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Sak om kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg tas til orientering
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Sammendrag:
På oppdrag fra Bystyret gis her en orientering om de kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata som
helse og omsorg har utarbeidet for presentasjon i perioderapportene til politikerne.
Kvalitetsindikatorene skal synliggjøre og dokumentere virksomhetenes pasient- og
brukersikkerhetsarbeid innen områdene legemidler og ernæring. Aktivitetsdataene
dokumenterer viktig tjenester og tiltak for brukere og pasienter.
Her presenteres fem kvalitetsindikatorer og flere viktige aktivitetsdata.
Vedlegg:
Indikator Ernæringskartlegging boliger PHM
Indikator ernæringskartlegging hjemmetjenesten.v2
Indikator legemiddelgjennomg sykehjem SITlangtid siste 12 mnd
Indikator legemiddelsamstemming boