det resterende behovet for
fremtiden eldreomsorg omsorgsboliger i løpet av vinteren/våren
2019.
Opptrappingsplan for styrking av Arbeidet med opptrappingsplanen er
hjemmetjenesten. Årlig rapportering påbegynt.
i årsmelding på prosentfordeling
budsjett hjemmebasert omsorg og Beleggsprosent på institusjonsplasser for
2018 var på et snitt på 100 %, inkludert 13
institusjonsomsorg.
Ref. Strategiplan aktiv aldring og ekstra plasser.
fremtiden eldreomsorg
Antall avlastnings-/korttidsplasser, I Sykehjemmene i Tønsberg er 72 plasser
(20 %) øremerket korttidspasienter. Per dd
dag- og aktivitetstilbud for eldre
er kun 21 plasser tilgjengelige til formålet,
hjemmeboende skal økes og
differensierer ytterligere ut fra ulike pga korttidsplasser er belagt med
langtidspasienter.
brukergruppers behov.
Antall korttidsplasser skal utgjøre
25% av plassene på sykehjem.
Utviklingen rapporteres i
perioderapporter til politikere
Ref. Strategiplan aktiv aldring og
fremtiden eldreomsorg

Gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Antall sykehjemsplasser ble i 2018 økt med
25 plasser (Re og Tønsberg) ved hjelp av
dobbeltrom, omgjøring av lokaler til
pasientrom
demens
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H3

1.48

H3
H9
1.51

H9
1.53

H9
1.54

H9
1.55

H9

1.56

H3

H1
H8

1.57

1.58

Åpningstiden til dag- og
aktivitetstilbud i kommunen
vurderes utvidet for å dekke
brukeres og pårørendes behov
Ref. Strategiplan aktiv aldring og
fremtiden eldreomsorg

Det er søkt midler fra Helsedirektoratet til
aktivitetstilbud i omsorgsboligene

Delvis
gjennomført

Kafeteriaen på Midtløkken bo og
servicesenter har fra januar 2018 utvidet
åpningstiden til kl 17 som en forsøksordning
i seks måneder. Tilbudet ble lite brukt, og
gammel åpningstid er gjeninnført.

Alle tjenestemottakere som har krav ACOS Individuell plan (IP) som verktøy er
på det får tilbud om en koordinator. implementert.
Individuell plan benyttes aktivt som Forum for IP er opprettet for å fremme bruk
og øke kvaliteten på innholdet i planene.
arbeidsverktøy for
brukermedvirkning i tjenestene.
Antall tall aktive IP i 2018 = 77
Ref. Strategiplan aktiv aldring og Antall koordinator uten IP i 2018 =126
fremtiden eldreomsorg
Utprøving vil bli igangsatt våren 2019.
Prøve ut varslings-og
Kommunen har blitt noe forsinket pga
lokaliseringsteknologi
fellesanskaffelser og nye leverandører til
Ref. Strategi- og handlingsplan for kommunene, og har avventet disse før
velferdsteknologi kommunen går til innkjøp.

Gjennomført

Utprøving vil bli igangsatt våren 2019.
Kommunen har blitt noe forsinket pga
Medisindispenser/elektronisk
fellesanskaffelser og nye leverandører til
medisinstøtte
kommunene, og har avventet disse før
Ref. Strategi- og handlingsplan for kommunen går til innkjøp.
velferdsteknologi

Ikke
gjennomført

Utprøving vil bli igangsatt våren 2019.
Elektroniske dørlåser/e-lås
Kommunen har blitt noe forsinket pga
Ref. Strategi- og handlingsplan for fellesanskaffelser og nye leverandører til
velferdsteknologi kommunene, og har avventet disse før
kommunen går til innkjøp.
Utprøving vil bli igangsatt våren 2019.
Kommunen har blitt noe forsinket pga
fellesanskaffelser og nye leverandører til
"Trygghetspakke" for
kommunene, og har avventet disse før
hjemmetjenesten
kommunen går til innkjøp.
Ref. Strategi- og handlingsplan for
velferdsteknologi Alle trygghetsalarmer hjemmeboende har
nå tilkoblet røykmeldere. Det ligger til rette
for påkobling av flere sensorer som
døralarm og fallalarm.
Lønnsmidler overført internt fra
sykehjemmene til MFT til 2019 budsjett.
Sjåfør 100% stilling.
Sjåfør ansettes i 2019

Ikke
gjennomført

Frivillighetskoordinator 100%
stilling.

Ikke funnet midler til tiltaket for 2019

Ikke
gjennomført

Ikke
gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført
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Status
Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester (MFT):


Lærings og mestringskoordinator tilsatt 1.mars2018. Lærings- og mestringskoordinatoren har en
koordinerende rolle for forebyggende og mestringsfremmende helsetiltak til kommunens innbyggere
over 18 år

Virksomhet Tønsbergregionen interkommunale legevakt og KAD (TRLKAD):


Legevakten flyttet i 2018 til nye lokaler i Kjelleparken og åpnet for pasienter fra 5. mars 2018.

Virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid (PHM):





Virksomhet helsetjenester (VHT) og virksomhet Helse- og omsorgstjenester bemannede boliger
(HOB) ble i 2018 omorganisert til en ny samlet virksomhet, virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid
Virksomheten har igjennom 2018 jobbet med videreutvikling og etablering av drop-in, og kurs og
gruppetilbud for å møte det økende behovet for tjenester innen rus og psykisk helse.
Virksomheten har gjennomført Brukerplan (landsomfattende årlig kartleggingsverktøy) for alle
brukere i boliger innen Rus og psykisk helse. Dette gir bedre oversikt og et godt grunnlag for
iverksetting av videre tiltak.
Virksomhetens systematiske arbeid med forebygging av overdosedødsfall og opplæring i bruk av
Naloxon-spray, viser en nedgang i antall overdosedødsfall i Tønsberg.

Virksomhet sykehjemmene i Tønsberg (SIT):


Virksomheten har innført «Aktivitetsdosetten» på alle sykehjem. Aktivitetsdosetten er en metode som
sikrer beboere ved sykehjem aktiviteter tilpasset deres interesser og behov.

Virksomhet hjemmetjenester (HjTj):


Virksomheten iverksatte fra februar 2018 omorganiseringen fra 6 til 8 soner som en del av
virksomhetens effektiviserings- og moderniseringsprosjekt

Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

BY 056/17 Alternative løsninger for sykehjem fra juli 2018
Vedtak:
Kontrakt inngått med oppstart
Tønsberg kommune forlenger avtale med Attendo Maribu AS 1.7.2018 til 31.6.2023
, org.nr. 943 405 301 om drift av Maribu sykehjem og Marie
Treschow sykehjem fra 01.07.2018 til 30.06. 2023.

Status

Iverksatt

Kommunens videre planlegging av sykehjem i erstatning for
sykehjemsplasser ved Maribu og Marie Treschow i 2023 ,
skal ta utgangspunkt i at kommunen skal ha råderett over egne
sykehjem, både tomt og bygninger.
UHO 063/17 BPA organisert i Helse og Omsorg
Vedtak:
UHO ber om en sak hvor det åpnes for valgfrihet med
mulighet til å bruke private aktører.

Sak fremmet for politisk
behandling i BY sak 012/18
Fritt brukervalg med private
leverandører for BPA
(brukerstyrt personlig
assistanse)

Iverksatt
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UHO 067/17 Dekningsgrad heldøgns omsorgsplasser i
Tønsberg og Re
Vedtak:
Saken tas til etterretning.

UHO 073/17 Mulig forlengelse av tidspunkt for servering i
kommunens bo og servicesenter
Vedtak:

Det er utredet en dekningsgrad
for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune som ble fremmet for
politisk behandling og vedtatt
før sommeren 2018.
Kafeteriaen på Midtløkken bo
og servicesenter har fra januar
2018 utvidet åpningstiden til
klokken 17 som en
forsøksordning i seks måneder.
Tilbudet ble lite brukt, og
gammel åpningstid er
gjeninnført.

Iverksatt

Iverksatt

Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

BY 012/18 Fritt brukervalg med private leverandører for BPA
(brukerstyrt personlig assistanse)
Vedtak:
Ny sak i BY 066/18 om
Kommunen organiserer BPA i hht alternativ 2 - Kommunal vilkårene i anskaffelsen av
og privat BPA-leverandør. Det gjennomføres bruker
tjenestekonsesjon BPAundersøkelser jevne mellom rom med sikte på å opprettholde leverandørene
en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
BY 013/18 Opprettelse av en ny 50 % driftsavtale
fysioterapeut – kompensasjonstildeling
Vedtak:
1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for
Avtale om driftstilskudd inngått
fysioterapeut ved Sem Fysioterapi.
med fysioterapeut
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til
fysioterapeut som kompensasjon i tråd med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om
budsjettjusteringer
BY 020/18 Samarbeidsavtale vertskommunesamarbeid
hjelpemiddellager
Vedtak:
Kommunen har overtatt
BY- 024/18 Vedtak: Samarbeidsavtale 2018 med kommunene ansvaret for hjelpemiddellageret
Re og Færder om administrativt vertskommunesamarbeid om til Re
felles hjelpemiddelager, godkjennes.
BY 025/18 Deltakelse i kampanjen demensvennlig samfunn i Det er per januar 2019 avholdt 4
regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen
planleggingsmøter i
Vedtak:
kommunens arbeidsgruppe, og
Tønsberg kommune deltar i kampanjen demensvennlig
et besøk ved Moss/Rygge
samfunn i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.
kommune som har lang erfaring
med deltakelse i kampanjen.

Status

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt

Påbegynt

Per 4. februar 2019 er det
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gjennomført undervisning ved
biblioteket og servicetorget. I
tillegg er det gjennomført
fremlegg for sentrumsforeningen. Ved sistnevnte
deltok et stort antall
representanter fra næringslivet i
sentrum.
Det planlegges undervisning
for butikker i Farmandstredet
våren 2019, samt en ny
invitasjonsrunde til ulike
sentrale bedrifter (Viken Taxi,
VKT, apotek m.v.) for
informasjon og undervisning
BY 026/18 Demenslandsby i Vestfold - avklaring av
Saken følges opp gjennom
kommunens deltakelse
oppfølgingen av strategiplanene
Vedtak:
aldersvennlig kommune, aktiv
1. Tønsberg kommune deltar ikke i Demenslandsbyprosjektet aldring og fremtidens
i Vestfold.
eldreomsorg, og den politisk
2. Kommunens oppfølging av strategiplan aldersvennlig
vedtatte dekningsgraden på
kommune og strategiplan aktiv aldring og fremtidens
23 % i nye Tønsberg kommune.
eldreomsorg skal sørge for at det etableres
desentraliserte/geografiske spredte boliger og bomiljøer i
Boligutvikling for eldre og
kommunen spesielt tilrettelagt for personer med en
andre grupper (uten behov for
demenssykdom, både med og uten stedlig bemanning. Boliger heldøgnsbemanning) følges opp
og bomiljøer for mennesker med en demenssykdom skal være gjennom utviklingen av
i tråd med anbefalinger fra Demensplan 2020, strategiplan
kommunens boligsosiale
aldersvennlig kommune og strategiplan aktiv aldring og
handlingsplan og vedtatte tiltak
fremtidens eldreomsorg.
for perioden 2019-2020.
BY 047/18 Høring Utviklingsplan for sykehuset i Vestfold
2018 – 2030
Vedtak:
Høringsuttalelse er oversendt
BY- 047/18 Vedtak: Høringsuttalelsen godkjennes og
oversendes Sykehuset i Vestfold.
BY 048/18 Manglende kapasitet i eldreomsorgen
Kommunen har inngått avtale
Vedtak:
med Re kommune om å leie
1. Tønsberg kommune leier totalt 12 plasser ved Re helsehus totalt 12 sykehjemsplasser frem
2. Kapasitetsutvidelse ved sykehjemmene opprettholdes.
til 2020.
3. Rådmannen kommer tilbake til finansiering i første
perioderapport.
Kommunale sykehjem har økt
4. Bruk av flersengsrom søkes unngått, og skulle det bli
kapasitet ved å ta i bruk14
nødvending i en krisesituasjon lages det gode rutiner for
ekstra senger på dobbeltrom.
informasjon til brukere og pårørende.
Sykehjemmene forholder seg til
retningslinjer fra TKE og
brannvesen. Det er utarbeidet
prosedyre for bruk av
flersengsrom:
 SIT vurderer
pasientenes
helsetilstand og hvilke
pasienter som kan dele
rom.
 Det tilstrebes at
personer med kognitiv

Påbegynt

Iverksatt

Iverksatt

36





BY 066/18 Tjenestekonsesjon private BPA-leverandører vilkår for anbudskonkurranse
Vedtak:
1. Vederlaget for utført BPA-assistanse dekkes av en
differensiert timepris, med tillegg for pensjon og
arbeidsgiveravgift. Rådmannen fastsetter det økonomiske
vederlaget på grunnlag av reelle kostnader og de prinsipper
som fremgår av saken. Timesatsen skal ta hensyn til
gjennomsnittspris for private BPA-leveranser for å sikre god
kvalitet på tjenesten.
2. Ny vurdering av tjenestekonsesjon BPA fremmes for
kommunestyret i Nye Tønsberg våren 2024.
3. Tjenestekonsesjon BPA gis til alle kvalifiserte private
leverandører som søker konsesjon innen tilbudsfristen og som
sikrer minst like god brukerstyring som i dagens kommunale
ordning.
4. Rådmannen fastsetter kontraktsvilkår i
anbudskonkurransen om tjenestekonsesjon BPA. Firmaer som
er straffet for sosialdumping og arbeidslivskriminalitet
utelukkes.
5. Tønsberg kommune skal benytte NS 8435 ved
kontraktinngåelse med private BPA leverandører.
BY 083/18 Avklaring av dekningsgrad og behov for
heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune
Vedtak:
BY- 083/18 Vedtak:
1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i
nye Tønsberg kommune:
a) Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom
styrking av den hjemmebaserte omsorgen, og
gjennom utbygging av heldøgnsbemannede
omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo uten
stedlig heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes
de aller sykeste, og de som har behov for en
spesialisert og målrettet opptrening og behandling.
b) Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha
en fleksibel utforming med tanke på endret fremtidig
bruk og brukergrupper. De bør integreres i
kommunens bomiljøer og offentlig arealer skal
fortrinnsvis deles med den øvrige lokalbefolkningen.
c) Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede

svikt,
forvirringstilstander
eller ukritisk atferd
tildeles enkeltrom.
Flersengsrom skal
ikke benyttes der
pasienter er i
avsluttende fase av
livet.
Pasienter og pårørende
varsles i vedtaket om
mulighet for bruk av
flersengsrom ved stor
etterspørsel på
sykehjemsopphold.

Tilbudskonkurranse
tjenestekonsesjon private
BPA-leverandører er
gjennomført.
Tjenestekonsesjonskontrakter
tildelt 4 leverandører.
Kontraktsoppstart 1.2.2019

Vedtatt dekningsgrad på 23 %
følges opp gjennom en netto
tilvekst av nye
heldøgnsbemannede
omsorgsplasser på Hogsnes
sykehjem (36 nye plasser),
Olsrød sykehjem (12 nye
plasser), pluss en utredning for
å dekke det resterende behovet
for heldøgnsbemannede
plasser (44). Utredningen for å
dekke resterende behov vil bli
fremmet for politisk
behandling vinteren/våren
2019. Træleborg vil utredes
spesielt i den anledning.

Iverksatt

Påbegynt

All utbygging av
heldøgnsbemannede

37

omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune må det
satses på den hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten, herunder også bemanning,
hverdagsrehabilitering, dag- og aktivitetssentra,
avlastning- og støtteordninger for pårørende og
implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune:
Strategiplan for en aldersvennlig kommune og
strategiplan for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for
heldøgnsbemannede omsorgsplasser gjenspeiler en
middels dekningsgrad på 23 %.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med
2020-2040, og det utarbeides en politisk sak på bakgrunn
av denne evalueringen med anbefalinger om videreføring,
eller justering, av dekningsgrad. Saken skal også på
bakgrunn av eventuelt justert dekningsgrad foreslå nye
konkrete utbyggingstiltak for å møte veksten i antall eldre
fra 2025-2040.

omsorgsplasser er i tråd med
vedtatte prinsipper fra
strategiplanene aldersvennlig
kommune, aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg.
Evaluering av dekningsgrad
blir fremmet for politisk
behandling i nye Tønsberg
kommune i 2020.
Tiltak for utvikling av den
hjemmebaserte omsorgen følges
opp i tråd med vedtatte
strategiplaner.

5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke
behovet for nye heldøgns omsorgsplasser i Tønsberg
kommune frem til 2025. Følgende arbeid igangsettes:
a) Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt
sykehjem som kan erstatte Maribu og Marie
Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett over
egne sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal
beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske
konsekvenser. Sykehjemmet planlegges å stå klart i
god tid før dagens avtale med Attendo AS går ut,
30.06.2023.
b) Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg
til et boområde for mennesker med demenssykdom
når nye Hogsnes sykehjem er i drift, sommeren 2021.
Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og
økonomiske konsekvenser.
c. Utarbeide en politisk sak for utvikling av
heldøgnsbemannede omsorgsplasser med lokasjoner i
begge de gamle kommunene.
c) Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en
institusjonsplass mot sin vilje.
BY 126/18 Erstatningssykehjem for Maribu og Marie
Treschow
Vedtak:
1. Det utredes et erstatningssykehjem for Maribu og Marie Det er vedtatt å bygge et nytt
Treschow. Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger sykehjem på Olsrød.
med maksimalt 8 beboere per avdeling, og et dagsenter
for mennesker med en demenssykdom dimensjonert for Lokalisering av nytt sykehjem
opptil 20 personer per dag
på Olsrød er vedtatt av Bystyret
2. Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem,
februar 2019.
bygges i henhold til prinsipper nedfelt i strategien
aldersvennlig kommune og strategien aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg
3. Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av
nødvendig plan/programarbeid og designkonkurranse.
Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mva-

Påbegynt
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kompensasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra
låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske
ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
4. Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av
erstatningssykehjemmet i 2020
5. Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med
særlig fokus på å ta biogass og elektrisitet i bruk.
6. I henhold til klimaplanens målsetninger skal prosjektet
bygges som plusshus.
7. Plassering av tomt for nytt sykehjem legges fram som
egen sak (tomtealternativ 1 og 2) senest i første møte i
2019. Det legges opp til medvirkningsprosess.
8. Muligheten for å bygge nytt sykehjem på tomtealternativ
1 og samtidig beholde dagens bygningsmasse og bruk i
den gamle husmorskolen skal særskilt utredes.
BY 137/18 Boligsosial handlingsplan 2019-2020
Vedtak:
1. Boligsosial handlingsplan 2019-2020 og dets foreslåtte Ny boligsosial handlingsplan
tiltak vedtas iverksatt. Den boligsosiale handlingsplanens følges opp gjennom
tiltaksdel vil utgjøre kommunens aktivitetsplan for 2019 i kommunens deltakelse i
Husbankens By- og tettstedsprogram.
Husbankens By- og
2. Tiltak som har økonomiske konsekvenser søkes
tettstedsprogram i 2019.
innarbeidet i de årlige budsjettene.
3. Det legges til rette legge for at det også bygges rimelige
boliger med nøktern standard.
BY 140/18 Høringsuttalelse om etablering av nasjonalt Eldre, pasient- og brukerombud mm.
Vedtak:
Høringsuttalelse om høringsnotat fra Helse- og
Høringsuttalelsen oversendt
omsorgsdepartementet vedrørende etablering av nasjonalt
Helse- og
Eldre-, pasient- og brukerombud og utvidelse av
omsorgsdepartementet
ombudsordningen til å gjelde fylkeskommunale
tannhelsetjenester (endringer i pasient- og
brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven), godkjennes.
UHO 003/18 Orientering om gjennomføring av nye regler om
styrket pårørendestøtte
Vedtak:
Orientering om kommunens ivaretakelse av nye regler om økt
pårørendestøtte tas til etterretning.
UHO019/18 Bruken av vikarbyrået Orange Helse
Vedtak:
Saken ble tatt til orientering i
Saken om bruk av vikarbyrået Orange Helse i Tønsberg
Administrasjonsutvalget og
kommune tas til orientering.
Formannskap .
Protokolltilførsel fra SV: Utvalget ber rådmannen
gjennomføre en granskning av mulige brudd på
arbeidsmiljøloven knyttet til de ansatte fra oransje helse. Dette
er også knyttet til avtaler med de utenlandske
datterselskapene, om betaling for kurs, trekk i lønn for kurs og
transport mm, overtidsbetaling, om de følger norsk ferie lov,
og hvem som har godkjent gjennomsnittsberegning av turnus.
Også de ansattes ytringsfrihet og mulighet til å melde avvik
bes kontrollert også mot avtaler med underleverandører.
Rådmannen har fullmakt til å innhente råd, ekstern
kompetanse f.eks fra Bergen kommune. Dersom det avdekkes
brudd bes rådmannen avslutte kontrakten umiddelbart, og
bidra til at de ansatte får den lønnen de har krav på.

Påbegynt

Iverksatt

Iverksatt

Iverksatt
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UHO 020/18 Brukermedvirkning og pårørendekontakt i
hjemmesykepleien
Vedtak:
Saken tas til orientering
UHO 023/18 Lavterskeltilbud psykisk helse og rus
Vedtak:
Saken tas til orientering

UHO 045/18 Orienteringssak om status på IKT i
helsesektoren inkludert infrastruktur
Vedtak:
1. Rådmannen bes komme tilbake med en plan for
nødvendig oppgradering av en felles IKTløsning for nye
Tønsberg med finansieringsplan.
2. Planen skal også inkludere en løsning for at pårørende og
brukere skal kommunisere med tjenesten digitalt.

Iverksatt

Virksomhet Psykisk helse og
miljøarbeid har mange gode og
veletablerte lavterskeltilbud til
våre brukere. Virksomheten ser
god effekt av drop-in, og kurs
og gruppetilbud, og har
igjennom 2018 jobbet med
videreutvikling og etablering av
disse tilbudene for å møte det
økende behovet for tjenester
innen rus og psykisk helse..

Iverksatt

Saken ble fulgt opp i UHO sak
058/18 «Oppfølging
orienteringssak status IKT
helse»
Det ble orientert at kommunen
ønsker å se vedtakene fra sak
UHO 045/18 i sammenheng
med
kommunesammenslåingen i
2020.

Iverksatt

UHO 057/18 Kommunens tilbud til de tyngste rusmisbrukere
Vedtak:
Videre etablering av robuste
Saken tas til orientering. Rådmannen bes legge fram en sak til boliger er utsatt, inntil vurdering
utvalgene og Bystyret hvor vedtaket om etablering av flere av robuste boliger opp mot
robuste boliger vurderes opp mot andre boligsosiale tilbud til andre boligsosiale tilbud er
tyngste rusmisbrukerne. Rådmann bes om å stanse videre
gjennomført.
etablering av robuste boliger inntil denne vurderingen er
forelagt til politisk behandling
UHO 069/18 Orientering om innføring av pakkeforløp innen
psykisk helse og rus
Vedtak:
Tre pakkeforløp iverksettes fra
Saken tas til orientering
01.01.2019:
1. Utredning og behandling i
psykisk helsevern, voksne.
2. Utredning og behandling i
psykisk helsevern, barn og
unge.
3. Tverrfaglig spesialisert
rusbehandling

Påbegynt

Iverksatt
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Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater helse og omsorg (i hele tusen)
Virksomhet

Regnskap 2018

Budsjett 2018

22 392
20 757
67 231
77 201
198 396
321 185

22 807
22 245
65 372
76 409
182 357
322 944

-415
-1 488
1 859
792
16 039
-1 759

231 958

224 642

7 316

26 350

20 174

6 176

965 470

936 950

28 520

FAGENHET HELSE OG OMSORG
TILDELING HELSE- / OMSORGSTJENESTER
HELSETJENESTER
MESTRING OG FOREBYGGENDE TJENESTER
HJEMMETJENESTER
SYKEHJEM
HELSE-/OMSORGSTJENESTER BEMANNEDE
BOLIGER – HOB
TØNSBERGREGIONENS LEGEVAKT OG
KOMMUNALE AKUTTE DØGNPLASSER
Totalt

Avvik

Avvik

Virksomhet Hjemmetjenester:


Virksomheten ble tilført friske midler i budsjettregulering i 2018, likevel ble det et betydelig
merforbruk på grunn av økt antall pasienter og arbeidsoppgaver.

Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester:


Mindreforbruk i 2018 har årsak i flere vakanser og at det har tatt tid å få ansatt ulike
saksbehandlere. Langtidssykemeldinger, hvor det ikke har vært mulig å skaffe kompetente vikarer.
Det har også vært et redusert antall vedtakstimer omsorgslønn siste halvår i 2018

Virksomhet Mestring og forebyggende tjenester (MFT):



Budsjettert inntektsøkning egenbetaling fysioterapi (budsjettvedtak Bystyret des. 2017) er ikke
innfridd, og medfører et inntektstap kr 280.000,Budsjettjustering for husleie lagerbygg lagerbygg Kilengt. 37. 450.000 kroner er overført fra
virksomhet MFT til TKE

Virksomhet sykehjemmene i Tønsberg (SIT)


Mindreforbruk på grunn av at midler til kjøp av 13 plasser i Re kommune ble gitt fra 01.05 men
alle plassene var ikke fullt belagt før august /september.

Virksomhet Helse- og omsorgstjenester i bemannede boliger (HOB):


Virksomheten har i 2018 vært igjennom en betydelig omorganisering for å møte kravet om
effektivisering. Virksomheten har ikke lyktes med å iverksette alle planlagte tiltak, og har dermed
ikke kunnet hente inn helårseffekten av tiltakene. Videre opplever virksomheten stor pågang av nye
tjenestemottakere. Virksomheten har også gjenåpnet Åslyveien 7 som en heldøgnsbemannet bolig
som et tiltak for å redusere ventelisten, samt være bedre rustet til å møte et uklart antall
utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten.

Virksomhet helsetjenester:


I forbindelse med omorganisering av tidligere Virksomhet Helsetjenester, har det vært utfordringer
med å sikre riktig budsjettoverføringer til de rette virksomhetene. Store deler av avviket her er som
følge av feil overføring blant annet til legevakt.
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Kultur, idrett og folkehelse
Omfatter virksomhetene:
o Kultur, idrett og folkehelse inkludert svømmehallen og ungdomskontoret.
o Tønsberg og Nøtterøy bibliotek.
o Tønsberg kulturskole.

Nøkkeltall
Nøkkeltall kultur
Tønsberg
2018
NØKKELTALL
FRA KOMMUNEBAROMETERET
Netto driftsutgifter kultursektoren i % av
kommunens totale netto driftsutgifter
Kommunale driftstilskudd til lag og foreninger pr
lag som mottar tilskudd
Netto driftsutgifter til idrett pr innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og
unge pr innbygger
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr innbygger
Barn 6-15 år i kommunens musikk- og kulturskole
Andel elever i grunnskolealder som står på
venteliste til kommunens musikk- og kulturskole
ANDRE KOSTRATALL
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr
innbygger i kroner
Antall innbyggere pr kinosete
Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr
innbygger.
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr
innbygger
Netto driftsutgifter til museer pr innbygger
Netto driftsutgifter til kunstformidling pr
innbygger
Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr
innbygger

Tønsberg Kommune Landet
Re
2017
-gruppe 13 uten Oslo 2018
2018
2018

3,4

3,2

4,0

3,9

2,5

46 409

49 448

63 403

48 071

-

143

120

199

221

79

94

84

182

174

2

263
7,2

265
6,5

274
10,5

294
13,8

281
5,0

2,2

1,7

2,8

2,9

3,4

1 849

1 613

2 237

2 343

1 469

23,8

23,5

73,4

63,7

-

124

118

247

317

254

690

609

564

552

399

115

66

64

77

121

0

0

109

119

0

190

197

313

303

283

Tønsberg kommune ligger noe lavere enn sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet i ressursbruk
innenfor kultursektoren, målt per innbygger. På noen felter ligger Tønsberg litt over, (kommunale
idrettsbygg, museer), men på de fleste ligger kommunen under. Spesielt for kommunale musikk- og
kulturskoler samt kunstformidling ligger Tønsberg lavt i ressursbruk (netto driftsutgifter). Dette har
hovedsakelig med prioritering å gjøre. Innenfor kunstformidling er ressursen i stor grad kanalisert gjennom
museumstilskudd.
Nivået på driftstilskudd til lag og foreninger i kommunen ligger på et «greit» nivå i forhold til andre
kommuner.
Tønsberg peker seg markert ut i byens kinodekning. Vi har ca 3 ganger så mange kinoseter per innbygger
som andre sammenliknbare kommuner i snitt. Dette skyldes bl.a. at Tønsberg sitt kinotilbud betjener et
betydelig større publikumsgrunnlag enn kommunens egne innbyggere.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Kultur, idrett og folkehelse
F 1. Vi vil ha innbyggere som aktivt deltar innenfor områdene fritid, kultur og fysiske aktivitet.
Det skal skje gjennom:
o å legge til rette for at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for alle
o å legge til rette for utvikling av arenaer med høy kvalitet
o å legge til rette for at flere bruker sykkel både i jobb og fritid
o å støtte uorganisert ungdom, som ikke ønsker faste rammer rundt sine aktiviteter
F 2. Vi vil være en kommune som spiller en aktiv rolle ovenfor de frivillige.
Det skal skje gjennom:
o at frivilligheten i Tønsberg skal oppleve gode vilkår og forutsigbare tilskuddsordninger
o at kommunens bidrag til frivilligheten prioriterer tiltak for barn og unge
o at kommunen har en aktiv tilretteleggerfunksjon og bidrar til et sterkt og aktivt frivilliglighetsmiljø
F 3. Vi vil være en attraktiv by som ivaretar vår historiske identitet.
Det skal skje gjennom:
o å være langsiktige og forutsigbare i utviklingen av Slottsfjellet og det historiske Tønsberg
o å bruke forskning og kompetanse som utgangspunkt for å framheve og formidle vår historiske arv
o å tilrettelegge for verdensarvstatus for Oseberghaugen
F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor.
Det skal skje gjennom:
o å utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte engasjement, kompetanse og
kreativitet
o gode møteplasser som skal bidra til en god by- og tettstedsutvikling
o å tilrettelegge møteplassene slik at barn og unges behov for utfoldelse skjer på deres egne premisser
F 5. Vi vil være en kommune med bredde og mangfold i kulturtilbudet.
Det skal skje gjennom:
o å sikre forutsigbare og langsiktige rammevilkår for kultur-, idrett- og friluftsliv
o å legge til rette for at flest mulig kan finne sin aktivitet, sitt tilbud og sine opplevelser som bidrar til
god fysisk og psykisk helse
o å prioritere tiltak som bidrar til at vi skaper og deler, formidler og opplever sammen med andre
mennesker og i mindre grad hver for oss
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Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Kultur, idrett og folkehelse
Mål

Nr

F 1 3.1

F 1 3.2

F 1 3.3

F1,F2,
3.4
F3

Tiltak

Kommentarer

Status

Midler bevilget i tråd med økonomiplan.

Gjennomført

Økning på 150, til totalt 450 kort

Gjennomført

Delvis merket – grunneieravtaler inngått for
hele ruten

Delvis
gjennomført

Fremdrift utredning i tråd med vedtatt plan

Delvis
gjennomført

Eksisterende tilskudd justert med deflator –
ikke funnet økonomisk rom til ytterligere
økning eller etablering av ny
tilskuddsordning folkehelse

Delvis
gjennomført

Ikke prioritert i budsjett 2018

Ikke
gjennomført

Ikke prioritert i budsjett 2018, men lagt inn i
budsjett for 2019

Ikke
gjennomført

Ingen nye konkrete tiltak eller bevilgninger
for 2018. Nye tiltak i 2017 videreført

Delvis
gjennomført

Ingen nye konkrete tiltak eller bevilgninger
Øke tilbudet til ”egenorganisert” for 2018. Nye tiltak i 2017 videreført
aktivitet og miljøarbeid barn og
unge

Delvis
gjennomført

Videreføre investeringsmidler
Anleggsplan idrett og friluft.(
investering)

Utvide prosjektet Behovsprøvd
opplevelseskort.

Pilgrimsleden etableres gjennom
Tønsberg.

Utredning ny svømmehall
(investering)

Øke tilskudd lag og foreninger,
ny tilskuddsordning
F 2 3.5 a
folkehelsearbeid
Ny tilskuddsordning
omdømmearrangementer
F1, F5 3.5 b
eksempelvis Færder,
slottsfjellfestival mm

F4, F5 3.6

F 2 3.7

F 2 3.8

F 3 3.9

Ferdigstille uteområdet ved
Støperiet (investering)

Øke tilgjengligheten for lag og
foreninger i kommunale bygg og
anlegg – Karlsvika

Investering i infrastruktur og
utvikling Slottsfjellområde.
(investering)

Noe midler avsatt – flesteparten av tiltak
forutsetter godkjent regulering.

Delvis
gjennomført
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F1 3.10

F2, F4 3.11

F 4 3.12

Gjennomføre « program for
folkehelsearbeid i kommunen»

Tiltak følger vedtatt plan. Programmet varer
til og med 2021

Gjennomført

Programmet ferdigstilt i 2018.

Gjennomført

Byrommsstrategi er vedtatt og flere
prosjekter er under planlegging

Delvis
gjennomført

Gjennomføre prosjekt
Helsefremmende nærmiljø

Utvikle kunstinstallasjoner og
møteplasser for unge og voksne i
sentrum.(drift og investering)

Søndagsåpent bibliotek startet opp 20.
august 2018. Meråpent bibliotek iverksatt
Økt tilgjengelighet til biblioteket
F 4 3.13a
først i 2019, pga ombygging inngangsparti.
helårseffekt

Gjennomført

Midler ikke prioritert budsjett 2018

Ikke
gjennomført

Midler ikke prioritert budsjett 2018

Ikke
gjennomført

Midler ikke prioritert budsjett 2018

Ikke
gjennomført

Økt midler ikke prioritert budsjett 2018

Ikke
gjennomført

Aktivitet pågår i samarbeid med VFK

Gjennomført

F4 3.13b Økt mediebudsjett biblioteket

3.13c Ombygging lesesal (investering)

F5 3.14

Etablere den kulturelle
barnehagesekken

F 5 3.15

Styrke kulturskolen gjennom
flere elevplasser og flere
dirigentstillinger for å møte en
nasjonal satsning.

F 5,
3.16
H1

Vi skal gi eldre kulturtilbud
gjennom Den kulturelle
spaserstokken.

F 5 3.17

F1-F5 3.18

Økt midler ikke prioritert budsjett 2018 –
har mottatt ekstern finansiering til
Styrke og videreutvikle Støperiet
oppgradering av teknisk utstyr
og Haugarrock

Delvis
gjennomført

Tønsberg bidrar gjennom deleierskap
nasjonalparksenter, skjærgårdstjeneste og
Oslofjorden friluftsråd

Gjennomført

Bidra til videreutvikling av
Færder nasjonalpark
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Gjennomført

F 2 3.19

Fortsette det gode samarbeidet Det samarbeides godt mellom kirken og
kommunen i de sakene hvor det er behov for
mellom kirken og kommunen,
det
der kirken selv må prioritere
sine oppgaver
Rehabilitering av kirkebyggene utvendig og
innvendig fortsetter slik at de fremstår i en
akseptabel stand. El-sikkerhet, tette tak, tette
vinduer, effektive oppvarmingskilder og
varmestyring prioriteres (Fellesrådet mottar
mva-kompensasjon).
Kirkebyggene gis jevnlig vedlikehold slik at
forfall og uønskede hendelser inntreffer.
Gjennom en effektiv og målrettet
varmestyring reduseres klimaavtrykket.

Gjennomført

F 3 3.20

Rehabilitering av kirkebyggene
utvendig og innvendig fortsetter
slik at det fremstår i en
akseptabel stand (Fellesrådet
mottar mva-kompensasjon)

Tønsberg kirkelige fellesråd er
gravferdsmyndighet og forvalter
gravplassene, og tar alle innbyggere på alvor
uansett tro og livssyn. Fellesrådet sørger for
at det er nok gravplasser til enhver tid slik at
avdøde kan gravlegges i sitt nærmiljø.
Positiv drift og stor aktivitet pågår i tett
samarbeid med VFK og andre kommuner

Gjennomført

Egen statusrapport levert bystyret høsten
2018, mange tiltak gjennomført, men mange
er ikke mulig å gjennomføre uten økte
bevilgninger. Strategien er en sentral føring
for arbeid på området.

Delvis
gjennomført

F 3 3.21

Kirkebyggene gis jevnlig
vedlikehold

F 3 3.22

Gravplassforvaltningen omfatter
gravplasser, kremasjon og
gravferd, og skal forvaltes på en
forsvarlig måte.

F 5 3.23

Videreføring av den Kulturelle
skolesekken i samarbeid med
Vestfold Fylkeskommune

F5 3.24

Oppfølgning av
barnefattigdomsstrategi

Gjennomført

Gjennomført

Status
Bibliotek:
Tønsberg og Færder bibliotek kan rapportere på ytterligere økt bruk av biblioteket i form av økende
besøkstall, særlig på arrangementer. Søndagsåpent bibliotek er en suksess, med rundt 500 besøkende hver
søndag. Primærmålgruppa er barnefamilier lørdag og søndag, og det er også de som bruker søndagsåpent
bibliotek mest. Antall arrangementer i biblioteket har stabilisert seg, mens bredden og kvaliteten på
arrangementene øker.
Med ekstern støtte utvikles det nyskapende formidlingsserier.
Nivå på mediebudsjett er en utfordring, når det nå forventes at nye tilbud som e-bøker og andre digitale
ressurser skal integreres med den tradisjonelle samlingen. Utlånet til skoler øker, og utfordrer bibliotekets
kapasitet til å håndtere dette. Utlånstallene ellers er stabile. Arbeidet med et felles biblioteksystem for
Vestfoldbibliotekene er igangsatt, med mål om ferdigstillelse i 2019.

Kulturskolen:
Trompetundervisning er startet i kulturskolen. Dette for å dekke noe av behovene til skolekorpsene.
Kulturskolen har etablert Fargespill Tønsberg i samarbeid med grunnskolen og Tønsberg læringssenter. 70
barn og ungdommer med bakgrunn fra 19 nasjoner har vært aktive i Fargespill som er et multikulturelt
kunstprosjekt som bl.a. legger grunnlaget for personlig vekst, gir god læring, bekjemper fattigdom og
fremmer inkludering og integrering. Tønsberg kommune er nå godkjent og sertifisert til å gjennomføre
Fargespill i fullskala format i framtiden.
Kulturskolen har stor aktivitet og leverer stabil drift, elevtall og ventelister. Vi skaper og deler, formidler og
opplever sammen med andre og i mindre grad hver for oss. Kulturskolen har investert i en Black Box som
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øvingsarena for Fargespill, drama/teater og musikk på Teie Hovedgård dels finansiert av gave fra
Sparebankstiftelsen 1 og spillemidler.
Vi registrerer at det er behov for økt kunnskap om at kulturskolen er en skole som langsiktig og systematisk
utvikler og forbereder elever på videre skole og utdanning. Kulturskolen skal også være et «ressurssenter»
som leverer kompetanse og tjenester til det lokale kulturlivet og samhandler med kommunen sine
virksomheter. I tillegg skal vi være et fritidstilbud for barn- og unge. Flere tilbud og økt tilstedeværelse av
kulturskolen desentralisert er viktig for å skape et lokalt miljø preget av kunst og kultur og aktiv deltagelse
med like muligheter for alle. Vi registrerer at her er det et potensiale for vesentlige bidrag til måloppnåelse på
flere områder i planperioden.

Virksomhet kultur idrett og folkehelse:
Ungdomskontoret:
Ungdomskontoret har gjennom året jobbet med prosjekter for ungdom i alder 13-20 år:
 LOS-funksjon med fokus på skolevegring.
 Knarresmed med fokus på formidling av middelalder historie og håndverk.
 Ferie og fritidstiltak med variert tilbud til ungdom og deres foresatte. Til sammen har 445 ungdom og
28 foresatte benyttet seg av disse ferie tilbudene.
 Det er opprettet en gruppe av og for ungdom «Ungdomsarrangørene». De ønsker å arrangere ulike
eventer for ungdom, to gang hvert halvår. Alle tiltak i regi av Ungdomskontoret er å betrakte som
lavterskel og er kostnadsfritt for deltakere.
De tre kommunale fritidsklubbene er godt brukt av ungdom med ulike bakgrunn. Aktiviteter tilpasses
ungdommens ønsker, det er stor grad av brukermedvirkning i klubbene. Åpningstider to kvelder i uken og en
fredag i måneden. Ulik åpningskvelder som gjør at ungdom har tilbud i fritidsklubb fire til fem dager i uken.
En klubbleder har veiledet foreldre i oppstart av juniorklubb og lånte ut lokalene. Videre har det vært noe
rådgivning til foreldredreven fritidsklubb.
Utekontakten består av to team á to personer og holder åpent et tiltak i sentrum fire dager/kvelder i uken.
Utekontakten har utarbeidet HKH rapport med tittel «Under radaren» som ser på hvorfor og hvordan ungdom
klarer å unndra seg hjelpetiltak i kommunen. Rapporten har forslag til en rekke tiltak ulike instanser kan
gjennomføre for å nå ungdom som i dag glir under radaren.
Utekontakten har gjennom året hatt fokus på sentrum og nærliggende områder. Ved behov forflytter de seg til
områder hvor ungdom oppholder seg. Siste året har det vært økende mengde ungdom synlig i bybildet. Det
har siden sensommer vært økende voldsepisoder og trakassering innad i ungdomsmiljø. Det synes å være et
økende rusproblem også blant yngre ungdom (tabletter, hasj og alkohol m.m.). Utekontakten, sammen med
flere instanser, har økt fokus på dette ungdomsmiljøet. Gjennom året har de oppfølging av ti-tolv ungdom på
ruskontrakter. I tillegg er det individuell oppfølging av 5-8 andre ungdom.
Svømmehall:
Besøket i Tønsberg svømmehall holder seg på et stabilt høyt nivå. Etter større rehabiliteringstiltak for å sikre
videre drift i 2016 og 2017 så det lenge ut til at man for første gang på mange år skulle få et helt kalenderår
uten driftsstopp. I desember ble det oppdaget nye utfordringer som trengte reparasjoner, som medførte
stenging av øvre basseng fra desember 2018 og ut februar 2019.
Fra august 2018 har svømmehallen tatt over ansvaret for gjennomføring av svømmeundervisning for
Tønsberg sine elever som bruker svømmehallen. Dette har vært en positiv ordning. Ny svømmehall er under
utredning og planlagt etablert innen utgangen av 2023.
Middelalderfestival:
Tønsberg middelalder festival 2018 var den 17. i rekken. Økt tilbud til barnefamilier var også i 2018 et
oppmerksomhetsområde. Festivalen hadde som vanlig en egen skoledag gjennom den kulturelle skolesekk.
Besøket var på nivå med de siste årene. Den betydelige frivillige innsatsen var også i 2018 helt avgjørende
for den vellykkede gjennomføringen.
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Støperiet/Haugar:
Støperiet og Haugar opprettholder også i 2018 det høye aktivitetsnivået. Det ses en positiv trend på flere
større konserter og arrangementer i Støperiet – i stor grad er det Focus productions AS (Foynhagen) som står
bak denne økningen.

Kommunalt tilskudd kultur, idrett og friluftsliv, museer og integrering
2018
2017
Vestfoldmuseene IKS
Kr 4 012 000
Kr 3 910 000
Kulturformål
Kr 2 914 000
Kr 2 840 000
Idrett -og friluftslivsformål
Kr 3 230 000
Kr 3 148 000
Integrering (øremerket fra staten)
Kr 137 000
Kr 130 000

Endring i %
2,6%
2,6%
2,6%
5,4%

Folkehelse:
Bred Folkehelseplanlegging er i kommuneplan definert som en av fire sentrale føringer for kommunens
arbeid. Arbeidet er basert på tverrsektorielt samarbeid.
Kommunens folkehelseforum har også i 2018 vært et godt verktøy for å sikre at folkehelseperspektivet er
godt representert på kommunens ulike områder.
Det er også i 2018 større pågående prosjekter i samarbeid med helsedirektorat og fylkeskommunen.
Tønsberg kommune ble i utgangen av 2018 godkjent som trafikksikker kommune.
Kultur og idrett:
Mye av kultur og idrettsfeltets prioriteringer er godt gjengitt i rapport tabell handlingsplan ovenfor.
Det er også i 2018 vært økt bruk av kommunale bygg og anlegg. Drift, investering og tilgjengeliggjøring av
kommunale bygg og anlegg er det desidert største og mest ressurskrevende området innen kultur, idrett og
frivillighet. Kontinuerlig pågang og igangsetting av nye prosjekter gjør kapasiteten på forvaltning svært
presset. Det største nye igangsatte prosjekt i 2018 var oppstart av rehabilitering av Tønsberg ishall og Maier
Arena.
Nyvinningen «musikk i sentrum» ble for første gang gjennomført i 2018. Tiltaket har som mål å delvis
erstatte tilbudene som var under Vestfoldfestspillene som ble nedlagt i 2017.
Tønsberg har lykkes med å skape et aktivt og attraktivt sentrum og ulike arrangementer har vært et viktig
element i denne utviklingen. Færderfestival og Færderseilas som i 2017 flyttet til Tønsberg ble også i 2018 en
suksess. Tønsberg kommune har i 2018 bidratt på flere måter for å prøve å sikre at Slottsfjellfestivalen kan
fortsette i Tønsberg. Selv om aktivitetsnivået på arrangementer i Tønsberg er høyt, og vi har en sterk nasjonal
posisjon er det sårbart. Konkurransen mellom byene i Norge på dette feltet er stor.
Ny kyststi i Presterødkilen ble åpnet i 2018 til svært positiv omtale. Etter omorganisering av Rådmannens
stab i 2018 har flere friluftsforvaltningsoppgaver også blitt lagt til Virksomhet kultur, idrett og folkehelse.
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

Status

Nedbetaling overholdt

Iverksatt

BY 038/17 Søknad fra Flint Håndball om gjeldsettergivelse
og nedbetalingsavtale
Søknad fra Flint Håndball om ettergivelse av gjeld på kr 90
000,- avvises .
Rådmann får fullmakt til å inngå en langsiktig rentefri
nedbetalingsavtale på inntil 3 år med Flint Håndball i tråd med
søknad.
BY 103/17 Prosjektplan Maier Arena og forlengelse av
periode for anleggsplan idrett og friluftsliv
1.Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019 vedtatt gjennom
bystyresak 163/15 justeres med at full is på indre bane Maier
Arena tas inn i tiltakslisten
2.Kostnadsrammen for anleggsplanens tiltak i revidert
Anlegget er under etablering og
prioriterings tabell 6.1 økest til totalt kr 102 950 000, hvorav kr er forventet ferdigstilt nov. 2019 Iverksatt
20 650 000,- er kommunens netto egenandel, en økning på kr 4
150 000. Midlene finansieres over kommunens
investeringsregnskap
3. Sommerbruken av Maier Arena må utredes ytterligere før det
fattes vedtak om hvordan indre bane skal opparbeides. Dette
må gjøres uavhengig av vedtak rundt pkt. 1 og 2 i rådmannens
innstilling.
UKIF 048/17 Rammeverk for arbeid med kunst i byrom
Utvalg for kultur idrett og folkehelse ber administrasjonen
Rammeverk vedtatt våren 2018
innen mars 2018 legge frem forslag til et rammeverk for
hvordan man organiserer arbeidet med og utvikling av kunst i
det offentlige rom innenfor byplanområdet i Tønsberg.
BY 134/17
Søknad om videre bruk av Lindahlplan fra Stiftelsen
Oseberg vikingarv
Rådmannen bes fremforhandle et forslag om en 3-årig avtale
med Stiftelsen Oseberg Vikingarv om fortsatt bruk av
Lindahlplan til Stiftelsens aktivitet.

Vedtak formidlet,
ny avtale forventes etablert og
behandlet i løpet av 2019

Iverksatt

Utsatt

Nåværende avtale gjelder til ny foreligger.
Avtalen behandles politisk
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Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer
UKIF 003/18 Kommunalt tilskudd til kulturformål 2018

Kommentarer

Status

Midler utbetalt

Iverksatt

Midler utbetalt

Iverksatt

Innstilling videresendt
BUFDIR for endelig
behandling.

Iverksatt

Vedtak formidlet, klubben har
så langt ikke igangsatt
prosjektet eller benyttet seg av
garantien

Påbegynt

Kommunalt tilskudd til kulturformål – 2018 vedtas med en
totalsum på kr 2.913.840,- fordelt slik det fremgår av vedlagte
detaljerte skjema, med følgende endringer:
Villa klassisk tildeles kr 20 000
Urijazz tildeles kr 60 000
Tiltak klassisk festival kan ikke iverksettes før UKIF har godkjent
oppdatert gjennomføringsplan.

Tilskuddene belastes post 14700.70100.3850.
UKIF 004/18 Kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner 2018 idrett og friluftsliv
Kommunalt tilskudd til lag og organisasjoner med idretts og
friluftslivsformål 2018 vedtas med en totalsum på kr 3 230 000,fordelt i henhold til vedlagte detaljerte skjema med følgende
endring:

- Tønsberg Båtrace bevilges kr. 40.000,- til VM i båtrace F2.
Tilskuddet belastes konto 14700/70100/3800.

FORM 018/18 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
2018
Søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018
anbefales med følgende prioritet:
1. Tønsberg kulturskole om støtte til Fargespill
2. Tønsberg Ungdomskontoret i Tønsberg om støtte tilTBGUNG
ferie og fritidstiltak
3. Tønsberg Røde Kors om støtte til utvidet tilbud i Fellesverket
Husetpå hjørnet
4. T ønsberg middelalder festival om støtte til Historisk dag
5. Vestfold Frie Filmere om støttetil sommerfilmskole i Tønsberg
kommune
6. Flint Tønsberg AIL om støtte til Flint som samfunnsaktør
BY 008/18 Nytt klubbhus Tønsberg Kajakk klubb - søknad om
kommunal lånegaranti
Søknad om simpel kommunal lånegaranti på kr 9 000 000,- til
Tønsberg kajakk klubb for bygging av nytt klubbhus innvilges under
forutsetning av godkjennelse av Fylkesmannen.
Langsiktig del på inntill kr 3 500 000,- må nedbetales løpende på
maksimalt 15 år etter ferdigstilllelse av bygget. Kortsiktig del på
inntill kr 5 500 000,- nedbetales ved utbetaling av spillemidler,
mvarefusjon og andre innvilgede tilskudd, senest innen 4 år etter
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etablering av garantien.

BY 009/18 Uttalelse vedrørende dispensasjon fra politivedtektene Uttalelse vidersendt politiet,
torsdager under Slottsfjellfestivalen
som har gitt dispensasjon

Iverksatt

Med bakgrunn i Slottsfjellfestivalens unike posisjon som nasjonal
musikkfestival anbefaler Tønsberg kommune å gi
Slottsfjellfestivalen dispensasjon fra politivedtektenes
natterobestemmeleser fram til kl. 24.00 på torsdager.
UKIF 012/18 Prosjektbeskrivelse Musikk i sentrum 2018

Festival gjennomført
september 2018

Iverksatt

Utvalg for kultur idrett og folkehelse godkjenner planer og
programskisse i tråd med fremstilling i saksutredningen med
vedlegg og innvilget støtte fra Vestfold fylkeskommune for tiltaket
«musikk i sentrum».
1. Stor andel av lokale aktører
2. God evaluering i etterkant
3. Ikke bindende vedtak om årlig festival, men intensjon om årlig
festival
4. Kommunen med i oppstart, målet må være at aktørene skal
overta organiseringen. Hvis det ikke blir engasjement fra aktørene i
2019 vil UKIF ikke støtte festivalen videre.
5. UKIF skal ha løpeende orientering.

BY021/18 #Tønsberglivet - 50 år med underholdning - søknad om Søker trakk søknaden,
midler
prosjektet ikke gjennomført

Iverksatt

Saken sendes tilbake til administrasjonen.

BY022/18 Finansiering av konservering av Mikaelskirken i 2018 Prosjektet er nesten ferdigstilt,
mindre detaljer gjennstår. Vil
Rådmannen får fullmakt til å ferdigstille konserveringen av
bli utført når været tillater det
Mikaelskirkeruinen i tråd med fremstillingen i saken.
våren 2019

Påbegynt

Budsjettrammen for prosjektet økes med kr 3 300 000,- hvor netto
egenandel til Tønsberg kommune er kr 950 000,-.
Tønsberg kommunes egenadel belastes avkastningsfond.

UKIF 016/18 Tre søknader om arrangementsstøtte til
kulturformål

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Søknadene tildeles følgende arrangementsstøtte:
Tidsskriftet KULT, lanseringskveld, kr. 5.000,-.
Sjøbodkoret, konsert med Wenche Myhre, kr. 5.000,-.
Zazjigalka, foredrag med Erika Fatland, kr. 4.000,-.
Tilskuddene belastes post 14700.70100.3850.
UKIF 017/18 Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og
frivillig virksomhet i lokalsamfunn
Kommunalt driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og
frivillig aktivitet knyttet til integrering og inkludering for 2018
vedtas med totalsum på 136 612,-. Fordelt i henhold til vedlagte
oppsett. Tilskuddet belastes post 14700/70100/3850/Y313.
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BY 023/18 Nærmiljøanlegg Sandeåsen skole – Finansiering
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet nytt
Nærmiljøanlegg på Sandeåsen skole med en total
investeringsramme på kr. 1.375.000 som finansieres slik:
Mva-refusjon kr. 275.000
Spillemidler kr. 600.000
Eksternt Tilskudd kr. 500.000
Sum finansiering kr. 1.375.000
FORM 025/18 Forslag til disponering av midler- tiltak mot
barnefattigdom 2018

Anlegget er under
prosjektering og avventer
kapasitet i tekninsk avdeling
for å gjennomføre

Påbegynt

Tiltak gjennomført

Iverksatt

Avsatte midler på kr. 250 000 til tiltak mot barnefattigd om,
benyttes i tråd med resultatmål i Strategiplanen for barnefattig
domsbekjempelse . «B arn og unge skal gis mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter uavhengig av sosial bakgrunn»
Følgende tiltak prioriteres:
 Videreutvikle og utvide antall Opplevelseskort
• Videreutvikling av aktivitetskalenderen
• Utvikle flere lavterskeltilbud
UKIF 020/18 Søknad om løpende arrangementstilskudd til Tour of Midler utbetalt, arrangement
Norway 2018
gjennomført

Iverksatt

Tour of Norway 2018 imøtekommes med kr 10.000,Tilskuddet belastes, konto 14700-70100-3800 -Tilskudd til løpende
arrangementer gjennom året.
FORM 043/18 Av-og-til-kommune

Tønsberg kommune inngår samarbeidsavtale med Av-og-til.
Samarbeidet gjelder fra 2019.
UKIF 025/18 Søknader om prosjekt-/arrangementsstøtte til
kulturformål

Utsatt på grunn av mangelende
kapasitet og behov for
samordning med Re

Utsatt

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Plan etterleves

Iverksatt

Vurdert gjennom behandling
av regler for utlei av
kommunal grunn

Iverksatt

Midler for 2018 utbetalt, avsatt
for 2019 forutsatt
gjennomføring

Iverksatt

Følgende søknader om støtte til kulturformål innvilges:
Mikal Olsen Lerøens bokprosjekt Pappas siste reis, kr. 10.000,-.
Slagen musikkorps, Vårkonsert i Slagen kirke, kr. 6.500,-.
Teater SommerCamp, teaterkurs for barn og unge, kr. 5.000,-.
Kulturstasjonen, Litterær hagefest på Løkken, kr. 20.000,Skolekorpsene i Tønsberg, korpskonsert, kr. 24 .000,Tilskuddene belastes post 14700.70100.3850.
UKIF 026/18 Veteranplan for Tønsberg kommune
Vedlagte veteranplan vedtas
UKIF 030/18 Salg av heliumballong i Tønsberg kommune
Rådmannen bes utrede alternative måter å regulere et salg av
heliumballong i Tønsberg kommune
UKIF 032/18 Slottsfjellfestivalen: Søknad om arrangementsstøtte
1. Slottsfjellfestivalen innvilges kr. 50.000,- i arrangementsstøtte i
2018.
2. Slottsfjellfestivalen innvilges kr. 100.000,- i årlig
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arrangementsstøtte i 2019, 2020 og 2021 fra tilskuddsordningen
kommunalt kulturformål. Arrangementsstøtten forutsetter at
Slottsfjellfestivalen finner sted i tilsvarende form som tidligere år og
at Slottsfjellfestivalen innvilges støtte fra Norsk kulturråd.
3.Ytterligere støtte til festivalen og økning av ramme kommunalt
tilskudd kulturformål tilsvarende innvilget støtte i pkt 2. vurderes i
forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.
Tilskuddene belastes post 14700.70100.3850
UKIF 033/18 Tre søknader om prosjekt-/arrangementsstøtte til
kulturformål

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Avventer kapasitet i teknisk
avdeling for å gjennomføre

Utsatt

Prosjekt og samarbeid følger
planlagt fremdrift

Iverksatt

Vedtak formidlet, prosjekt
ikke igangsatt av søker

Iverksatt

Følgende søknader om prosjekt-/arrangementsstøtte til
kulturformål innvilges:
Tom Hansen, CD-utgivelsen «A TASTE OF CALIFORNIA - best ones &
new ones», kr. 2.500,Pernille Christoffersen Film & TV, filmprosjektet «Røverhistorier
fortalt av kvinner», kr. 2.500,Johan Christer Novsjø, forestillingen Bohemene & Den Gyldene
Freden på Støperiet, kr. 10.000,Tilskuddene belastes post 14700.70100.3850
BY 064/18 Omprioritering av kommunale midler til nærmiljøpark
på Sem – Laskenhavna
Bevilgede midler til Prosjekt Nærmiljøanlegg Ringshaug
ungdomsskole ID7001/G225 omprioriteres til Nærmiljøpark på Sem
– Laskenhavna .
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet Nærmiljø park
på Sem – Laskenhavna med en tota l investeringsramme på kr.
3.000.000 ,- som finansieres slik:
Tønsberg kommune omprioritering fra ID7001/225 kr 800.000
Mva. -refusjon kr 600.000
Spillemidler kr. 1.6 00.000
Sum finansiering kr. 3.000.000
Dugnad og kommunal egeninnsats over drift kommer i tillegg.
BY 084/18 Ny svømmehall i Tønsberg - Mandat styringsgruppe,
samarbeidsavtale og referansegruppe
1. Vedlagte forslag mandat styringsgruppe nytt svømmeanlegg i
Tønsberg av 23. mars 2018 vedtas.
2. Vedlagte forslag til sammensetning av referansegruppe nytt
svømmeanlegg godkjennes av Utvalg for kultur idrett og folkehelse
i tråd med bystyrevedtak 136/17. Formannskap og bystyre tar
utnevnte referansegruppe til orientering.
3. Vedlagte avtale om utredningssamarbeid og intensjonsavtale
nytt interkommunalt svømmeanlegg i Tønsberg i tråd med
bystyrevedtak 136/17 tas til orientering
UKIF 045/18 Plassering av bymodell av Tønsberg anno 1300
1. Tønsberg kommune er positiv til utplassering av bymodell av
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Tønsberg anno 1300 og vil sikre modellen en god plassering
innenfor det som var Tønsberg middelalderbys grenser.

2. Konkret plassering av by modellen avgjøres av Utvalg for
kultur, idrett og folkehelse etter at modellens fremdrift,
detaljerte utforming og omfang er avklart
BY 086/18 Rammeverk for kunst i byrom

Rammeverk etterleves

Vedlagte forslag til rammeverk for kunst i byrom vedtas.
UKIF 047/18 Søknad om arrangementsstøtte fra Foreningen KULT Midler utbetalt, arrangement

Iverksatt
Iverksatt

gjennomført
Foreningen KULT innvilges kr. 5.00 0,- i støtte til arrangementet S
lippfest for nytt nummer av Tidsskriftet KULT.
Tilskuddene belastes post 14700.7 0100.3850.
UKIF 048/18 Søknad om støtte til etablering av veggmaleri ved
Jernbanestasjonen
Søknad om tilskudd til etablering av veggmaleri imøtekommes
med kr. 10.000,-. Tilskuddet belastes løpende arrangemetstilskudd
post 14700.70100.3850
BY 098/18 Investeringsbeslutning Maier Arena Tønsberg
1. Prosjektramme på kr 95 600 000 for oppgradering av Tønsberg
ishall og Maier Arena Tønsberg med betongdekke godkjennes.

Midler utbetalt, tiltak
gjennomført

Iverksatt

Tiltaket er under
bygging/gjennomføring,
forventet ferdigstillelse 1. nov
2019

Påbegynt

2. Kostnadsrammen for anleggsplan idrett og friluft 2016-2019 sine
tiltak i tabell 6.1. under investeringsprosjekt ID7002 økes til totalt kr
117 550 000,- Kommunens vedtatte netto egenandel på kr 20 650
000,- endres ikke.
3. Rådmannen får fullmakt til å inngå interkommunal
samarbeidsavtale med Færder kommune etter mal fra lignende
samarbeid og de rammer som fremkommer i saken.
4. Rådmannen får fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med
Tønsberg Turn om å etablere eierdel i tilbygg ishall på ca. 160m2
for Tønsbergs Turn regning etter mal fra tilsvarende samarbeid
med Tønsberg og omegn ishockeyklubb.
5. Rådmannen får fullmakt til å garantere for Tønsbergs Turn sine
kontraktsforpliktelser på kr 4 000 000,- overfor valgt
totalentreprenør til utbyggingen.
6. Simpel kommunal lånegaranti på inntil kr 4 400 000 til Tønsbergs
Turn for bygging av nye klubbhusfasiliteter ved Tønsberg ishall
innvilges under forutsetning av godkjennelse av fylkesmannen.
Langsiktig del på inntil kr 2 600 000,- nedbetales løpende på
maksimalt 15 år. Kortsiktig del på kr 1 800 000,- nedbetales ved
utbetaling av spillemidler og mva. refusjon, senest innen 4 år.

Vedtak videresendt
Vestfoldmuseene, en eier har
ikke behandlet forespørsel.
Tønsberg kommune godkjenner justert forslag til Eieravtale mellom Avtale ikke endret
BY102/18 Innlemmelse av stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute
i Vestfoldmusene IKS

eierne av Vestfoldmuseene IKS, slik det fremkommer av vedlagte
utkast til nye eieravtale, og støtter dermed innlemmelse av
stiftelsen The Thor Heyerdahl Institute i Vestfoldmuseene IKS.
UKIF 058/18 Klage fra Sem Idrettsforening på fordeling av
Vedtak formidlet klager
treningstid - sesongen 2018/2019

Iverksatt

Iverksatt
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Klage fra Sem Idrettsforening avvises. Tildelte treningstider til Sem
IF sesongen 18/19 opprettholdes .

Høringssvar sendt VFK

Iverksatt

Høringssvaret s fjerde avsnitt utvides med følgende setning: Det
ønskes et tydeligere skille på begrepene idrett og kultur.
UKIF 061/18 Høringssvar Bibliotekplan Vestfold 2019 – 2022
Høringssvar sendt VFK

Iverksatt

060/18 Høringssvar Strategisk kulturplan Vestfold
fylkeskommune
Rådmannens forslag til høringssvar Strategisk kultur- og idrettsplan
bes oversendes Vestfold fylkeskommune med de endringer som
fremkommer i utvalgsbehandlingen :

Høringsutkast til Bibliotekplan Vestfold 2019 – 2022 godkjennes
Endelig versjon av
som retningsgivende for arbeidet med å videreutvikle bibliotekene i Bibliotekplan Vestfold er
Vestfold.
endret i tråd med merknaden
Spesielt viktig vil det være å følge opp arbeidet med å
implementere et felles biblioteksystem for alle folkebibliotekene i
fylket.

fra Tønsberg kommune.

Når det i SKP står konkret at fylkesbiblioteket skal produsere et
lederutviklingsprogram, faller ikke dette sammen med noe lokalt
behov, og det henger heller ikke sammen med Bibliotekplanen,
som legger mer vekt på at det er medarbeidernes kompetanse som
skal fornyes.

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Sak behandlet i BY 143/18

Iverksatt

Byste plassert

Iverksatt

Vedtak formidlet søker. Ikke
ferdigstilt av søker

Iverksatt

Model l av Mikaelskirken plasseres nord vest for ruinen etter
Mikaelskirkenpå Slottsfjellplatået . Før utplassering må
Slottsfjellsmuseet samt rette kulturvernmyndighet gi sin
godkjenning.
UKIF 065/18 17.mai - Oppnevnelse av arbeidsutvalg for 2019

Komite er etablert

Iverksatt

Til 17. mai-komiteen for 2019 oppnevnes:
Kari-Lise Kirsebom (leder)
Terje Olsen
Ragnar Fevang
UKIF 066/18 Søknad om arrangementsstøtte fra Tønsberg
Storband

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

FORM 089/18 TV-aksjonen 2018 til Kirkens bymisjon
Tønsberg kommune bidrar med kr. 2.- pr innbygger til årets TVaksjon til Kirkens bymisjon.
FORM 093/18 Flint Håndball - søknad om lån av tomt til ny
idrettshall
Saken sendes tilbake til neste møte. UKIF trenger mer informasjon
om næringsvirksomheten, konkretisere om lovligeheten angående
om fremleie kan være i strid med konkurranseregler og ulovlig
subsidiering av næringsvirksomhet.
UKIF 063/18 Plassering av byste av Ole O. Lian
Bysten av Ole O. Lian plasseres ut i parkområdet rett øst for Svend
Foyns arbeiderboliger , mellom Storgaten og Gunnarsbø-villaen .
UKIF 064/18 Plassering av modell av Mikaelskirken

Søknad fra Tønsberg Storband imøtekommes med kr. 10.000,Tilskuddet belastes post 1470.70100.3850
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UKIF 072/18 To søknader om prosjekt-/arrangementsstøtte til
kulturformål

Midler utbetalt, arrangement
gjennomført

Iverksatt

Henriette Grøtting Kihle s søknad om prosjektstøtte til
teaterproduksjonen Aibo - h istorien om den lille sirkuselefanten
innvilges med kr. 10 . 0 00,- .
Tønsbergkorets søknad om arrangementsstøtte til høstkonsert 28.
oktober avslås .
Tilskuddet belastes post 1470.70100.3850
UKIF 073/18 Søknad om løpende arrangementstilskudd til
Midler utbetalt, arrangement
Nasjonalt kunstløpstevne
gjennomført

Iverksatt

Søknad fra Tønsbergs Turn om støtte til Nasjonalt kuns tløpstevne
imøtekommes med kr 15 .000,Tilskuddet belastes, konto 14700-70100-3800 -Tilskudd til løpende
arrangementer gjennom året .
UKIF 074/18 Treningsparken på Eik - Søknad om navnendring

Vedtak formidlet søker

Søknad fra Wang Tønsberg AS om navngiving ny treningspark på Eik
ved Wang sine skolelokaler til «Wangparken» imøtekommes
BY 138/18 Statusrapport folkehelse 2018
Rådmannens statusrapport folkehelse 2018 tas til orientering.
BY 139/18 Høring regional plan for folkehelse i Vestfold 20182030

Iverksatt

Iverksatt
Høring sendt VFK

Tønsberg kommune støtter opp om forslaget til revideringen av
regional plan for folkehelse i Vestfold 2018-2030.
BY 142/18 Statusrapport barnefattigdomsbekjempelse og
satsning i 2019

Iverksatt

Iverksatt

Rådmannens statusrapport om barnefattigdomsbekjempelse og
anbefalte satsninger i 2019 tas til orientering.
Rådmannen anmodes om å fremlegge forslag til kommunal
veileder med retningslinjer for praktisering av gratisprinsippet i
barnehager og skoler.
Retningslinjene sendes på høring til rådsorganene ved
barnehagene og skolene, FUB-Tønsberg og FUG-Tønsberg før
behandling i UOO.
Det skal være et mål for Tønsberg kommune at alle 1. trinns elever
som ønsker det skal ha anledning til å gå på SFO.
BY143/18 Flint Håndball - søknad om lån av tomt til ny idrettshall
– andregangsbehandling
1. Tønsberg kommune er positiv til å stille tomt ved Slagenhallen
vederlagsfritt til Flint Tønsberg AIL for utvikling av ny
dobbelhåndballhall i tråd med praksis fra andre idrettsanlegg.
Nøyaktig plassering og størrelse på en lånetomt må avklares
gjennom videre utredning.

Vedtak formidlet søker, har
løpende dialog, ikke mottatt
konkret søknad

Iverksatt

2. Tønsberg kommune er positiv til å stille tomt på ved Slagenhallen
vederlagsfritt til Flint Tønsberg AIL for fremleie med næringsformål
for å finansiere drift av ny dobbel håndballhall. Nøyaktig plassering
og størrelse på en lånetomt må avklares gjennom videre utredning.
Tomt til fremleie av næringsareal forutsetter:
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Formålsendring av den aktuelle tomten i kommuneplanen
godkjennes
Reguleringsplan for området godkjennes
ESA (Efta sitt overvåkningsorgan) må godkjenne avtalen
All fremleie av tomt og anlegg som kommer inn under
regler for statsstøtte må skje til markedsmessige vilkår
Tønsberg kommune må godkjenne alle avtaler om
fremleie før de inngås

3. I tråd med vedtatt anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019 bes
Rådmannen igangsette arbeidet med å utarbeide en plan for
området øst av Slagenhallen avsatt til idrettsanlegg, så fort det er
tilgjengelige ressurser.
4. Rådmannen bes utrede om vedtatt mål i anleggsplan idrett og
friluftsliv om etablering av ny flerbrukshall i Tønsberg innen 2023
kan realiseres på tomt ved Slagenhallen.
BY 144/18 Slottsfjellfestivalen - sluttbehandling av søknad om
arrangementsstøtte 2018 og 2019

Vedtak formidlet, midler
avsatt på fond

Iverksatt

Pris og midler overrekt
mottaker

Iverksatt

Søknad sendt, ikke mottatt
formelt svar, men fått signaler
om at vi kun er aktuelle for
2022/2023

Iverksatt

1. Søknad fra Slottsfjellfestivalen om arrangementsstøtte for 2018
og 2019 imøtekommes med kr 500 000,- i tillegg til tidligere
delbehandling.
2. Støtten forutsetter gjennomføring av festival i 2019 i et betydelig
volum.

3. Kr 500 000,- avsettes til fond øremerket
Slottsfjellfestivalen.
UKIF 082/18 Tønsberg kommunes kulturpris 2018
Tønsber kommunes kulturpris for 2018 går til Barkåker IF
UKIF 083/18 NM veka 2020 - Vedtak i UKIF ved. Søknad
UKIF ber rådmannen søke om NM veka 2020/21

Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater kultur (i hele tusen kr)
Virksomhet
Kultur, idrett og folkehelse
Kulturskolen
Biblioteket
Totalt

Regnskap 2018
48 211
6 420
16 155
70 786

Budsjett 2018
48 235
6 790
16 635
71 660

Avvik
-24
-370
-480
-874

Avvik
Kulturområdets tre virksomheter går alle med et mindreforbruk, samlet 1,2% mindre enn vedtatt ramme.
Hovedårsaken til avviket skyldes engangshendelser knyttet til høyere eksterne tilskudd og refusjoner enn
budsjettert.
I forhold til kulturskolen så skyldes avviket statlige overføringer til Prosjekt Fargespill.
Biblioteket har et avvik dels grunnet periodisering av refusjon fra Færder samt at tilskudd til skolebibliotek
utbetales senere på året.
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Integrering og sosiale tjenester
Omfatter virksomhetene:
o
o
o
o
o

NAV Tønsberg
Tønsberg Voksenopplæring (01.01-28.02)
Tønsberg Læringssenter (01.03-31.12)
Tiltak for enslige mindreårige (Temfa)
Tønsberg kommunale Eiendom (TkE)

Nøkkeltall
Nøkkeltall sosialtjenesten

NØKKELTAL FRA
KOMMUNEBAROMETERET
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18 –
24 år
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25 –
66 år
Andel sosialhjelpsmottakere som går over seks
måneder på stønad
Andel mottakere med sosialhjelp som
hovedinntektskilde
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogrammet
per bruker
ANDRE KOSTRATALL
Antall sosialhjelpsmottakere
Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til
innb, 18-66 år
Gjennomsnittlig utbetaling pr stønadsmåned
Netto driftsutg. til råd, veiledning og
sos.forebyggende arb. pr. innb, 18-66 år
Andel netto driftsutg. til råd, veiledning og
sosialt forebyggende arbeid
Netto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr.
innb. 18-66 år
Andel netto driftsutgifter til økonomisk
sosialhjelp
Netto driftsutg. til tilbud til personer med
rusproblemer pr. innb. 18-66 år
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer
med rusproblemer
Mottakere av kvalifiseringsstønad pr. 1000
innbyggere 18 – 66 år
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2018

Tønsberg
2017

Kommu
negruppe
131)
2018

Landet
uten Oslo
2018

Re
2018

4,2

4,3

-

-

5,4

5,1

4,8

-

-

4,6

0,37

0,34

0,4

0,37

0,34

0,46

0,45

0,45

0,42

0,37

120

114

140

138

75

1 526

1 483

53 054

120 071

285

5,1

5,0

-

-

4,5

11 047

11 155

1 119

1 429

1 366

1 487

1 483

25,4

28,8

34,7

39,0

39,8

2 580

2 498

2 064

1 849

1 874

38,7

50,3

35,6

32,4

35,1

716

1 039

510

477

366

16,2

20,9

12,9

12,5

9,8

2,8

2,9

2,4

2,2

1,4

8 775

Tønsberg hadde en marginal nedgang i stønadslengde for mottakere 18–24 år fra 2017 til 2018, men en økning i
gruppen 25-66 år. Re hadde motsatt utvikling, med en økning i den yngste gruppen og en reduksjon i den eldste.
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Andelen mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde holdt seg forholdsvis stabil i de to kommunene etter at
den gikk vesentlig ned året før. Kommunene ligger på nivå med de andre sammenligningskommunene.
Andelen sosialhjelpsmottakere i Tønsberg utgjorde i 2018 5,1 % av innbyggerne i alderen 18 – 66 år. Tallene for de
andre kommunene er ikke klare, men Tønsberg har tradisjonelt ligget høyt. Re hadde en andel på 4,5 % i 2018.
Fordelingen av utgifter mellom de ulike typene sosialhjelp har tradisjonelt vært annerledes i Tønsberg enn i
sammenligningskommunene. Tønsberg har hatt høyere andel av utgiftene sine knyttet til tilbud for personer med
rusproblemer, og mindre andel knyttet til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid. Ved en gjennomgang av
regnskapet for 2017 ble det oppdaget at det er benyttet feil kostra-funksjon for omsorgsinstitusjoner til rusmisbrukere
slik at denne funksjonen ble kunstig høy. Dersom det hadde blitt benyttet riktig kostra-funksjon ville tallet for netto
driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år vært 817 i stedet for 1 039 i 2017. Fra
2018 har det vært benyttet korrekt kostra-funksjon. Når det gjelder netto driftsutgifter til råd, veiledning og
sosialt forebyggende arbeid pr. innbygger så ligger Tønsberg lavere enn sammenligningskommunene, mens
Re kommune ligger på nivå med de andre kommunene.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026)
Sosiale tjenester inngår i kommuneplanens avsnitt «Helse og omsorg», der tre av målsettingene inneholder
strategier som ivaretas av NAV eller boligkontoret i TkE.
H 4. Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egen- omsorg for beboerne
Dette skal skje gjennom:
o å bygge eller sikre utbygging av alternative boformer i kommunen
o å samarbeide med private og offentlige aktører for å sikre fokus på egenomsorg i boligplanlegging
o å sikre at ulike gruppers boligbehov vurderes i arealplanleggingen
H 5. Vi vil utvikle arbeids- og aktivitetstilbud til de som ikke kan nyttiggjøre seg det ordinære arbeidstilbudet i samfunnet
Dette skal skje gjennom:
o å tilrettelegge arbeids- og aktivitetstilbud som fremmer egenaktivitet og egenmestring
o å utvikle en strategi hvor målet er arbeids- og aktivitetstilbud som er meningsfylte for individet og
medfører verdiskapning for samfunnet
H 8. Vi vil utvikle potensialet og styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner
Det skal skje gjennom:
o å invitere til dialog med alle frivillige organisasjoner ”Hva kan dere bidra med? – Hva kan vi
utvikle i fellesskap? «Hva kan vi samarbeide om”?
Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2026) mangler mål og strategier for integrering av flyktninger. Dette
er tatt inn i kommuneplanens pågående revidering. Der tas det utgangspunkt i «Strategiplan for integrering
av flyktninger i Tønsberg» som ble vedtatt i 2016 og dette tas derfor med i årsmeldingen for 2017.
I 1: Alle kommunens tjenester er tilpasset mangfoldet i befolkningen
Det skal skje gjennom:
o

at kommunen utarbeider en felles tolkeavtale for alle kommunale virksomhetet

o

at alle virksomheter har lettfattelig informasjon på norsk

o

at alle virksomheter oversetter/bruker tolk i formidling av viktig informasjon

I 2: Bosetting av flyktninger skal skje raskt i egne boliger
Det skal skje gjennom:
o

god samordning mellom kommunen og regionale aktører
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o

god samordning innad i kommunen mellom TkE og de som bosetter flyktninger

o

oppfølging og rullering av tiltak i “Boligsosial handlingsplan”

o

boliger kjøpes/leies/bygges både innenfor og utenfor sentrum for å sikre en variert bosetting

I 3: Bosatte flyktninger kvalifiseres for deltakelse i arbeidslivet og utdanning
Det skal skje gjennom:
o

så langt som mulig å samordne ressurser og samlokalisere de som har ansvar for forvaltning av
introduksjonsordningen

o

individuell tilrettelegging for den enkelte deltakere i et introduksjonsprogram gjennom relevante
tilbud tilpasset den enkeltes behov og utdanningsnivå

o

å tilrettelegge for deltakere som både har lite skolebakgrunn fra hjemlandet og for de som har høyere
utdannelse

o

en større andel innvandrer deltar i arbeidslivet på lik linje med befolkningen for øvrig

I 4: Bosatte flyktninger får tilgang til de helsetjenester de har behov for
Det skal skje gjennom:
o

flyktninger med ressurskrevende helseutfordringer skal få tilbud – og det skal søkes om
ekstratilskudd fra IMDi

o

godt internt samarbeid og tverrfaglig innsats

o

godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten

I 5: Barn og unge skal raskt integreres i nærbarnehage og skole
Det skal skje gjennom:
o

at barn og unge skal få et likeverdig tilbud

o

at barn og unge skal få hjelp til å finne sin plass på nærskole/nærbarnehagen

o

at unge mellom 16 – 20 år uten grunnskole skal få et grunnskoletilbud blant jevnaldrende

I 6: Barn, unge og voksne får god språkopplæring
Det skal skje gjennom:
o å avdekke problematikk tidlig ved hjelp av testing og kartlegging, slik at gode tiltak kan settes inn
tidlig
o å ansatte kvalifiserte flerspråklige ved ordinære ansettelser
o å øke fokus på språk og begrepsopplæring
I 7: Barn og unge har gode oppvekstvilkår
Det skal skje gjennom:
o

at kommunen jobber aktivt for å forebygge ekstremisme og radikalisering.

o

at barn og unges oppvekst skal være preget av likeverd og like muligheter tross sosial ulikheter.

o

at barn og unge med utfordringer i forhold til identitet, opplevelser av savn, sorg og nettverk skal få
hjelp

I 8: Barn, unge og voksne deltar i fritidsaktiviteter
Det skal skje gjennom:
o å gjøre tiltak som fremmer fysisk aktivitet og kulturopplevelser bedre kjent og tilgjengelig
o å øke kjennskapen til kommunens tilskuddsordninger og aktivitetstilbud
o å styrke samarbeidet med frivilligheten med formål om å tilrettelegge for flere lavterskeltilbud for
målgruppen
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Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Integrering og sosialetjenester
Mål Nr
H3
H4

1.2

H4
1.14
H5

1.16

H5

1.17

Tiltak
Ny boligsosial
handlingsplan

Kommentarer

Status

Ny boligsosial handlingsplan for perioden 2019-2020 Gjennomført
er utarbeidet og vedtatt i Bystyret desember 2018.

Vi har i dag avtale med en privat utleier om
Gjennomført
tilgang til 2 boliger, med til sammen 9 boenheter
Øke tilgangen på
for personer uten fast bolig. Disse boligene har
midlertidige boliger
ulik målgruppe og dertil oppfølging. Behovet
anses dekket.
Alle nye unge under 30 år med og uten økonomiske Gjennomført
stønader innkalles til informasjonsmøte og workshop
(6 uker) med fokus på hvordan skaffe arbeid, CV
registrering, intervjutrening m.m. Overgangen til
arbeid i denne prosessen er betydelig. De som ikke
Sikre deltakelse i
kommer ut i jobb, kobles mot veileder for så raskt
arbeidsrelaterte aktiviteter som mulig å komme inn i arbeidsrelatert aktivitet.
for vanskeligstilte som er
avhengig av økonomisk Innvandrere innkalles til workshop (Jobb I focus)
Gjennomført
sosialhjelp og som har hel Med mål om å komme i arbeid.
eller delvis arbeidsevne
I 2018 kom 69 % av ordinære arbeidssøkere i arbeid
(mål 67 %) mens 33 % av personer med nedsatt
arbeidsevne kom i arbeid (mål 45 %)
Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere fra 2017 er Gjennomført
en lovpålagt tjeneste for unge under 30 år.
Fra feb. 2018 har aktivitetsplikt vært organisert av
oppfølging ungdom. Antallet I aktivitetsplikt har vært
økende fra 59 i januar til 111 i desember. Bruken av
ordinært arbeidsliv for praksis er økt fra 19 plasser i
januar til 50 i desember. Bruk av kommunens egne
Aktivitetsplikt for ungdom virksomheter for praksis er utfordrende å få til.

Ressursgruppa for
radikalisering og
ekstremisme fortsetter
arbeidet i enkeltsaker.
Erfaringsnettverk for
praktikere innenfor
radikalisering og voldelig
ekstremisme på Østlandet
fortsetter
arbeidsutvekslingen.

56 unge har fått jobb.
22 har valgt å begynne på studier / vgs.
22 har fått annen livsoppholdsytelse fra NAV.
20 har flyttet til annen kommune.
For 18 unge er det vurdert at det er tungtveiende
grunner som taler mot aktivitetsplikt
Ressursgruppa fungerer ved behov. Det har
imidlertid ikke vært saker i 2018 som har
medført at hele gruppa har blitt innkalt samlet,
men deler av den har vært i drøftinger.
Det har vært gjennomført fire samlinger i dette
nettverket. Erfaringene er fortsatt at dette
nettverket er nyttig og gir en trygghet i arbeidet
med radikalisering og voldelig ekstremisme.

Gjennomført

Gjennomført
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Reduksjon av
barnefattigdom, tiltakene
som iverksettes der.
Tønsberg kommune skal
se på sin rolle som
arbeidsgiver, i forhold til
deltakere som ikke
kommer ut i ordinært
arbeidsliv etter
gjennomført
introduksjonsprogram.
(Alternativt til
sosialhjelp).

Gjennomgang av brukergruppen for å vurdere KVP. Gjennomført
Sosialhjelp søknader med barn vurderes alltid
særskilt med hensyn til barn/unges behov.
IAO (avdeling Inntak, arbeid, og
Oppfølging/Tønsberg Læringssenter har etablert
et jobbteam som bidrar med praksisplasser og
arbeidsmuligheter for deltakere i introduksjonsprogrammet. I noen grad er arbeidspraksis i
kommunen benyttet. IAO sitt oppfølgingsansvar
stopper imidlertid når intro er over.
Koordinering av dette må ligge i NAV

Flykningevenn er ikke et samarbeid med Røde
Kors det er etablert som en oppfølging av status
Videreføre
på dette prosjektet ved omorganisering av
«Flyktningvenn» i
flyktningeteamet til TL. Prosjektet er
samarbeid med Tønsberg
gjennomført videre i IAO, men samarbeidet med
Røde Kors.
Røde Kors er avsluttet etter avklaring med
rådmannen
IAO/TL er avsatt ressurser til koordinering av
Stryke samarbeide mellom frivillige ressurser. Vi følger opp deltakeres
frivilligheten og
interesse for å delta i frivillige organisasjoner, og
kommunen.
veileder frivillige organisasjoners interesse for å
bidra i flyktningefeltet
Tønsberg kommune stiller Dette er ikke systematisk gjennomført. I noen
praksisplasser,
grad opplever Jobbteamet i IAO at kommunens
språkpraksis og
muligheter for å etablere dette for målgruppen,
sommerjobber til
ikke er så tilgjengelig som det burde være. Til
disposisjon for
tross for dette er praksisplasser i kommunen i
målgruppen.
noen grad benyttet
Bedre synliggjøringen av
alle aktiviteter og
fritidstilbud som finnes i
kommunen ved bruk av
nett/facebook.
Flyktningeteamet ble samorganisert med
Individuelt tilpasset
Tønsberg Læringssenter i mars 2018. Fra dette
introduksjonsprogram
tidspunkt er ikke lenger NAV forvalter av
eller andre
introduksjonsprogrammet. IAO i Tønsberg
kvalifiseringsprogram
læringssenter, har sammen med norskavdeling
gjennom NAV
gjennomført individuell tilpasning
Alle ungdomsskolene gjennomfører
undervisningsopplegget på alle trinnene. Skolene
Undervisningopplegg i
bruker det noe ulikt, men alle har tematikken
forhold til radikalisering
oppe i løpet av året på alle trinnene.
og voldelig ekstremisme
22. juli filmen ble innkjøpt til de
gjennomføres i
ungdomsskolene som ønsket det, for supplement
ungdomsskolen
til bruk på 10. trinn etter nyttår da ungdommene
er fylt 15 år.
Demokaratisk beredskap De to siste skolene, Vear og Presterød, har deltatt
mot rasisme,
og gjennomført skoleåret 2018-2019. I tillegg har
antisemittisme og
Revetal ungdomsskole deltatt, slik at i Nye
udemokratiske holdninger Tønsberg Kommune vil det være innført ved alle
innføres ved alle
ungdomsskolene.

Ikke
gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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ungdomsskolene

Tilbudet fra
Representanter fra 9. trinn ved Vear, Presterød,
Wergelandsenteret om
Kongseik og Byskogen (samt Revetal) har deltatt
demokratiopplæring for på demokratiopplæringen.
representanter fra 9.trinn
gjennom undervisning ved
22.julisenteret og på
Utøya fortsetter

Gjennomført

Status
IAO/TL har samordnet og etablert rutiner internt og opp imot andre virksomheter som TKE og NAV.
Samarbeidet synes fruktbart, og man ser at det har effektivisert en del av arbeidet rundt bosetting, grensesnitt
mot NAV og Fylkeskommunen. Det er bygget praksis som gir god intern statistisk oversikt, og det er gjort
prioriteringer som har etablert gode tiltak i kvalifiseringsøyemed. Slik sett er omorganiseringen gjennomført
og vellykket.
I tillegg er det identifisert utfordringer rundt tiltak og oppfølging etter Introduksjonsprogrammet, og
statistikkforhold, som vi ønsker å arbeide konstruktivt videre med.
IAO forvalter også introduksjonsprogrammet og bosettinger for Re kommune, og har i den sammenheng
gjennomført virksomhetsoverdragelse av oppgaver og ansatte i Re.

Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

Status

BY- 147/17

Vedtak om bosetting av
20 flyktninger i 2018

Iverksatt

BY- 011/18

Avtale om
vertskommunesamarbeid
Tønsberg Læringssenter

Iverksatt

Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater NAV Tønsberg (i hele tusen kr)
Virksomhet
NAV TØNSBERG

Regnskap 2018
126 210

Budsjett 2018
124 127

Avvik
2 083

Avvik
Avviket i 2018 skyldes i første rekke økt antall brukere. Gjennomsnittlig hver måned i 2018 fikk 616
personer i Tønsberg kommune sosialhjelp, mens tilsvarende tall for 2017 var 568 personer.
Avviket skyldes derfor merutgifter til sosialhjelp, drift og lønn var i balanse.
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Næringsutvikling
Omfatter virksomhetene:
o Næring

Nøkkeltall
Det er ikke egne nøkkeltall for dette området.

Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Næringsutvikling
N 1. Vi vil ha et bred tilbud av arbeidsplasser og vekst i antall arbeidsplasser som
minimum samsvarer det behovet befolkningsveksten krever
Det skal skje gjennom:
o å arbeide med å synliggjøre og styrke Tønsbergs attraktivitet
o å markedsføre Tønsberg som et godt sted å drive næring, bo og arbeide
o å legge til rette for kompetansebedrifter og arbeids intensive næringer
o å legge til rette for handels- og servicenæring i Tønsberg sentrum og i lokalsentrene.
o å tilrettelegge for ytterligere etablering av nærings middelindustri i tilknytning til eksisterende
næringsmiddelbedrifter på Ås
o bedre utnyttelse av lokalprodusert mat
o økt fokus på gründerskap og vekst i nyetablerte bedrifter
o bedre dialog og et tettere samarbeid mellom kommune og næringsliv
o å bidra til at ”tradisjonell industri” har rom for å utvikle slik et globalisert marked krever
N 2. Vi vil tilrettelegge for varierte næringsarealer gjennom robust arealplanlegging
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge tilstrekkelige næringsarealer med god arbeidsdeling, som ivaretar et bredt spekter av
næringsvirksomhet
o gjennom å tilrettelegge for at areal- og transport krevende næringer kan flytte til regionale nærings
områder eller næringsområder utenfor sentrumsområdet der adkomsten til E18 er god
o å tilrettelegge for arbeidsintensive virksomheter i tilknytning til sentrum og eksisterende og
fremtidige kollektivknutepunkt
o Planmessig tilrettelegge næringsarealer med nærhet og god adkomst til E18 i trå med omforente
prinsipper i RPBA
N 3. Vi vil at Tønsberg skal være regionens ledende handelsby og ha et sentrum der det er attraktivt å
drive handel - og servicenæring
Det skal skje gjennom:
o tett samarbeid med handels- og serveringsnæringen og deres foreninger, slik at det blir mer
attraktivt og lønnsomt å drive handel og servering i sentrum
o å samarbeide med gårdeiere, handels- og servicenæringen om en fremtidsrettet og positiv
byutvikling
o å redusere gjennomgangstrafikken i Tønsberg sentrum
o
o

å tilrettelegge parkering for handlende
å lokalisere detaljvarehandel (spesialforretninger, serviceforretninger, showroom for netthandel og
engroshandel og lignende) med handelsflate under 1000 m2 BRA til bysentrum/ lokalsentrene
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N 4. Vi vil tiltrekke oss kompetent arbeidskraft
Det skal skje gjennom:
o å være et attraktivt bo- og arbeidssted hvor det er lett for innflyttere å finne seg til rette
o å samarbeide tett med Høgskolen i Vestfold og Buskerud og andre utdanningsinstitusjoner
o å gi språkopplæring og bidra til god integrering av innflyttere fra utlandet
N 5. Vi vil legge til rette for vekst i reiselivsnæringen
Det skal skje gjennom:
o tettere samarbeid mellom reiselivsaktørene i Vestfold slik at markedsføring, pakking og salg av
eksisterende reiselivsprodukter blir bedre
o
o
o
o

å arbeide målrettet med utvikling av nye reiselivsprodukter
tettere samarbeid mellom reiselivsnæring og lanbruksnæring
bidra aktivt til å utvikle og markedsføre Færder nasjonalpark som reiselivsprodukt
bidra til å synliggjøre og videreutvikle festival-, kurs- og konferansetilbudet i Tønsberg

N 6. Vi skal være en aktiv bidragsyter til et godt regionalt og interkommunalt samarbeid om
næringsutvikling
Det skal skje gjennom:
o samarbeid om felles, koordinert og offensiv innsats rettet mot eksisterende og potensielle
Vestfoldbedrifter
o samarbeid om profesjonell dialog med næringslivet på vegne av kommunene og formidling av
ønsker, behov og annen informasjon begge veier
o samarbeid om å legge til rette for en bred palett av næringsområder med god arbeidsdeling
o samarbeid om oversikt over og aktivt synliggjøre et helhetlig tilbud av attraktive næringsområder
o aktiv deltakelse og bidrag i regionale og interkomunale fora, og aktivt samarbeid med regionalt og
interkommunaleaktører og hjelpeapparat

66

Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Næringsutvikling

Mål Nr

Tiltak

Kommentarer

Status

18 bedrifter på huset og til sammen 27
ansatte. Det ble omsatt for ca. 15 mil.
Det er arrangert 4 eksterne kurs (ca 250 Gjennomført
deltagere)
7 interne kurs/opplæringsarrangementer
og 9 gründerbarer (over 200 deltagere)

N 1 4.1

N 6 4.2

N 5 4.3

N 1,2 4.4

N
4.8
1,3,4,5

Gründerhusets HI5 videreutvikles i
samarbeid med Færder kommune til å
GHi5 har gjennom 2018 hatt en prosess Ikke
bli en motor i Tønsbergregionens
rundt strategien hvordan profesjonalisere gjennomført
entreprenørielle økosystem.
driften og optimalisere støtteverktøyene,
rigge seg for en vekst og verdiskaping,
samt hvordan møte behovet hos kundene
og samarbeidspartnere.
Høsten 2018 vedtok styret en strategiplan
for Ghi5 som svarer opp dette.
Omfattende prosess og en rekke
møter/dialog med både
Ny reiselivsstrategi for
reiselivsbransjen og annen næring
Tønsbergregionen skal implementeres
gjennom hele 2018. Også et tett
i tett samarbeid med Færder kommune
samarbeid med reiselivseksperten
og Visit Vestfold
2469, NHO reiseliv, Visit-systemet
m.fl.
Skjærgårdsmat skal løfte lokalmat
Det skal etableres samarbeidsog lokalmatindustri med matglede,
/møtearenaer for
bærekraft og folkehelse som
næringsmiddelbedrifter.
kvalitetskriterier og fundament. Med
et ekstra fokus på sunnere barn.
Avsluttet på grunn av uegnet forslag
Tilrettelegge for etablering av
til beliggenhet
datalagringssenter i samarbeid med
Verdiskapingsinitiativet.
I tett samarbeid er det gjennomført
en rekke aktiviteter med den hensikt
å markedsføre Tønsberg regionens
Bedrift, Bo og Besøks fortrinn.
Markedsundersøkelse viser
Samarbeide tett med Pulserende
signifikant forbedring mot egne
Kystperle AS, om markedsføring av
historiske tall og ikke minst en sterk
Tønsbergregionen, og bidra til en god
posisjon mot regioner vi har valgt å
arbeidsdeling mellom og samordning
sammenligne oss med.
av de ulike aktørene som arbeider med
Det arbeides med å se på
markedsføring av regionen.
tettere/formelt samarbeid mellom
Pulserende Kystperle AS og
Tønsberg Sentrum for å få mer
slagkraft i gjennomføringen av
aktiviteter.

Gjennomført

Gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført
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N
4.9
3,4,5

N1 4.10

N2 4.11

N1 4.13

N 6 4.14

Bidra til realisering av byplanen ved
deltagelse i gjennomføringsgruppen,
og ved å kartlegge muligheten for å
etablere publikumsrettet aktivitet i
sentrum.

Sterkere satsing på vekstbedrifter
gjennom blant annet START i
Vestfold og Gründerhuset HI5 i tråd
med omforente strategier i RPVI.

Tønsberg Sentrum og Tønsberg
kommune har tatt initiativ til
utviklingssamarbeid av Tønsberg
sentrum/by med mål om å gjøre
handelen mer robust og
byrommene/gatene mer publikumsGjennomført
vennlige mm. Finansieres av handelsstanden, kommunen og eiendomsutviklere.
Prosjekt- og styrings-gruppe etablert.
I denne sammenhengen er Tønsberg
kommune også med i et Vivant
prosjekt i regi av UNS som ser på
utvikling digital varehandel og har
også satt av kapasitet til
forskningsprosjekt i regi av TØI
Til sammen 69 etablerere til samtaler i
2018 (+1 fra 2017)
285 personer har deltatt på Start
arrangementer som vi kjøres i samarbeid Gjennomført
med Færder. Det er en økning på 67
personer
Det er skrevet 27 Næringsfaglige
vurderinger for NAV (+1 fra 2017)

Arealguiden som gir oversikt over
ledige arealer og formål er lansert og
gjort kjent. Utviklet og gjennomført i
samarbeid med fylkeskommunen og
diverse næringsmeglere
Sammen med firmaet 2469 er
mentor-programmet Impuls
gjennomført i 2018. 20 bedrifter
Samarbeide med Færder kommune og deltar i et faglig opplegg som har
fylkeskommunen om næringsutvikling som mål å skape vekst hos hver
i randsonen av Færder nasjonalpark.
deltager. Det er gitt midler for at
prosjektet fortsetter inn i 2019 med
flere arbeidsplasser innen reiseliv
som målsetting
Bidra til at Tønsberg kommune tar i
Det har vært dialog med NHO om
bruk NHOs «Nasjonalt program for
innovativ anskaffelse av autonom
leverandørutvikling» som verktøy for ferge over Husøysundet.
å gjøre smarte anskaffelser.
Samarbeide med grunneiere slik at
avsatte næringsområder i
kommuneplanen reguleres og gjøres
kjent og attraktivt for nyetableringer.

Tilbud gitt, men ikke benyttet i
2018, nytt tilbud i 2019

N1 4.15

Styrking av etablererveiledning for
personer med innvandrerbakgrunn

N 6 4.16

Fast medlem i koordineringsgruppa
Aktiv deltagelse på regionale
som prioriterer saker opp til styret.
samarbeidsarenaer som Nettverk for
Spilt opp Den magiske fabrikken som
næringsutvikling i Vestfold,
et sentralt element innen
Osloregionen og Østlandssamarbeidet,
sirkulærøkonomi ifm Osloregionens
blant annet gjennom programmet Oslo
tildeling til å være Europeisk
Brand Partner.
miljøhovedstad i 2019

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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N
4.18
1,2,5

Bred satsing på lokalmat som
engasjerer produsenter,
næringsmiddelindustri,
distribusjonsleddet og undervisningen
etc. og som kumulerer i en matfestival
med tyngdepunktet sentralt i Tønsberg

N 1 4.19

Fortsette å utvikle Rygg
industriområde i samme gate som nå.
Gode samarbeidsløsninger med
nåværende næringsmiddelindustri bør
og skal kunne styrke deres posisjon i
markedet.
Det skal også arbeides for å tiltrekke
seg bedrifter som matcher Greve
Biogass sine produkter og som derfor
kan ta del i innovasjonsprosessen på
Rygg og på sikt få noen betydelige
konkurransemessige fortrinn.
Sørge for at dette unike miljøet blir
kjent utover regionen og bidrar til økt
omdømme som «miljøfyrtårn»

N 1 4.20

N 4 4.21

4.22

Skjærgårdsmat etablert som et
samarbeidsprosjekt for hele matverdikjeden. 3 underprosjekter;
1. lokalmatglede i butikk, på
restaurant og innenfor
festivalkonseptet
2. Nasjonal konferanse for
matglede, bærekraft og
folkehelse
3. Eget program mot unge i
skolene med matkasser,
oppskrifter og opplæring
Både Tønsberg kommune og Greve
Biogass/Vesar deltar i miljø- og
næringsutviklingsklyngen No
Waste! med det som formål å utvikle
grønne produkter og arbeidsplasser.
Greve Biogass og Den magiske
fabrikken får betydelig eksponering
nasjonalt gjennom Osloregionens
ambisiøse klimamålplan.
Kommunen vil ansette en egen
person som vil ha som hovedfokus å
utvikle de kommersielle aspektene
ved Rygg industriområde

Utredes av Vestfold
Fylkeskommune mtp. muligheten til
Ta utgangspunkt i den mangfoldige
å søke om betydelig IN-støtte. 4
retninger har utpekt seg for videre
sikkerhetsetableringen som allerede
utvikling:
eksisterer i regionen, både privat og
1. Sikkerhets- og
offentlig og tilrettelegge for
beredskapsregionen
ekspansjon hos eksisterende samt små 2. Nettverk/organisering
og større nye aktører i tett samarbeid 3. Kompetansetilførsel til regionen
med VFK og øvrige Vestfold
4. Konferanser
Arbeidet med å få politihøyskolen til
kommuner.
Larvik og et utvidet samarbeid med
Telemark er også sentralt i dette
arbeidet
Starten på en besøksklynge for
Tønsbergregionen trenger en
besøksattraktivitet som appellerer til småbarnsfamilier etablert; Gravity,
Høyt og Lavt, Amigos etc.
småbarnsfamilier. En ny svømmehall
Barnas Færderfestival en stor
vil kunne gjøre denne nytten for både suksess
nær- og fjernbesøkende, men vi skal
Ny svømmehall med utvidet tilbud
også se på andre muligheter
som appellerer til småbarnsfamilier
er presentert for politikere
Presentert og implementert gjennom
diverse møter i bedrifter og
foreninger gjennom hele året. De 3
Implementere vedtatte Strategisk
B’ene (Bedrift/arbeidsplasser, Bo og
næringsplan for Tønsberg- og Re
Besøk) og attraksjonskraften bak
kommune
disse godt kjent i kommunenes
næringsliv og blir benyttet aktivt av
bl.a. Pulserende Kystperle og

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Gjennomført
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Tønsberg Sentrumsutvikling

N 1 4.23

N 1,2 4.24

N 1 4.25

Næringsnettverket i Vestfold og
fylkeskommunen har utredet hva
Etablere akseleratorprogram sammen
som kreves for å etablere et robust
med eksterne investorer som bygger
akseleratorprogram. En foreløpig
videre på aktivitetene i HI5 og andre
konklusjon er at et tettere samarbeid
tilsvarende gründerhus i regionen.
med UNS er nødvendig. Kontakt
etablert
Arealguiden er lansert
Verdiskapningsinitativet og
kommunene arbeider med å se på
Kartlegge og iverksette aktiviteter som klima og miljømessige grep som kan
fremmer regionen som en attraktiv
tas mellom Rygg, Åskollen,
arbeidsregion i sammen med VFK og Borgeskogen og Sundland.
Verdiskapningsinitiativet
Samordning entreprenørskap på
tvers
Etc.

Tønsberg og Re er nå «en kommune»
sett fra en næringsvinkel. Utnytte
miksen av ulike næringsareal kreativt
og formålsriktig

De ulike næringsarealene er
tilgjengeliggjort gjennom
arealguiden. Fokus på ekspansjon
innen noen definerte næringer.
Matproduksjon og
foredlingsindustrien,
sirkulærøkonomi med utgangspunkt
i Rygg miljøpark, sikkerhet og
beredskap samt utvikle levende
handelssentrum som Tønsberg
sentrum og Revetal

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Status
Strategisk næringsplan er godkjent og det fokuseres på områdene, BO, BESØK og BERIFT.
Flere større prosjekter er under planlegging, blant annet Skjærgårdsmat. Skjærgårdsmat er et samarbeids
prosjekt som fokuserer på kortreist lokalmat, samt viktigheten av et sunt og riktig kosthold. Det vil bli
arrangert et større seminar i 2019 i samarbeid med fedmeklinikken på SIV.
Grunderhuset HI5 har vært under omstrukturering i 2018. Grunderhuset opprettholdes i 2019.
Næringsforum er etablert i ny form, og det har vært avholdt fruktbare møter med deltagelse fra
administrasjon og politikkere.
Arbeidet med START er videreført i 2018.
Arbeidet med besøksstrategi i samarbeid med Færder er startet, og det forventes at strategien blir vedtatt i
2019.

Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer
BY- 010/18
Vedtak: Forslag til Strategisk næringsplan
for Re- og Tønsberg kommune datert 17.10.

Kommentarer
Høringsperioden medførte ingen ekstra
kommentarer/spørsmål

Status

Iverksatt
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2017 vedtas som fremlagt i saken.

I tillegg til underskuddsgarantien har
Tønsberg kommune også budsjettert med kr
100.000,- til Skjærgårdsmat AS.

BY- 115/18
Vedtak: 1. Kommunen stiller garanti for et
underskudd på inntil kr. 500 000,- for 2019
til prosjektet Skjærgårdsmat. 2. Det stilles
krav om at kommunen skal sitte sentralt i
prosjektet, og ha innflytelse på kostnadene.
3. Tønsberg kommune anmoder om at
prosjektet søker Tønsberg, Færder og Re
kommuner, om økonomisk støtte på kr
100.000 fra hver av kommunene for 2019.

Færder kommune har gitt støtte på kr.
100.000,- og Re kommune kr 50.000,Et bredt sammensatt styre, arbeidsgruppe og
prosjektleder(100% fra 1. feb 19) arbeider
målrettet og aktivt for at alle 3
delprosjektene i Skjærgårdsmat AS skal
lanseres 3. kvartal 2019. Disse 3 retningene
er løfte lokaldyrket mat gjennom ulike
eksponeringer, fagarena for lokalmat,
bærekraft og folkhelse samt aktiviteter
direkte rettet mot barn og unge og deres
kosthold. Alle 3 retningene har som
hovedformål å skape verdier og løfte
omdømmet til mat som dyrkes og foredles i
regionen

Iverksatt

Budsjett og regnskap
Økonomiske resultater (i hele tusen kr)
Virksomhet
Næringsutvikling

Regnskap 2018
3 970

Budsjett 2018
4 251

Avvik
-281

Avvik
Et lite mindreforbruk skyldes i hovedsak en tidsforskyvning over år i tilskudd fra KMD vedrørende
byregionprosjektet. Vi fikk mer enn beregnet i 2018 som var avslutningsåret for prosjektet.
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Areal, samferdsel, miljø og beredskap
Omfatter virksomhetene:
o Bydrift
o Eiendomsutvikling
o Kommuneutvikling
o Tønsberg Havnevesen
o Tønsberg kommunale eiendom

Nøkkeltall
Nøkkeltall transport og samferdsel

Brutto driftsutgifter til kommunale veier og
gater pr km (kr)
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater
pr km (kr)
Netto driftsutgifter. til kommunale veier og gater
pr innbygger (kr)
Andel utgifter til vedlikehold av totale nto.
driftsutg. til kommunale veier og gater (prosent)
Brutto investeringer til kommunale veier og
gater pr innbygger (kr)
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs
kommunale veier og gater pr km belyst vei (kr)
Andel km tilrettelagt for syklende av alle
kommunale veier (prosent)
Kommunalt tilskudd pr km privat vei (kr)
1)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tønsberg
2018

Tønsberg
2017

Kommune Landet
-gruppe 13 uten Oslo
2018 1)
2018

Re
2018

211 186

192 328

220 268

157 598

144 024

202 255

189 270

194 779

146 669

142 619

827

789

1 020

1 153

1 231

24,1

52,9

27,2

29,9

15,1

473

505

1 024

1 217

583

19 808

19 293

23 030

22 709

33 833

46,3

46,0

22,7

17,1

26,2

0

0

14 328

7 428

0

Tallene viser at Tønsberg ligger brukbart an i ressursbruk på vei pr km, men lavt pr innbygger. Dette betyr
nok at Tønsberg har mange innbyggere pr km vei. Motsatt for Re. Tønsberg ligger lavere enn
sammenligningsgruppene når det gjelder gatebelysning, mens vi er bedre skodd på sykkelsida! En kuriositet
er at hverken Tønsberg eller Re yter tilskudd til private veier.
Nøkkeltall arealforvaltning

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 3 ukers frist (kalenderdager)
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for
byggesaker med 12 ukers frist (kalenderdager)
Byggesaksgebyr for oppføring av enebolig (kr)
Gebyr for opprettelse av grunneiendom (kr)
Gebyr for privat forslag til reguleringsplan (kr)
Andel av søknader om nye bygninger i LNF/LNFR-områder som ble innvilget (prosent)
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)

Tønsberg
2018

Tønsberg
2017

Kommune Landet
-gruppe 13 uten Oslo
2018 1)
2018

Re
2018

53

37

44

34

50

55

54

46

39

54

22 250
28 825
280 325

21 685
28 570
273 220

24 122
23 444
207 219

14 241
18 193
76 579

22 250
28 825
280 325

50

--

89

96

100

83

100

92

81

--
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1)

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene viser at Tønsberg har økt saksbehandlingstidene for byggesaker og dermed meget lange responstider.
Både Tbg og Re har lange behandlingstider, samt høye gebyrer på området. Selvkostgraden har blitt redusert
fra 100% til 83% samtidig som gebyrene har økt.
Nøkkeltall eiendomsforvaltning
Tønsberg
2018

Tønsberg
2017

Kommune
-gruppe 13
2018 1)

Landet
uten Oslo
2018

Re
2018

Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom pr
innbygger (kr)

275

246

303

295

157

Areal på formålsbygg pr innbygger (kvm)

3,5

3,6

4,9

5,1

6,1

Utgifter til vedlikehold pr kvadratmeter (kr)

117

136

100

100

26

Utgifter til driftsaktiviteter pr kvadratmeter (kr)

661

567

515

562

459



182

185

154

161

177

139

124

117

126

107


1)

Herav utgifter til renhold (kr)
Herav energikostnader pr kvadratmeter (kr)
Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene tyder på at Tønsberg har relativt høye renholds- og energikostnader i forhold til øvrige kommuner,
dette er et forhold som kanskje bør ses nærmere på. At vi har mange innbyggere pr kvadratmeter bygg gjør at
totalbildet blir mer nyansert. Her ligger Re i andre enden av skalaen (tynnere befolket, mange innbyggere pr
kvm). Tønsberg bruker relativt mye på vedlikehold av bygg mens Re bruker ekstremt lite!
Nøkkeltall klima og energi

Energiutgifter pr kvadratmeter kommunalt eide
bygg (kr)
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter
(prosent)
Andel av energikostnader i kommunens
eiendomsforvaltning brukt på fornybare
energikilder (kr)
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g /kWh)
1)

Tønsberg
2018

Tønsberg
2017

Kommune
-gruppe 13
2018 1)

Landet
uten Oslo
2018

Re
2018

139

124

117

126

107

0,61

0,60

0,68

0,73

0,81

92,6

92,1

94,0

95,5

95,5

6

7

3

4

8

Store kommuner utenom de fire største byene.

Tallene viser at Tønsberg kommune fortsatt har noe å hente ift klima og energibruk. Det er imidlertid ikke
veldig store forskjeller her bortsett fra at Re bruker 95,5% fornybare energikilder i eiendomsforvaltningen
sin.
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Areal, samferdsel, miljø og
beredskap
A 1. Vi vil ha et levende, trygt, historisk og miljøvennlig sentrum, som er et samlingssted for Tønsberg - og
omlandets befolkning
Det skal skje gjennom:
o å tilrettelegge for fortetting i og nær sentrum, slik at flere kan bo og jobbe der
o
o

å lokalisere sentrumsrettede funksjoner til sentrum
å bruke parkeringsarealer til fortetting og grønnstruktur

o
o
o

å redusere arbeidsplassintensiv parkeringen
å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum
å ivareta byens historiske identitet gjennom kartlegging av verdier og økt kunnskapsgrunnlag for å
kunne vurdere utviklingsmulighetene

o
o
o

å utforme funksjonelle og attraktive byrom
å videreutvikle bysentrums grønne struktur og ta vare på viktige kulturminner
å forebygge kriminalitet, radikalisering og voldelig ekstremisme

A 2. Vi vil ha en by- og tettstedsutforming som frem- mer livskvalitet og folkehelse
Det skal skje gjennom:
o å sikre og videreutvikle grønne korridorer og forbindelseslinjer for gående og syklende fra by- og
tettsteder ut til viktige friluftsområder
o

å sikre god tilgang på områder for rekreasjon og lek.

o
o

å bevare, videreutvikle og heve kvaliteten på grønne områder i by og tettsteder
å sikre ubebygde arealer i strandsonen for allmennheten

o

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

A 3. Vi vil ha en bærekraftig forvaltning av miljø, kultur- og naturkvaliteter og arealer
Det skal skje gjennom:
o at dyrket - og dyrkbar mark kun skal kunne omdisponeres i områder som er forhåndsavklart
gjennom RPBA og kommuneplanens arealdel
o å verne om og sikre dyrka og dyrkbar mark for frem tidige generasjoner
o høy utnyttelse og arealeffektivitet ved fortetting, transformasjon I bebygde områder
o å sette bestemmelser i egne planer og gjennom annen lovgivning for sikre en god økologisk og
kjemisk vannkvalitet og for og ikke sette vannforekomstene i risiko
o å redusere avrenning fra landbruk og enkeltutslipp fra bolig- og næringsbebyggelse
o kartlegge og verdisette viktige naturområder og landskapsprofiler, slik at disse kan vernes gjennom
utarbeidelse av arealdelen
o
o
o
o
o
o

å øke gjenvinningsandelen og gjenbruk, samt minske ressursforbruket
å miljøfyrtårnsertifisere private bedrifter og offentlige instanser
å redusere energiforbruket og klimagassutslippene fra kommunale bygg og anlegg
å bruke miljøvennlig drivstoff i alle lokalbusser og alle kommunale tjenestebiler
å utnytte lokale energikilder som gir mindre sår barhet for svingninger i olje- og el-prisen,
men større bidrag til lokal verdiskapning

A 4. Vi vil ha effektive, trafikksikre og robuste transportløsninger
Det skal skje gjennom:
o å etablere nytt hovedveisystem for Tønsberg- regionen og ny vegforbindelse til Nøtterøy.
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o
o
o
o

å tilrettelegge for fotgjengere, syklister og kollektivtrafikk i og gjennom sentrum, samt på sentrale
hovedstrekninger mellom sentrum og lokalsentrene.
at arbeidsintensive virksomheter legges i og nær bysentrum og i lokalsentre med god kollektivdekning.
å lokalisere virksomheter som generer tungtransport til områder med god tilgjengelighet til
hovedvegnett og/eller jernbane.
Planfri kryssing av jernbaneovergangen i Halfdan Wilhelmsens alle

A 5. Vi vil redusere bilbruk og øke kollektivandelen og andelen gående og syklende
Det skal skje gjennom:
o at parkeringsplassene i sentrum primært tilrettlegges for boliger og korttidsparkering for
handlende og besøkende
o å redusere arbeidsplassparkeringen i og nær sentrum
o
o
o
o

å videreutvikle Tønsberg som sykkelby
å etablere innfartsparkering tilknyttet ringbuss/ god kollektivdekning samt noen større parkeringsanlegg i bysentrum
konsentrert utbygging som gir korte avstander til daglige gjøremål
boligfortetting skal skje i og nær bysentrum, i lokalsentre samt ved eksisterende og framtidige
kollektivknutepunkter.

A 6. Vi vil ha et robust samfunn som tar høyde for fremtidige klimautfordringer og
som er godt forberedt på uventede hendelser
Det skal skje gjennom:
o god håndtering av overvann og fokus på forebyggende tiltak
o planlegging og utbygging som tar hensyn til forventet klimautvikling
o økt kunnskapsgrunnlag om flomsoner, kvikkleiresoner og springflo som danner grunnlag for å
iverksette hensiktsmessige avbøtende tiltak
o å gjennomføre faste øvelser der offentlige virksomheter og private virksomheter samarbeider
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Kommuneplanens handlingsdel (2018 – 2021) Areal, samferdsel, miljø og
beredskap
Mål Nr

A 1 5.1

A 1 5.3

A 1,
5.5
A4

Tiltak
Det skal reguleres minst 100 nye
boenheter innenfor byplanområdet i
året. Dette skal skje gjennom fortetting
av eksisterende parkeringsareal,
transformasjon og høyere utnyttelse av
eksisterende bebyggelse.

Det skal etableres 3 nye
parkeringsanlegg for sykkel i eller i
tilknytning til bysentrum. Anleggene må
være overbygde og ha låsbare stativer.

Etablere ordning med bysykler.

A 1,
5.7
A2

Utbedre og opparbeide de 2
undergangene ved kanalbrua .
Utarbeide prinsipper for fortetting.
Denne skal blant annet inneholde:
 Hvilke kvaliteter som skal
ivaretas
 Prioriterte fortettingsområder
 Vurdere om det er boligområder
som bør bevares.

Følge opp plan for ”Avløp fra spredt
A 3 5.10 bebyggelse”.

Påvirke og tilrettelegge for at private
A 3 5.12 bedrifter miljøfyrtårnsertifiseres.

A 3 5.13

Status

I 2017 ble det regulert 180 boenheter
innenfor byplanområdet.
I 2018 ble det regulert 24 boliger.
Delvis
Det jobbes aktivt med både regulering gjennomført
og prosjektering av P-anlegg i Haugar.

Kommunisere/informere og bedre fysisk
merking av kommunens historiske
sentrum på bakgrunn av oppdatert
informasjon.

A 1,
5.6
A4

A 2 5.9

Kommentarer

Igangsetting av nye tiltak i klima og
miljøplan

Det er bygget flere
parkeringsanlegg for sykler. Kut og
Bydrift vurderer hva slags løsning
som skal velges for overbygde og
låsbare anlegg.
Jobbes med samarbeid med
frivillige organisasjoner om drift.
Planlegger app styrte løsninger og
bruk av el-sykler. Søker om statlig
tilskudd og fra Bankstiftelser.
Planlagt oppstart Juli 2019.
Ikke bevilget penger.
Det er ifm med kommuneplanrevisjonen utarbeidet en fortettingsstrategi.
Det er videre avsatt forslag til nye
bevaringsområder i arealdelen.
Arealdelen skal opp til
sluttbehandling i Bystyret ila 1.
halvår 2019.
Planen i Tønsberg er over 50%
ferdig. Plan for Re begynner å bli
ferdig. Lages politisk sak til april/
mai 2019.

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Ordføreren og Bydrift jobber
kontinuerlig med sertifiseringen.

Delvis
gjennomført

Utfaset oljekjele ved å montere
varmepumpe i Grenaderveien 11
og 13 (gamle høgskolen), ferdig
februar 2019. Dette vil redusere
energiforbruket betraktelig. Øvrige
oljekjeler med grunnlast
konverteres til bioolje i 2019.

Gjennomført
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Mange ladestasjoner er etablert.
Med de 2 mill som er bevilget i
2019 så vil målet om 6-10%
dekning nås.
Den kommunale bilparken erstattes med Pr 2018 er det anskaffet 6 el-biler
og 2 biogassbiler.
El-biler og biler på gass
Godt i gang. Viktig å få avgjørelse
Tilrettelegge for avfallssug og
på terminal i Haugar. Kontrakt til
nedgravde større containere.
avfallssug leverandør tildeles i
mars. 2019.
Har nå fått høyere prioritert,
Helårlig vedlikehold av sykkelveier skal spesielt på innfartsårer og
prioriteres høyere
skoleveier. Kriteriet for uttak er
redusert fra 6 cm til 3 cm.
Etablere 3 sikre og separate sykkelruter Det er under arbeid en
fra hhv Slagen, Jarlsberg og fra begge Interkommunal kommunedelplan
sider av Nøtterøy (V-Ø) og helt inn i
for gange, sykkel og kollektiv i regi
Sentrum. (Bypakke Tønsberg)
av Bypakka.

A3, A
Etablere nye ladestasjoner for el-bil i
5.15
1
sentrum.
A 3,
5.16
A4
A3,
5.17
A1
F 1,
5.18
A4

A4–
5.19
A5

Det skal utarbeides hovedplan for vei.
Tønsberg som sykkelby skal tas med i
A 54 5.20
dette arbeidet. (Bypakke Tønsberg)
Bygge minimum ett nytt kollektivfelt
A 54 5.21
langs viktige busstraseèr.

A6

5.25

A 6 5.26

A 6 5.27

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført
Bygget i Halftan Wilhelmsens alle
fra Sykehuset og ned til Kilen.

Kommunen deltar aktivt i
arbeidsgrupper i Bypakka. Blant
Tønsberg kommune skal være en aktiv
annet overvannsprosjekt, avfallssug
medvirker i arbeidet med Bypakken
og gatebruksplan.
Arkitektene jobber med felles
løsninger i Nedre Langgate.
Opplæring i risiko og
Kurs avholt i Bydrift i forbindelse
sårbahetshåndtering (ROS) i kommunes med implementering av Nødnett.
virksomheter
Det skal lages en iverksettingsplan for Det er laget en overordnet
overvannshåndtering, både for historisk Overvannsplan sammen med VFK,
sentrum og for andre tettbebygde
og det er laget en detaljert plan for
områder. I dette arbeidet skal alternative Tønsberg og Færder kommuner
løsninger for håndtering av overvann tas
med (f.eks grønne tak, gressarmerte
flater, åpne vannspeil, kanaler mv)
Kommunen var responscelle i Nato
Årlige beredskapsøvelser for å kunne
øveøsen TRidend juncture
takle uventede hendelser.

Opparbeiding av friområder og
A2 5.29 parkering jfr. Reguleringsplan for
Skallevollstranda

Delvis
gjennomført

Blir en del av Bypakken..

Planlegging i startfasen sammen
Etablere innfartsparkering med tilknyttet
med Bypakken.
A4–
ringbussløsning for de mest befolkede
5.22
A5
områdene i samarbeid med VKT.

A4–
5.24
A5

Delvis
gjennomført

Bussruter lagt om på Skallevold.
Starter utvikling av ny felles
reguleringsplan for Skallevold
sammen med SVV. Ønsker også å
oppnå Blått flagg status på stranden

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført
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5.30
A2

Opparbeiding av parkeringsareal på
søndre del av Ringshaugstranda

Planlagt gjennomført i 2020.

Ikke
gjennomført

Oppfølging av av kommuneplan og
byplan

Ny bekk ved den gamle
yrkesskolen etableres sammen med
OBOS forbi Kystkultursenteret.

Delvis
gjennomført

5.31
A2og
A3
5.32
A2

Revidere landbruksplan og følge opp
nye tiltak

5.34

Følge opp arbeidet med vannforskriften:
Overvåkning og tiltak

A3

5.35
A2 og
A3

Oppstart av overordnede planer på
Stensarmen og Vear
5.36
Det føres årlig miljøregnskap for
kommunen med fokus på å redusere
CO2 utslipp

A6
5.37

Fortsette utredning/regulering , og
bygging av søppelsug og P anlegg i
Haugar

Utsatt slik at det lages ny
landbruksplan for nye Tønsberg
kommune i 2020
Tønsberg kommune er vertskommune for en interkommunal
vanndirektiv koordinator som har
ansvaret for tiltak i vannområdet
Horten – Larvik og Aulivassdraget.
Det er i 2018 tatt en rekke med
prøver i forhold til bunnsedimenter
og vannkvalitet
Det er igangsatt et samarbeid med
Vallø båtforening for å få stoppe
videre forurensinger fra land og ut i
kystvannet.
Vannområdet har tatt initiativ til
samarbeid med Mattilsynet og
Havforskningsinstituttet om
kunnskapsinnhenting i forhold til
stillehavsøsters
Det ble behandlet en sak i bystyret
23.05.2018, hvor man vedtok å
sette i gang Mulighetsstudie for
Vear. Anbudskonkurranse utlyses
ila 1. kvartal 2019
Klimamelding for kommunens
CO2 utslipp utarbeidet for 2017 og
behandlet i bystyret.
Det jobbes aktivt med både
regulering og prosjektering av Panlegg i Haugar. Utfordringer med
inntrenging av vann i fjellhallene
veltes avklart med Riksantikvaren i
mars 2019. Regulering virker grei.
KU utredet permanent og anleggs
trafikk, samt kulturhistorie for
parken. Kontrakt til avfallssug
leverandør tildeles i mars. 2019.

Ikke
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført

5.38
Utrede bygging / regulering av P Hus på Utsatt, avventer plassering av
Stjerneplassen
avfallsugssentral.

Ikke
gjennomført
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5.39
Følge opp tiltakene i
Trafikksikkerhetsplanen for 2016 - 19

Arbeidet godt i rute. Jobbes med
skoler, deling av sykkelstier,
fartsdumper og annt.
Arbeidet med ny felles
Trafikksikkerhetsplan for Re og
Tønsberg starter tidlig 2019.

Delvis
gjennomført

5.40
Reetablering av ny sykkelferge fra
Husøy til Husvik, Ole 4

Kommunen har inngått samarbeid
med USN om utvikling av autonom
passasjer ferge. Prosjektperiode
2018 – 2020.

5.41
Gjennomføring av byromsstrategi

Arbeidet er under planlegging.

Godt i gang med å skifte ut HQL
armaturer med LED lys.
Utrede for investeringsprogram for
Råtekontroll utført og med 4,5 mill.
veilys 2018 -2020
til veilys i 2019 vil mye være utført
i Tønsberg.
5.43
Prosjektet er godt i gang. Det er
delt opp i 8 delprosjekter og
Starte prosjektering for å føre avløpet på etappene nærmest Travbanen er
Vear til Tønsberg Renseanlegg
ferdig. Resten stort sett ferdig i
2019. Sjustokk hyttefelt med 105
hytter blir da også avkloakkert.
5.44
Utredningen viste at det ikke var
plass til fremtidig behov for begge
på Bydrifts lokasjon.
Utrede felles verksted med VKT og
Biogasstasjonen ferdig bygget og i
biogasspåfylling på Kilen
drift. Har kapasitet for flere kunder
og det må avklares hvem som skal
drifte stasjonen.
5.45
Det er ifm kommuneplanrevisjonen
er det foreslått flere områder. Det er
kommet innsigelse til 3 av
Utredning av deponi for rene masser og
områdene.
rigg plasser for anleggsdrift 2019 Sluttbehandles ifm vedtak av
arealdelen ila 1. halvår 2019.

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

5.42

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Gjennomført

Delvis
gjennomført

5.46
Trinnvis opparbeiding av
farmannstorvet samt at
Kinoplassenopparbeides
5.47

Farmannstorvet er under
prosjektering, kinoplassen utredes
ifbm. Overvannshåndtering i
sentrum.

Delvis
gjennomført

Fellesnemda behandlet sak
Oppstart arbeide med planstrategi for ny 16.10.2018 vedrørende fremdrift
kommuneplan Nye Tønsberg
og oppstart av ny felles
planstrategi.

Delvis
gjennomført

Oppstart utredning av lokalsenter
struktur og lokalsenter strategi

Tema vil bli vurdert ifm neste
kommuneplanrevisjon

Ikke
gjennomført

Utarbeide ny By og areal strategi

Tema vil bli vurdert ifm neste
kommuneplanrevisjon.

Ikke
gjennomført

5.48

5.49
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5.50
Utarbeide utskiftningsprogram for
Lysstolper som må skiftes ut
5.51

5.52

Montering vannrensing vannbårne
fyringsanlegg div formålsbygg, rørene
tetter seg

Utført på Træleborg seniorsenter,
Træleborg Skole, Råelåsen
barnehage, Grenaderveien 11 og 13
Vurdering av flere steder pågår

Utført kontroll av ca 35.000m2 i
2018. Alle avvik lukket.
Planlagt kontroll av ca 40.000m2 i
Internkontroll elektro/utbedring div formålsbygg,
forskriftsmessig,
2019. Budsjett
kontroll og rullerer
lukking
av avvik ca 750.000,- på drift

5.53 Ekstern kontroll ledelys med utbedring
ved div formålsbygg perioden 20192020
5.54

Undersøkelsesprogram for råte i
stolpene gjennomført. 1,5 mill, til
utskifting bevilget for 2019.

Ombygging oljefyrte anlegg Husøy,
Messehall B, Slagenhallen, krav innen
2020 ihht forskrift

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Delvis
gjennomført

Utført kontroll og lukking av avvik
for ca 700.000,- i 2018, budsjettert
tilsvarende i 2019.

Delvis
gjennomført

Planlegging av konvertering til
bioolje sommeren 2019 pågår

Delvis
gjennomført

5.55 Utvendig tak, diverse utbedring Årfulgv
Under planlegging
4, Eik sykehjem, Larviksgt 25

Delvis
gjennomført

5.56
Males utvendig; Ekely bhg, Barkåker
bhg, Hogsnesbhg og Træleborg bhg +
Presterød skole A-bygg
5.57

Under planlegging

Delvis
gjennomført

Skifte div kledning Årfuglveien 4,
Skifte av kledning er utført
Semf samfsal, Sem seniorsenter,
vinduer sløydsal Træleborg skole og div
Diverse vinduer avventer
vinduer Larviksgt 25

Delvis
gjennomført

Ringshaug ungdomsskole basseng utbedre korrosjon

Ikke
gjennomført

5.58

5.59

Forventet utførelse 2020

Div oppussing deler av lokalene Eik
ssykehjem, Vear skole, Fyllpå bhg,
De fleste arbeidene er utført, resten
Byskogen skole, Træleborg skole, Teie utføres 2019
hovedgård

Delvis
gjennomført

2018:
Utført arbeider for ca. kr. 3,2 mill. i
2018, i hovedsak omlegging av
yttertak.
For 2019 er det foreløpig funnet
rom for omlegging av tak og
utvendig maling for 3 mill. kr.

Delvis
gjennomført

5.60
Utskifting tak, utvendig maling,
utskifting dører og vinduer div boliger
(behov 5 mill årlig)
5.61

Utskifting av elektriske tavler 200.000,Tavle Gunnarsbø utskiftet 2018
pr år fremover

Delvis
gjennomført
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5.62
Skifte ventilasjonsanlegg Teie
Hovedgård

Utsatt til budsjett 2020

Ikke
gjennomført

Status
Samferdsel:
Tønsberg har utfordringer knyttet til kapasiteten på veinettet og en effektiv avvikling av rushtidstrafikken.
Det er etablert en ny kollektivtrase ved sentralsykehuset, og det er etablert busstopp i begge retninger. Dette
har bedret trafikkavviklingen for bussene uten at det har gått nevneverdig utover ordinær biltrafikk.
Tilgjengeligheten for reisende til sykehuset har blitt bedret. Vestfold kollektivtrafikk også effektivisert sine
ruter slik at regelmessigheten har blitt bedret. Det er behov for en ytterligere satsning på
kollektivtrafikkavvikling. Tønsberg kommune har vært aktiv deltager i Bypakke Tønsberg, hvor det er
etablert et eget prosjekt for gang, sykkel og kollektiv trafikk. Denne planen forventes å bli ferdigstilt i løpet
av 2019.
Arbeidet med gatebruksplanen er videreført i 2018. Løsninger i Nedre Langgate og gateterminal på
Farmandstorget har vært prioritert.
Arbeidet med utbygging av Presterødbakken er videreført, og prosjektet har en estimert kostnadsramme på
226 millioner.
Kommunens egne veier har et stort vedlikeholdsetterslep, anslått til 60 mill. kroner. Det er behov for økte
bevilgninger til asfaltering. Stramme økonomiske rammer i 2018 medfører at det kun er de prekære
vedlikeholdsoppgaver som er gjennomført.
Den strenge vinteren i 2018 førte til et merforbruk på vintervedlikehold, som ble dekket inn av økte
parkeringsinntekter og økte inntekter på drift Taranrød deponi område.
Utskiftningsprogrammet av gatelys er videreført, dette vil gi innsparing på strømutgifter over tid.

Parkering:
Det er etablert flere ladepunkter i sentrum for el-biler.
Regulering av et P-anlegget i Haugar er startet og et eget forprosjekt er igangsatt.
Det jobbes også med andre parkeringsløsninger i sentrum.

Miljøvern:
På bakgrunn av et større olje utslipp i Ramsar området på Kilen, er det satt i gang et miljø prosjekt i
samarbeid med fylkesmannen. Prosjektet er støttet med skjønnsmidler fra fylkesmannen.
Arbeidet med overvannsprosjektet løper videre, og det er lagt detaljerte planer for fremdriften.
Oppfølgingen av deponiet på Taranrød er et løpende prosjekt som fokuserer på tiltak for etterdrift av
deponiet.

Klima og beredskap:
Den globale oppvarmingen gjør klimagassutslippet til den største utfordringen i vår tid.
Det er utarbeidet egne rutiner for ROS-analyser i forbindelse med alle nye byggeprosjekter i kommunen.
Fokus på overvannshåndtering har blitt intensivert i alle nye regulering- og byggesaker. Arbeidet med en
egen strategi og veileder for overvann er igangsatt og forventes å bli godkjent i 2019.
Kommunens miljø-, klima- og energiplan ble endelig godkjent i 2018, og inneholder en rekke viktige klima
målsettinger.
Arbeidet med å skifte ut kommunens bilflåte fra fossilt drivstoff til biogass og elektrisitet har fortsatt.
Kommunen har utarbeidet beredskapsplan for uventede hendelser. Denne planen ble rullert i 2018.
Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i 2018. Tilsynet ga ingen avvik på beredskapsarbeidet i kommunen.
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Revisjon av kommuneplan og Byplan ble varslet og igangsatt i 2017, og arbeidet har fortsatt i 2018. For
Byplanen har man gjennomgått bestemmelsene, samt innarbeide byromsstrategien. Arealdelen har hatt som
utgangspunkt at det skulle være en begrenset rullering. Ny byplan og arealplan vil bli endelig godkjent i
2019. Arbeidet med fortettingsstrategien er videreført og planen vil bli godkjent i 2019.
Det har vært behandlet et betydelig antall reguleringsplaner og byggesaker i 2018 (ca 1300 saker eks tilsyn og
klagesaker) Antall plan- og reguleringssaker har vært høyere i 2018 enn i 2017.
Arbeidet med byromsstrategien er videreført i 2018. Utviklingen av Farmandstorvet er en del av strategien og
arbeidet med planlegging av «nye Farmandstorvet» er igangsatt.
VPOR (veiledende plan for offentlige rom) plan for Sem er arbeidet videre med i 2018. Dette er en ny
plantype som gir føringer til arealbruk ved senere reguleringer. Planen forventes å bli endelig godkjent i
2019.

Eiendomsutvikling:
Det har vært gjennomført en rekke utbyggingsprosjekter i 2018. Alle avsluttede prosjekter har balansert i
henhold til budsjett.
Prosjekter under bygging:
Den Magiske Fabrikken, linje 2 – ramme 93,5 mill.
Den Magiske Fabrikken, linje 3 – ramme 221,0 mill.
Kunnskaps- og opplevelsessenter på Rygg – ramme 11,3 mill.
Anders Madsensgate, helsestasjon, parkering og boliger for unge – ramme 105 mill.
Presterød Ungdomsskole, tilbygg, - ramme 34 mill.
Ishallen, nye garderober, og Maier arena – ramme 80,4 mill.
Prosjekter under planlegging:
Hogsnes sykehjem-ramme 550 mill.
Solerød barnehage i Re, utvidelse – ramme 8,3 mill.
Bolig for unge psykisk utviklingshemmede i Re – ramme 38,9 mill.
Presterød skole, utvidelse - foreløpig ramme 100 mill.
Ramnes skole i Re, ventilasjonsanlegg – ramme 6 mill.
Brekkeåsen barnehage i Re, vognbod – ramme 1,3 mill.
Ungdomshus i Re – foreløpig ramme 0,7 mill.
Skjeggestadåsen barnehage i Re, utvidelse – ramme 11 mill.
Sykehjem på Olsrød – foreløpig ramme 2 mill.
Ny svømmehall – foreløpig ramme 4 mill.
Salg av grunneiendom i 2018 som overføres eiendomsfond, er på totalt kr 3.500.000,- Fokus på salg av bolig
feste tomter har fortsatt i 2018, og det er solgt tomter for kr. 2.780.000,- Enkelte salg er ikke ferdigstilt og det
er avtalt etteroppgjør ved IG: Det avventes oppgjør for 3 eiendommer, totalt kr 15.063.350,Kompenserende tiltak for manglende grøntareal og parkering har gitt mulighet for gjennomføring av mindre
boligprosjekter i sentrum, ved at utbygger betaler kompenserende tiltak på andre nærliggende grøntarealer.
Dette gir et løft på kommunens allerede avsatte grønt arealer. Av tilbud kompenserende tiltak (kr
12.134.366,-) er det kommet inn kr 2.144.640,- Av tilbud frikjøp parkering (kr 1.032.000,-) er det kommet
inn kr 576.000,-
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Politiske vedtak 2017
Vedtak/saksnummer
BY 034/117 , BY 098/17 og BY 145/17
BY 034/117
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 11-12, 11-13 og
4-1 varsles det oppstart av
Delvis gjennomført arbeid med kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel 2018-2030, samt kommunedelplan
for sentrum (Byplan). Forslag til planprogram sendes på
høring og legges ut på offentlig ettersyn.
BY 098/17
Planprogram for kommuneplanen 2018-2030 (samfunnsdel
og arealdel) og kommunedelplan for sentrum - Byplan ,
fastsettes. Vedtaket fattes medhjemmel i Plan- og
bygningslovens § 11-13.

Kommentarer

Status

Planprogram lå ute på høring
og til offentlig ettersyn
Vedtatt 13.09.2017
Tilleggsutredning vedtatt
06.12.2017, ble sendt på
høring med svarfrist til 16/2 18

Påbegynt

2018:
Tilleggsarealet på Tveiten
BY 145/17
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten ble konsekvensutredet, og
eller på et utvidet næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) arealet på Tveiten ble ikke
tas inn som et utredningstema i planprogrammet til pågående foreslått tatt inn i
revisjon av kommuneplanens arealdel.
kommuneplanen
2. Utredningen skal ta utgangspunkt i at området
Ødegården/Gulliåsen har prioritet 1 på grunn av at utbygging
av området Tveiten har store negative konsekvenser for
Barkåker som boområde og lokalsenter.
3. Utredningen skal tydeliggjøre prissatte og ikke prissatte
tilhørende konsekvenser for Barkåker som boområde og
lokalsenter og estimerte kostnader for byggemodning og
etablering av nødvendig infrastruktur for utbygger i begge
alternativene.
4. Det forutsettes at dersom området Tveiten ikke velges for
etablering av senter for datalagring så opprettholdes områdets
status som LNF område.
BY 048/17
Tønsberg kommune anbefaler at revidert planprogram datert
desember 2016 for interkommunal kommunedelplan for
gange, sykkel og kollektivtransport fastsettes.
Vedtaket i RMF oversendes administrasjonen

Samarbeid mellom Tønsberg
og Færder kommune og
VFK.
Kunnskapsgrunnlaget og
plan er under utarbeidelse
Forslag klart høst 2018,
vedtas vår 2019

Påbegynt

BY 075/17
Prinsipper for veiledende plan kan legges til grunn for
utarbeidelse av ny overordnet plan for Sem.
Planen skal ikke ha rettslig virkning som reguleringsplan,
men fastsette prinsipper og føringer som skal følges opp i
senere detaljregulering. Prosessen for planarbeidet skal
fortsatt følge plan- og bygninglovens prinsipper ift.
medvirkning og uttalelsesfrister.

Påbegynt

Vedtatt 21.06.2017
Med grunnlag i mulighetsstudiet for Sem (september 2016)
skal planen legge generelle føringer for utnyttelse,
arealformål og byggehøyde, samtidig som det legges føringer 2018:
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for et overordnet stisystem for myke trafikanter, sikre
hensiktsmessig og sammenhengende etablering av
møteplasser, torg og andre offentlig/private funksjoner.
Planarbeidet skal i tillegg følge opp tidligere vedtak, BY23/14 og BY-008/16.
Det skal utarbeides og fastsettes planprogram som grunnlag
for senere oppstart av planarbeid.
BY - 019/17 Lovlighetskontroll av vedtak i BY-183/16 om
søppelbeholdere med reklame

Planprogram for Sem ble lagt
ut på høring i februar 2018
og fastsatt av Bystyret i jan
2019
VPOR for Sem ble lagt ut til
offentlig ettersyn etter 1.
gangsbehandling i des. 2018
Bydrift følger opp med ny
sak til bystyret.

Vedtak i BY-183/16 Prinsippavgjørelse om søppelbeholdere 2018:
med reklame i Tønsberg kommune oppheves.
Ved ny behandling vedtok
Bystyret at det ikke tillates
digital reklame på
avfallsdunker.
BY – 102/17
Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre
Prosjekt tildelt Skagerak
investeringsprosjekt for etablering av påfyllingsstasjon for
Naturgass. Anlegget
biogass i Tønsberg sentrum innenfor de rammer som
beregnet ferdigstilt 1/7 18 på
framkommer i saken, herunder statlig tilskudd for
Kilen.
finansiering. Anslått totalkostnad for prosjektet er kr. 4 800
000,- eks. mva.
2018:
Anlegget på Kilen ble
ferdigstilt i juni 2018
innenfor vedtatte
budsjettrammer. Noen
Lånekostnadene dekkes av eksterne leieinntekter .
kostnader til veilys osv. ble
tatt på driftsbudsjettet.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale for
påfyllingsstasjonen med Greve Biogass AS med en leietid på Stasjonen er i god drift og
fungerer bra. Kommunen har
inntil 20 år.
ennå ikke kommet til enighet
om leieavtale med Greve
Biogass.
BY – 151/17 Haugar Fjellhall – Parkeringsanlegg
Regulering og detalj
prosjektering igangsatt.
Det bevilges kr. 6.000.000,- eks. mva. til videre prosjektering Skagerak nett har informert
og oppstart regulering for Haugar Fjellanlegg inkludert
om at nettkapasiteten vil
avfallssug terminal i 2018.
begrense antall ladeplasser.
Investeringen finansieres slik: Statlig tilskudd kr.1 954 000,
låneopptak kr. 2 846 000.

Iverksatt

Påbegynt

Prosjekteringen og reguleringskostnader innarbeides i
årsbudsjettet og økonomiplanen årlig.

2018:
KU og regulering klar til 1.
Muligheten for etablering av en bilpool-ordning i en ekstra P- gangs behandling.
Avsluttende diskusjoner/
etasje for beboere i Tønsberg som et miljøtiltak utredes.
tiltak i forhold til
Muligheten for sykkelutleie fra Haugar Fjellhall via Tønsberg problemstillinger som
fjellanlegget har på
torv utredes.
grunnvannet i nærliggende
områder med Norconsult og
Kapasiteten på strøminntaket må være dimensjonert for
lademulighet på alle parkeringsplasser. Det skal være enkelt å Riksantikvaren. Jobber med
gradvis utvide antall ladeplasser ettersom behovet øker.
tiltak som Riksantikvaren
finner tilfredstillende.
By.sak 036/17 Stjerneplassen - Smart living
Vedtak:
Saken tas til etterretning

Påbegynt

Påbegynt
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• Energi og miljømessige valg avventes til en har en
endelig situasjon ved Stjerneplassen

Valg ses på så snart situasjon
er avklart.

By.sak 070/17 Godkjenning forprosjekt utbygging
Presterød ungdomsskole

Under prosjektering

Vedtak:
2018:
1. Forprosjekt for utbygging av Presterød ungdomsskole til 6. Under arbeid, ferdigstilles
paralleller godkjennes innenfor en kostnadsramme på 34
2019
millioner
By.sak 100/17 Hogsnes sykehjem - bevilgning til
gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse
Vedtak:
Det bevilges kr. 2.000.000 ,- til gjennomføring av nødvendig
plan/programarbeid og designkonkurranse for Hogsnes
sykehjem .
Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme presenteres
etter juryens valg av prosjekt.
FORM – 063/17
Forsøksprosjekt iverksatt 1. juli 2016 med kollektivgate i
Jernbanegaten og kollektivfelt i Halfdan Wilhelmsens allé
videreføres inntil ny gatebruksplan iverksettes .

Påbegynt

Designkonkurranse igangsatt
2018:
Designkonkurranse
gjennomført, er nå inne i
prosjekteringsfasen.

Påbegynt

Tilrettelegging igangsatt
sammen med SVV.

Hovedtraséen for østgående busstrafikk legges om fra
Slagenveien til Halfdan Wilhelmsens allé. Det tas sikte på
ruteomlegging sommeren 2018.

2018:
Prosjektet er hovedsakelig
gjennomført med unntak av
små tiltak på Kilen.
Tiltak gjennomføres som beskrevet i saken.
Antall passasjerer har hatt
Dersom iverksatte tiltak viser seg å ikke gi bussene god nok den ønskede effekten. Som
punktlighet må det gjennomføres ytterligere tiltak. B ehov for forventet er det noe
utfordringer trafikalt.
ytterligere tiltak legges fram for politisk behandling.

Iverksatt

Punktligheten funger
tilfredstillende. Videre dialog
med VKT oprettholdes.
UNS – 015/17
Asfalteringslisten for 2017 godkjennes som utgangspunkt for
asfaltarbeider på kommunale veier 2017.
UNS – 087/17
1. Standard abonnementsvilkårs reviderte utgave fra 2017
legges ut på høring og oversendes til berørte organisasjoner.
2. Høringsfristen settes til 30 dager.
3. Etter høringsfristen tas saken opp til endelig behandling

Bydrift gjennomfører i
henhold til godkjent
asfaltplan.

Iverksatt

Følges opp for
sluttbehandling
2018:
Forskriften er vedtatt og ser ut
til å fungere bra.

UBA 8/17
Bøgata 5 - 0098/0065 - bruksendring fra gartneri til lager søknad om dispensasjon

Vedtatt 27.01.2017

Utvalget er positiv til søknad om dispensasjon fra LNFformålet i kommuneplanen – bestående av dokumentasjon
som angitt i søknaden. Utvalget mener at tidligere drift på
eiendommen, bygningenes tilstand og forholdene ellers gjør

Disp ble gitt i etterkant som
ble påklaget. Er sendt FM i
Østfold for avgjørelse

Iverksatt

Iverksatt
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det vanskelig å oppnå fullverdig landbruksvirksomhet på
arealet. Det er derfor en fordel at eksisterende ressurser tas i
bruk og utnyttes til det kan etableres mer permanent
virksomhet på eiendommen.

2018:
Fylkesmannen i Østfold
omgjorde kommunens vedtak

Administrasjonen delegeres myndighet til å gi dispensasjon
ut planperioden på følgende betingelse:
Søknaden skal varsles naboer/gjenboere og
sektormyndigheter i samsvar med plan- og bygningsloven §
19-1. Det er en forutsetning for dispensasjon at det ikke er
avgjørende merknader til søknaden.
Søknad sendes til Utvalg for bygg- og arealsaker for
sluttbehandling.

Politiske vedtak 2018
Vedtak/saksnummer

Kommentarer

Status

BY 036/18 Autonom fergeløsning over Husøysundet.
Utviklingsavtale med HSN

Sommeren 2018 ble det
gjennomført teknisk
Anbudsinnbydelsen av ny autonom passasjerferge over
kartlegging av Ole 3 og
Husøysundet utsettes.
trafikken i Husøysundet.
Søknader om prosjekt - og
Tønsberg kommune inngår en intensjonsavtale med
utviklingsmidler er avslått. Det
Høgskolen i SørØst-Norge om utvikling av en autonom og
forberedes nye søknader i
klimavennlig passasjerferge over Husøysundet.
2019.
Rapport for prosjektstatus
Rådmannen bes om å vurdere anskaffelsen i forbindelse med
kommer juni 2019
neste økonomiplan.

Påbegynt

040/18 Trådløst internett (WiFi) i sentrum
Det etableres en åpen og trådløs internettløsning på
Tønsberg Torv .
Etableringskostnaden på inntil kr 200.000 forutsette s
finansiert med tilskudd fra EU.
Dersom EU-tilskudd ikke oppnås, bes rådmannen om å
vurdere dette tiltaket i forbindelse med budsjettarbeidet for
2019.

Det ble søkt om EU-midler på
15000 EUR.
(Søknaden ble innvilget i
2019. Dersom EUs vilkår kan
imøtekommes, forventes det
en gjennomføring i 2019)

Påbegynt

097/18 Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune
Forskrift om politivedtekt for Tønsberg kommune vedtas.
Gebyrsatser for overtredelser hjemlet i Forskrift om kommunal
håndheving av politivedtekter gjøres gjeldende for Tønsberg
kommune.

Politivedtektene er sendt til
godkjenning i
Politidirektoratet.

Iverksatt

Rådmannen utpeker de ansatte i kommunen som skal ha fullmakt til
å ilegge gebyrer.
Rådmannens kan gi dispensasjoner iht Politivedtektenes § 9-3
Kommunens klagenemnd er klageinstans.
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128/18 Forskrift om anløpsavgift for Tønsberg kommunes
sjøområder.
Forslag til forskrift om anløpsavgift legges ut til høring i 8 uker.

129/18 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann
Tønsberg kommune.
Forslag til Forskrift om bruk av og orden i havner og
farvann legges ut til høring i 8 uker.

Høringsfristen ble satt til
28.2.19.
Sluttbehandles i bystyret 1.
halvår 2019.
Høringsfristen ble satt til
28.2.19.
Sluttbehandles i bystyret 1.
halvår 2019.

Tønsberg kommune tar initiativ til et samarbeid med Færder, Rådmannen har avholdt møter
Sandefjord og Horten kommune om å evaluere bruken av med Færder, Sandefjord,
vannscootere i skjærgården. Det bør legges stor vekt på
Horten, Holmestrand/Sande
befolkningens rett til friluftsliv i skjærgården, herunder
kommuner.
overnatting på øyene og økt kajakkbruk uten å bli utsatt for Konklusjon og anbefaling
unødvendig støyforurensning. Forskriftsendringer legges
legges fra ifm sluttbehandling
fram til behandling innen båtsesongen 2019.
av forskriften 1. halvår 2019.
130/18 Havneregulativ. Tønsberg Havn
Havneregulativ for Tønsberg kommune 2018 vedtas.
148/18 Klimautslipp 2017 fra Tønsberg kommune sine
virksomheter
Saken vedtas som fremlagt.
Tjenestereiser med fly i inn- og utland tas med i det årlige
klimaregnskapet.

Påbegynt

Påbegynt

Nye satser gjort gjeldende fra
1.1.2019.

Iverksatt

Det er innført rutiner for
registrering av flyreiser, og vil
inngå i klimarapporten for
2019.

Iverksatt

For å ikke miste fokuset på kommunens klimaarbeid
nedsettes det et tverrpolitisk klimapanel for å følge opp tiltak
og se på videre arbeid.
BY-sak 038/18 Bruk av kommunal grunn. Endring av
Forbudet hadde begrenset
reglement
effekt. Det var fortsatt mange
som solgte heliumballonger,
Endringer i Reglement for bruk av kommunale arealer
nå mer i gatene. Ser imidlertid
vedtas som vist i vedlegg.
ut til at det er færre som kjøper
ballonger og utslippene er
Pkt 1.7 Det er ikke tillatt å selge heliumballonger fra
således en del redusert. Mange
kommunens arealer.
hadde sikkert allerede kjøpt
inn både ballonger og gass.

Iverksatt

Bydrift følger derfor opp i
2019 også.
FAU er kontaktet for å få
stoppet salget på skolene.
By-sak 114/18; Fjerdingen barnehage nye lokaler.
Fjerdingen barnehage flyttes fra Reidar Sendemannsgate til
Bjørn Farmand innen nytt barnehageår 2019/2020.

Lokalene fraflyttes
februar/mars 2019. Forventes
ferdig til barnehagestart ca 1.
august 2019.

Påbegynt
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Det vedtas å oppgradere lokaler i Bjørn Farmand for å tilpasse
barnehagedrift, med en kostnadsramme på kr. 3.500.000
Havn.sak 002/18
Opparbeidelse av kaifront - Kanalveien 2 Avtale mellom
Tønsberg kommune (Havn) og Kanalbrygga Eiendom
AS (KE) godkjennes.
Vedtak:
• Det bevilges kr. 3.500.000,- inkl. mva som dekker
kommunens (Havn) andel for kaifront ved Kanalveien 2.
Tiltaket finansieres gjennom havnefondet.
By.sak 050/18
Terminering av festekontrakter for eiendommene
1005/0032 og 1005/0010
Vedtak:
1. Utkjøp /terminering av festekontrakter ved
eiendommene 1005/10 og 32 godkjennes .

Under bygging

Sak utsatt til lokalisering av
svømmehall er vedtatt

Påbegynt

Utsatt

2. Rådmannen gis fullmakt til utarbeidelse og inngåelse av
avtale om utkjøp av festekontraktene.
3. Ved bruk av opsjon med tidligere tiltredelse skal det
utarbeides ny sak for egen bevilgning til dette.
4. Utkjøp/terminering av festekontrakter med kr.
40.000.000,- + omkostninger dekkes av havnefondet .
By.sak 05/18
St. Olavsparken - 1002/0271 - opparbeidelse som
kompenserende tiltak
Vedtak:
Prosjekterings- og opparbeidelseskostnader for parkarealet
avgrenset av St. Olavsgate – St. Halvvards gate – Svend
Foyns gate – Vestfoldgaten (i saken kalt St. Olavsparken)
kan dekkes gjennom anleggsbidrag for kompenserende
tiltak for boligprosjekter i nærområdet foruten allerede
inngått utbyggingsavtale fra 2011.
By.sak 06/18
Tønsberg Torv - 1002/0004 - universell utforming,
bevilgninger til sikringstiltak
Vedtak:
Kostnader forbundet med sikringstiltak på Tønsberg Torv
dekkes med kr 300.000,- fra Eiendomsfondet.
By.sak 063/18
Kjøp av tomteareal
Vedtak:
1. Avtale om kjøp av eiendommen gbnr 93/12 for kr
400.000,- + omkostninger godkjennes.
2. Beløpet tas fra eiendomsfondet.
By.sak 065/18
Hogsnes sykehjem - bevilgning for gjennomføring av
byggeprosjekt
Vedtak:
Nye Hogsnes sykehjem bygges ut på bakgrunn av
vinnerprosjektet (Møteplassen i Grenda) i plan- og
designkonkurransen. Prosjektet har en kostnadsramme på
550 millioner 2018-kroner. Prosjektet forutsetter
Husbankfinansiering.

Under arbeid

Påbegynt

Ferdigstilt

Iverksatt

Gjennomført

Iverksatt

Under prosjektering

Påbegynt
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Av dette bevilges ca. 50 millioner kroner
prosjekteringskostnader fordelt med 20 millioner i 2018 og
30 millioner i 2019. Prosjekteringskostnadene finansieres
ved låneopptak.
By.sak 090/18
Søknad om helt fritak fra reglene om havnekapital etter
Havne- og farvannsloven §50 Vedtak:
Omdisponering av hele havnekapitalen vedtas.

Søknad sendt

Iverksatt

Avtale inngått

Iverksatt

Rådmannen gis fullmakt til å sende søknad til
samferdselsdepartementet om helt fritak fra reglene om
havnekapital etter Havne- og farvannsloven § 50.
Eventuelle frigjorte midler skal i sin helhet benyttes til
allmennyttige formål i sentrums- og havneområdet som
kommer innbyggerne eller befolkningen generelt til gode,
etter kommunens prioriteringer.
By.sak 112/18
Utbyggingsavtale på Linnom med tilhørende planID0704
20150114
Vedtak:
Utbyggingsavtalen vedtas og undertegnes i etterkant av
Bystyrebehandlingen/vedtakelsen av Ordfører på vegne av
Tønsberg kommune. Avtalen med tilhørende vedlegg
kunngjøres etter vedtakelsen i Bystyret.
Det bevilges kr 210.000 som kommunens andel i
utbyggingsavtalen. Midlene tas fra avsatte
investeringsmidler til utbyggingsavtaler.
By-sak 126/18
Erstatningsykehjem for Maribu og Marie Treschow
Vedtak:
Det utredes et erstatningssykehjem for Maribu og Marie
Treschow. Sykehjemmet planlegges med 12 avdelinger
med maksimalt 8 beboere per avdeling, og et dagsenter for
mennesker med en demenssykdom dimensjonert for opptil
20 personer per dag

Iverksatt designkonkurranse

Påbegynt

Sykehjemmet skal, tilsvarende Hogsnes sykehjem, bygges i
henhold til prinsipper nedfelt i strategien aldersvennlig
kommune og strategien aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg
Det bevilges kr. 2.000.000,- til gjennomføring av
nødvendig plan/programarbeid og designkonkurranse.
Kostnaden på kr. 2.000.000,- finansieres med mvakompensasjon på kr. 400.000,- og kr. 1.600.000,- fra
låneopptak. Ny sak om prosjektets totale økonomiske
ramme fremmes etter juryens valg av prosjekt.
Det blir fremmet en ny sak vedrørende drift av
erstatningssykehjemmet i 2020
Byggeprosessen utføres som fossilfri byggeplass, med
særlig fokus på å ta biogass og elektrisitet i bruk.
I henhold til klimaplanens målsetninger skal prosjektet
bygges som plusshus.
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Plassering av tomt for nytt sykehjem legges fram som egen
sak (tomtealternativ 1 og 2) senest i første møte i 2019. Det
legges opp til medvirkningsprosess.
Muligheten for å bygge nytt sykehjem på tomtealternativ 1
og samtidig beholde dagens bygningsmasse og bruk i den
gamle husmorskolen skal særskilt utredes.
By-sak 151/18
Tilbakekjøp av eiendom, Skallevold camping Vedtak:
Avtale inngått
Inngåtte kjøpekontrakt for Skallevold camping, mellom
Camp Eiendom AS/Cathrine Solberg som selger og
Tønsberg kommune som kjøper, godkjennes.
Kjøpesum og kostnader i forbindelse med kjøpet, totalt kr
11.282.650,-, dekkes av eiendomsfondet..
Form 012/18
Salg av tilleggsareal til Grevinneveien 4A Vedtak:
Gjennomført, ferdig
Omforente avtale om makebytte av areal mellom Kroken 1,
gbnr 159/65, og kommunal eiendom gbnr 159/280,
godkjennes. Salg av kommunal eiendom, gbnr 1011/49,
godkjennes i henhold til vilkårene som fremkommer i
saken.
• Salgssummen overføres eiendomsfondet.
Form 028/18
Søknad om kjøp av kommunalt areal
Vedtak:
Klage tas ikke til følge. Omsøkte areal fra friområde selges
ikke.
Form 074/18
Salg av gategrunn i Tollbodgaten og Jernbanegaten
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å selge angitt grunnareal i
Tollbodgaten og Jernbanegaten til de vilkår som saken
beskriver.
BY 003/18 Oppheving av reg.planer for Fritzøelia og
Kjærnes.
BY 004/18
Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeid med
overordnet plan for Sem . Forslag til planprogram sendes
samtidig på høring og legges ut på offentlig ettersyn jf. pbl
§§ 4-1 og 12 - 9 .

Iverksatt

Iverksatt

Gjennomført

Iverksatt

Gjennomført

Iverksatt

Vedtatt 07.02.2018

Iverksatt

Planprogram ble vedtatt i
Bystyret i februar 2019

Påbegynt

BY 028/18 Detaljregulering av Medusatomta

VPOR for Sem ble lagt ut til
offentlig ettersyn etter 1. gangs
behandling i des. 2018
Vedtatt 14.03.2018

Iverksatt

BY 029/18 Detaljregulering av Semsbyveien 71 b mfl.

Vedtatt 14.03.2018

Iverksatt

BY 030/18:
Nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter
eierseksjonsloven vedtas. Med de foreslåtte endringene vist
under vil kommunen kunne få et gebyrregulativ som dekker
de reelle kostnader med behandling av søknader om
seksjonering og reseksjonering.

Vedtatt 14.03.2018

Iverksatt

Det innføres et regulativ som vist nedenfor med virkning fra
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01.04.18:
Gebyr for seksjonering og reseksjonering.
1 - 8 seksjoner kr 10 000
9 - 48 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 500
49 - 88 seksjoner, tillegg per ny seksjon kr 250
fra 89 seksjoner og mer kr 40 000
Ved behov for befaring vil prisen øke med kr 2000 per sak
Trukket søknad, eller ikke innvilget søknad koster kr 1060
Gebyr for å slette seksjoner på en eiendom, kr 0
Sak som avsluttes før saksbehandling er påbegynt, kr 0
Sak som avbrytes etter at saksbehandling er påbegynt
belastes med lavest gebyr av 1/2 av
gebyrsatsene, eller gebyr beregnet etter anvendt timer.
Gebyr for registrering av tilleggsareal. Det kreves
dokumentasjon fra søker med koordinater på sosiformat,
målemetode og nøyaktighet.
1 - 8 seksjoner kr 5 000
9 - 88 seksjoner, tillegg pr seksjon kr 500
Fra 89 seksjoner og mer kr 40 000
Gebyr for oppmåling av tilleggsareal.
1 - 8 seksjoner kr 10 000
tillegg per ny seksjon kr 500
Inngår eiendomsgrenser i tilleggsarealer kan det være behov
for å holde oppmålingsforretning etter Matrikkelloven av
2005. Det kommer da et gebyr i tillegg for klarlegging av
eksisterende grenser, se kommunens gebyrregulativ for
oppmålingsarbeider pkt 5 og 6.
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de
prinsipper som er lagt til grunn, det arbeidet og de
kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen
eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et
passende gebyr.
Gebyrjusteringer.
Gebyrregulativet justeres av bystyret ved hvert årsskifte og
gjelder når dette er kunngjort.
BY 058/18
Bypakke Tønsberg-regionen – Kommunedelplan for ny
fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme – Valg av
løsning:
Tønsberg kommune anbefaler at
Alternativ 16730: undersjøisk tunnel Kaldnes – Korten
legges til grunn for videre planlegging av ny
fastlandsforbindelse fra Færder kommune til fastlandet.

Kommunedelplan med tunnel
vedtatt av Bystyret 20.06.2018

Påbegynt

Det ble gjennomført mekling
høsten 2018 etter at FK vedtok
bru. Intensjonsavtale mellom
partene om bru alternativet
vedtatt i 2019
Ny kommunedelplan fremmes
i mars 2019

Ny fastlandsforbindelse planlegges med 4 felt og
trafikkregulerende tiltak for å begrense vegkapasitet for
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personbil og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange.
Type tiltak avklares i neste planfase. Tverrforbindelsen fra
Smidsrødveien langs Bekkeveien planlegges med 2 felt.
Fv. 300 Semslinna planlegges utvidet til fire felt fra
Kjellekrysset frem til E18 Sambruksfelt/kollektivprioritering
på strekningen vurderes i det videre arbeidet.
Regulering etter plan- og bygningsloven av ny
fastlandsforbindelse og utvidelse av Fv. 300 frem til E18
igangsettes straks kommunedelplanen for
fastlandsforbindelsen er formelt vedtatt av
planmyndighetene. Regulering fra Kjellekrysset frem til E18
forutsetter konsekvensutredning.
For neste planfase og ved utarbeidelse av
bompengeproposisjon skal helheten og tidligere vedtatt
innhold i Bypakke Tønsberg-regionen opprettholdes med
blant annet en andel til gående, syklende og kollektiv minst
på samme nivå som det er lagt til grunn i KVU.
Det arbeides videre med 20 års nedbetalingstid og
markedsrente som grunnlag for å fastsette bomavgiften.
7. Hvis det gjennom reguleringsprosessen skulle dukke opp
kostnader som overstiger 25% av bergnut anslag og eller
innsigelser og eller ny kunnskap om påvirkning på Ramsarområdet, ber man om at saken fremlegges bystyret på nytt.
BY 059/18
Det gjennomføres et mulighetsstudie med en grundig
medvirkningsprosess for å belyse utfordringer og avklare
videre utrednings- og planbehov i Vear området
BY 072/18
Kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra Nøtterøy
og Tjøme plan_ID 0704 90018, datert den 02.05.18 vedtas
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15 med
følgende endringer:

Anbud på mulighetsstudie
legges ut i løpet av våren 2019.
Forventes ferdig i løpet av
2019

Påbegynt

Kommunedelplan med tunnel
vedtatt av Bystyret 20.06.2018

Påbegynt

Det ble gjennomført mekling
høsten 2018 etter at FK vedtok
bru. Intensjonsavtale mellom
Generelle bestemmelser:
partene om bru alternativet
1.1 I § 2-5 tilføyes en presisering om at hensynet til
kulturminner, kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal vedtatt i 2019
utredes nærmere og ivaretas i den videre
Ny kommunedelplan med bru
reguleringsplanleggingen.
fremmes i mars 2019
1.2 Teksten i § 2-6 om støy er flyttet fra retningslinjer til
bestemmelser.
1.3 Det ta inn en ny bestemmelse, § 2-7, om at
reguleringsplanleggingen utføres i henhold til Klima- og
miljøverndepartementets retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Luftforurensing i
forbindelse med utslipp fra tunnelmunninger skal vurderes
spesielt.
Retningslinjer:
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2.1 Punkt 2. Plan for ytre miljø
Retningslinjen er omskrevet og tydeliggjort i samsvar med
Statens vegvesens veileder for utarbeidelse av YM-plan. Det
er presisert hvilke temaer en slik plan skal omfatte og at
kommunen i tillegg til kulturvern- og miljømyndighetene
skal være med på å utarbeide YM-planen.
Videre er det presisert at reguleringsplanen skal stille krav
om at utbygger utarbeider et miljøoppfølgingsprogram til
byggefasen.
2.2 Punkt 3. Landskapsbilde, visuelle forhold
«Bør» er erstattet med «skal».
2.3 Punkt 5. Naturmiljø. Denne retningslinjen utgår.
2.4 Punkt 6. Naturressurser, grunnvann, vassdrag og geologi
«Bør» er erstattet med «skal». Videre er retningslinjen
tilføyd at tiltaket ikke skal medføre økt fare for flom og
skred utenfor planområdet og at der vegtiltaket krysser
elver/bekker skal løsningene i reguleringsplanen ta sikte på
å sikre naturlige flomveier.
2.5 Punkt 7 Støy
Første avsnitt er flyttet til § 2-6.
Rådmannen delegeres til å oppdatere plankart og
bestemmelser i samsvar med vedtaket.
Nytt pkt. 3:
Det gjennomføres samtaler mellom de tre parter i Bypakka i
regi av Fylkesmannen. Tønsberg kommune representeres
med ordfører Petter Berg, varaordfører Bent Moldvær og
opposisjonsleder Per Martin Aamodt.
Varamedlem for ordfører er Rune Sørdalen
Varamedlem for varaordfører er Bent Kittelsen
Varamedlem for opp.leder er Kari Asmyhr.
BY 073/18 Detaljregulering av Dobbeltspor og
Vedtatt 20.06.2018
deponiområder Nykirke – Barkåker
BY 074/18 Detaljregulering for sykehusområdet
BY 075/18
Bystyret avviser Vestfoldhallen AS sin søknad om full
ettergivelse av faktura nr : 5018722

Iverksatt

Vedtatt 20.06.2018

Iverksatt

Reduksjon av gebyr
gjennomført, og
nedbetalingsplan avtalt

Iverksatt

2. Bystyret ettergir 25 % av Faktura nr.: 005018722
(byggesaksgebyr) til Vestfoldhallen AS i hht til Bystyresak
058/16 , samt påløpte renteutgifter og utgifter til innkreving,
totalt kr. 175.481,12 .
Bystyret ber administrasjonen gå i dialog med
Vestfoldhallen AS om en nedbetalingsplan for resten av
fakturaen .
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BY 076/18
I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtar
Tønsberg kommune kommunedelplan for klima- og energi
2018 – 2028.

Penger til egen stilling på
klima vedtatt i forbindelse med
budsjettet for 2019

Påbegynt

Rådmannen skal forberede en sak til budsjettprosessen som Strategiene i handlingsdelen er
viser behovet for investeringer i arbeidskraft og teknikk for å oppdatert i hht
bystyrevedtaket.
følge opp klimaplanen.
Kommunen som byggherre bør miljøsertifisere sine egne
byggeprosesser. Kommunen oppfordres å legge til rette for
fossilfrie og grønne byggeplasser.
Næringsplan - punkt 2 tiltak - må strykes.
3. Alle strategier i handlingsdelen oppdateres i henhold til
hoveddelen.
BY 94/18 Detaljregulering av Husvikveien 25a
BY 095/18 Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes
kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.
BY 101/18
I medhold av forskrift om forvaltning av bever (26.04.2017)
§§ 2 og 3, vedtar Tønsberg kommune «Forskrift om
forvaltning av bever, Tønsberg kommune, Vestfold» og
forvaltningsplan for bever , med følgende tillegg:
Ved stor endring av bestand i et område eller i kommunen
har Rådmann fullmakt til å stoppe jakt i gjeldende område
eller i hele kommunen.

Vedtatt 12.09.2018

Iverksatt

Planen har vært ute til offentlig
ettersyn og 2. gangs
behandling forventes i løpet av
1. halvdel 2019
Vedtatt 12.09.2018

Påbegynt

Iverksatt

Forskriften og forvaltningsplanen ivaretar krav og mål i den
nasjonale forskriften om bever og forvaltningsmålet for arter
i naturmangfoldlovens § 5.
BY 110/18 Detaljregulering av Marmorveien 1a
Vedtatt 17.10.2018

Iverksatt

BY 111/18 Detaljregulering av Tvervedveien 69a og 69b

Vedtatt 17.10.2018

Iverksatt

BY 123/18 Detaljregulering av Jarlsø byggetrinn 5

Vedtatt 07.11.2018

Iverksatt

Vedtatt 07.11.2018

Iverksatt

Vedtaket oversendt VFK.

Påbegynt

BY125/18 Detaljregulering av Øvre Langgate 46
BY145/18
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med
revisjon av RPBA og RTP og berømmer Vestfold
fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med
kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være til stor
nytte for kommunene.

Fylkeskommunen har signalisert
at deler av ny RPBA kommer på
høring våren 2019, og 2. gangs
behandling forventes vedtatt i
2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag Fylkestinget i juni 2019
til revidert RPBA og RTP. Kommunestyret kan ikke
akseptere retningslinjer som går ut over kravene i plan- og
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bygningsloven og innskrenker kommunens handlingsrom.
Bystyret og Kommunestyret forutsetter at:
a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget
må fremkomme tydelig. Retningslinjer utover lovens krav
må endres til faglige råd.
b) Planforslaget justeres slik at det tydelig forholder seg til
ansvarsfordelingen slik denne fremkommer i plan- og
bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av
retningslinjene gjennomgås med tanke på at dette er en
overordnet regional plan.
c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt
prioritert vekstområde.
d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved
behov kan etablere kontorbedrifter i tråd med retningslinjene
ved Åskrysset.
BY 146/18
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR Sem) legges ut Planen er lagt ut til offentlig
til offentlig ettersyn.
ettersyn

Påbegynt

For å sikre gjennomføring av tiltak i VPOR skal det
utarbeides en gjennomføringsplan.
Ysteritorget opprustes i 2019 som et samarbeidsprosjekt
mellom Tønsberg kommune og Gjennestad videregående
skole. Midler til prosjektet søkes innarbeidet i budsjettet for
2019.
Endring av enkelte gatenavn innenfor planområdet legges
frem som egen sak for Veinavnkomiteen i Tønsberg
kommune.
Det vurderes nærmere om løsningene i kryssene
Semsbyveien/Andebuveien (X-kryss) og
Semsbyveien/Døvleveien (Y-kryss) bør endres fra
signalreguleringer til rundkjøringer .
BY 147/18
Prosjektplan for Sykkelbyen Tønsberg godkjennes.

Vedtatt 05.12.2018

Iverksatt
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Budsjett og regnskap
Tilskudd og aktivitetsoversikt Landbrukskontoret Re og Tønsberg
Tiltak
Innovasjon Norge
Produksjonstilskudd
Regionalt miljøtilskudd

Re

Tønsberg

46,0 mill (231stk)
5,1 mill (149 stk)

Spesielle miljøtiltak
Dreneringstilskudd
Avlingssvikt
Skogfondsaker
Omdisponert dyrka mark
dyrkbar mark
Konsesjonssaker
Jordlovssaker
Dyrka mark
Produktiv skog

1,2 mill (17 stk)
1,5 mill (10 stk)
(196 stk)
2.0 mill (99 stk)

15,5 mill (99 stk)
1,1 mill (52
stk)
0,2 mill (3 stk)
1,4 mill (11 stk)
(86 stk)
0,5 mill (24)

9 stk
16 stk
75 421 daa
122 593

5 stk
3 stk
41 470 daa
33 772 daa

SUM
9,1 mill (13 stk)
61,5 mill (330 stk)
6,2 mill 201 stk
1,4 mill (20 stk)
2,9 mill (21 stk)
27 mill forl. (282 stk)
2,5 mill (123 stk)
99 daa
25 daa
14 stk
19 stk
116 891 daa
145 365 daa

2018 var første året for det nye landbrukskontoret for Re og Tønsberg. Året bar preg av en
tørkesommer Norge ikke har sett maken til siden 1947. Det avstedkom svært mange avlingssviktsaker.
Samlet sett har landbrukskontoret Re og Tønsberg saksbehandlet 110, 6 millioner i tilskudd/utbetalinger til
landbruket i de to kommunene. Det er fattet 977 vedtak om utbetalinger. I tillegg kommer lovsaker etter jordog konsesjonsloven. Omdisponering av dyrket mark skjer i stor grad gjennom reguleringsplaner der
dobbeltsporet jernbane tar hele 87 daa dyrket mark i de to kommunene.

Økonomiske resultater (i hele tusen kr)
Virksomhet
Bydrift
Kommuneutvikling
Havnevesenet *)
Tønsberg..kommunale
Eiendom
Eiendomsutvikling
Totalt

Regnskap 2018

Budsjett 2018

Avvik

12 627
8 303
0

21 342
16 796
0

-8 715
-8 493
0

71 896
5 548
98 374

72 432
5 608
116 178

-536
-60
-17 804

*) Havnevesenet avsetter sitt overskudd til lovbestemt havnefond, og vil derfor alltid ha resultat 0.

Avvik
Det er store mindreforbruk (overskudd) på Bydrift og Kommuneutvikling, mens de andre virksomhetene har
mindre overskudd.
Bydrift har store merinntekter på noen områder: Inntektene på Taranrød fyllplass utgjør 13,7 mill kr og er
ikke budsjettert. Overskudd er avsatt til fonds, men området «bydrift» viser likevel et overskudd på 3 mill kr.
Parkering har store merinntekter spesielt på håndheving. Selv om også utgiftene overstiger budsjettet noe,
viser parkering et overskudd på 6,4 mill kr.
Kommuneutvikling har hatt vakanser i løpet av året og innspart ca 2,5 mill kr pga det. I hovedsak skyldes
resten av overskuddet større inntekter og bruk av fonds på selvkostområdene.
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Kommunensom organisasjon

Antall ansatte
Totalt antall ansattevar pr 31.12.18totalt 3.739,mensantall fast ansatteårsverkvar 2.645.
Fordelingenmellom antall ansatte/kjønnframgårav tabell og figurer under:
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Likestillingog mangfold
Tønsbergkommuneleggervekt på at sammensetningen
av ansatteskal gjenspeileet mangfoldpå
arbeidsplassen.
Arbeidsgiverpolitikkenskal fremmelikeverd, likestilling, toleranseog åpenhetpå alle
områder,spesieltmedtankepå alder,kjønn, etniskopprinnelse,religiøs overbevisningog seksuelllegning.
Likestillingsarbeideter definertsomet delmåli kommunensHR-strategi,vedtatti 2013,medfølgende
målsetning:
Likestilling og likeverdskal gjenspeilesbådegjennomrekruttering, oppgaverog lønnsnivåog bidra
til et mangfoldi arbeidsmiljøet.
Tønsbergkommuneer en IA-bedrift og har utarbeideten mål-og handlingsplansomi tillegg til å redusere
kommunenssykefravær,har sommål å:
beholdeegneansattemedredusertfunksjonsevne
åpnevirksomhetenfor utprøvingav funksjonsevne
få eldrearbeidstakeretil å stålengrei jobb
ha et livsfaseperspektivi personalpolitikken
redusereuønsketdeltid
Kommunenhar en stor overvektav kvinneligeansatte.Dettegjelder ogsåforlederstillinger, bortsettfra i
toppledergruppen.
Det er overvektav kvinneligedeltidsansattei kommunen.
Det arbeidesfor å etablereen heltidskulturi Tønsbergkommune.Kommunenhar vedtatten prosedyrefor
dette.Heltidsstillingerer definertsom stillinger i spennetmellom 80 –100% stillingsstørrelse.Ansattesom
har en deltidsstillingkombinertmeden uføregradblir regnetsom heltidsansattei denneforbindelse.
De storehelsevirksomhetene
har stort mangfoldav bådeetniskopprinnelseog religiøsoverbevisningblant
sineansatte.De øvrigevirksomhetenehar variasjonerogvektleggermangfold,likeverd og likestilling både
når det gjelderansattegenereltog gjennomrekruttering.
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Resultater fra medarbeiderundersøkelsen 2018
Resultatene fra gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2018 er tilnærmet likt resultatene fra 2017, til tross
for at det var betydelig lavere svarprosent i 2018. Tønsberg kommune gikk i 2017 over til
medarbeiderundersøkelsen som er utarbeidet av profilerte forskere på oppdrag av KS. Vi har derfor kun disse
to årene som sammenligningsgrunnlag. Forskerne bak undersøkelsen anbefaler at denne gjennomføres med
et intervall på ca 1,5 – 2 år, slik at virksomhetene får tid til å gjennomføre vedtatte oppfølgingstiltak.
Imidlertid vedtok Tønsberg kommune å gjennomføre undersøkelsen allerede i 2018, grunnet forestående
kommunesammenslåing.

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse
10-Faktor Tønsberg
10Faktor
Norge
Faktor
Navn
Tønsberg 2018
2018
Faktor 1 Indre motivasjon
4,3
4,3

Faktor 2 Mestringstro

4,4

4,3

Faktor 3 Autonomi

4,3

4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse

4,3

4,2

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse
4,0

4,0

Faktor 6 Rolleklarhet

4,3

4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling
3,7

3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje

4,5

4,5

Faktor 9 Mestringsklima

4,1

4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon

4,7

4,7

10Faktor
Beskrivelse
Tønsberg
2017
4,3
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si
om oppgavene oppleves som en drivkraft og
som spennende og stimulerende. (Også kalt
indre jobbmotivasjon)
4,3
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og
mulighet til å mestre utfordringer i
jobbsammenheng.
4,2
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til
å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i
jobben sin, basert på egen kompetanse, og
innen en definert jobbrolle.
4,2
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen
jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin
nåværende jobb.
3,9
Ledelse som vektlegger at den enkelte
medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig
ut fra sine egne forutsetninger, slik at
medarbeideren opplever mestring og yter sitt
beste.
4,3
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene
til den jobben medarbeideren skal gjøre er
tydelig definert og kommunisert.
3,5
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende
for at medarbeiderne til enhver tid er best
mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy
kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de
tjeneste som leveres, uansett hvilken type
tjeneste vi snakker om.
4,4
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på
jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye
behov og krav.
4,0
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne
av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode,
fremfor å rivalisere om å bli best.
4,7
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt
for andre, også kalt prososial motivasjon, er en
viktig drivkraft for mange og har en rekke godt
dokumenterte, positive effekter.
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Utviklingen i sykefravær
Sykefraværet har hatt en betydelig økning i 2018 sammenlignet med de siste 4 årene, se tabell under. Dette
til tross for at det arbeides målrettet i virksomhetene blant annet med god bistand fra aktører som NAV
Arbeidslivssenter og Viken Bedriftshelse i tillegg til HR-enheten.
Tønsberg kommune deltok i KS-prosjektet «NED med sykefraværet» og har i 2018 inngått et samarbeid med
NAV Vestfold og NAV Arbeidslivssenter om en arbeidsmetodikk som kalles «Tett på». Det viktigste som
kom ut av prosjektet «NED med sykefraværet» var verktøy til bruk i dialogen ute i virksomhetene; det ene
var en dialogduk med gode spørsmål til bruk i sykefraværsarbeidet, mens det andre verktøyet er
oppfølgingsmetodikken utarbeidet gjennom medarbeiderundersøkelsen, 10-faktor.
«Tett på» har startet opp i de tre store helsevirksomhetene; Sykehjemmene i Tønsberg, Hjemmetjenesten og
Psykisk helse og miljøarbeid. Arbeidsformen i «Tett på» startet med informasjonsbrev til fastlegene og til
hver enkelt ansatt i virksomhetene som er plukket ut til å starte opp med «Tett på». Ved oppstart,
august/september 2018, ble det gjennomført informasjonsmøter for ledere og tillitsvalgte. I perioden
september – november 2018 ble det i møter mellom IA-rådgiver, NAV, NAV-veileder, ledere med
personalansvar og HR, gått gjennom alle sykemeldte på hver avdeling. Dette arbeidet er viktig fordi NAV har
taushetsbelagte opplysninger om diagnoser, som arbeidsgiver ikke har. Gjennom dette samarbeidet så kan
det lages individuell oppfølging tilpasset den enkelte mye tidligere i sykefraværsforløpet, enn det har vært
mulig fram til oppstart av «Tett på». Leder- og tillitsvalgtopplæring for alle tre virksomhetene ble
gjennomført høsten-18. Denne opplæringen ble arrangert i bystyresalen og var obligatorisk for ledere som
deltar i «Tett på» og åpent for øvrige ledere i kommunen. I perioden mars-juni 2019 gjennomføres
personalmøter i alle avdelinger som inngår i «Tett på»-oppfølgingen.
Resultatene av «Tett på» er for tidlig å si ennå grunnet oppstart høsten-18. NAV’s statistikk viser imidlertid
at antall legemeldte langtidsfravær i disse tre virksomhetene har blitt redusert. Utfordringen for kommunen
er at korttidsfraværet imidlertid har økt, spesielt 4. kvartal 2018 og 1. kvartal 2019, så samlet
sykefraværsprosent 2018 har vært høyere enn de foregående årene.
Planen er at arbeidsformen i «Tett på» videreføres til øvrige virksomheter og blir den formen
sykefraværsoppfølgingen gjøres på. Det tette samarbeidet med NAV i denne arbeidsformen gir foruten
målrettet tilrettelegging tilpasset hver enkelt sykemeldtes diagnose, også faste kontaktpersoner for kommunen
i NAV. Dette anses som en klar forbedring da samarbeidet flyter enklere med dedikerte IA-rådgiver og
veileder fra NAV med god kjennskap til kommunen og samarbeider tett med ledere og HR. Positive
resultater fra andre kommuner som har startet dette arbeidet tidligere enn Tønsberg kommune, gjør at partene
mener dette er en riktig arbeidsform.
I tillegg til de tre store helsevirksomhetene som nå benytter «Tett på», har to skoler, Byskogen og Sem,
startet sykefraværsoppfølging etter samme metode. På begge skolene deltar også Viken BHT sammen med
NAV og HR i dette arbeidet.
År
2014
2015
2016
2017
2018

Korttids fraværs%
Langtids fraværs% Total fraværs%
2,2
6,0
8,3
2,3
5,8
8,1
2,3
5,9
8,2
2,2
5,8
8,0
2,5
6,0
8,5
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Kommunens økonomi 2018
Nøkkeltall adm., styring og fellesutgifter:
Tønsberg
2018

KOSTRATALL
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter,
konsern
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per
innbygger, konsern
Netto driftsutgifter i kroner per innbygger,
konsern
Frie inntekter i kroner per innbygger, konsern
Pensjonsforpliktelse i kroner per innbygger,
konsern
Netto driftsutgifter til administrasjon i % av totale
netto driftsutg, konsern
Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i
kr. pr. innb., konsern
1)

Tønsberg Komm
2017
unegruppe
131)
2018

Landet
uten
Oslo
2018

Re
2018

82,3

77,9

86,3

85,5

113,5

63 849

59 660

63 686

68 697

64 676

53 958

51 173

56 295

59 846

58 621

52 206
87 426

50 719
85 209

53 157
86 101

55 132
97 609

53 407
92 861

6,8

6,1

6,8

7,3

7,4

3 667

3 119

3 815

4 358

4 362

Store kommuner utenom de fire største byene.

Kostnader til administrasjon har økt betydelig siden 2017. Årsaken til dette er at Tønsberg kommune
kostnadsfører utgifter til administrasjon av fellesnemnda og prosjektadministrasjonen for den nye kommunen.
Nøkkeltall. (Alle tall i hele tusen og 2018-priser)
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Brutto driftresultat
Finansresultat
Netto driftsresultat
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk
Langsiktig gjeld
Gjeld pr innbygger

2015
3 207 762
3 135 723
72 039
-112 612
91 380
16 124
2 336 389
56

2016
3 265 065
3 195 196
69 869
-104 845
95 441
64 868
2 199 296
52

2017
3 584 360
3 441 880
142 481
-118 121
158 206
96 402
2 656 871
59

2018
3 617 821
3 613 308
4 514
-136 029
18 610
27 397
3 007 291
65

Tønsberg kommune produserte tjenester for ca 3,6 mrd kroner i 2018. Dette er finansiert ved skatteinntekter
(38%), tilskudd fra staten (44%) brukerbetalinger (5%), samt salgsinntekter og overføringer fra andre (13%).
I 2018 var brutto driftsinntekter høyere enn driftsutgiftene, hvilket ga et positivt brutto driftsresultat på 4,5
mill. kr. og et netto driftsresultat på 18,6 mill. kr. eller 0,5%. Tønsberg kommune har en gjeld på 3,0 mrd kr,
men kun ca. halvparten finansieres av frie inntekter. Bruttogjelden er nå 65.000 kr pr innbygger i kommunen,
og det er innført en handlingsregel for at ikke gjelden skal øke. Hovedutfordringen for Tønsberg kommune på
det økonomiske området framover er fortsatt å stabilisere utgiftene (tjenestenivå) i forhold til inntektene.
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Fordelingav gjeld pr. 31/122018:

Kommunensutgifter fordeltesegslik på områder:
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Netto resultatpr. områdei nominellebeløp:

Investeringeri anlegg(mill kr) fordelt på område:

Sumåretsinvesteringeri anlegggikk ned med3,4% fra 2017 til 2018.Investeringeneer vesentligdekketinn
ved låneopptak,ved sidenav merverdiavgiftskompensasjon,
andreinntekterog overføringer.
Den størsteendringener på barnehageområdet
og området«andreinvesteringer».Kostnadenepå
barnehageområdet
i 2017gjelderi hovedsakoverdragelsenav Ekely barnehagei forbindelsemed
grensejusteringen
på Vear. I 2018har det kun værtmindrekostnaderknyttet til barnehage.
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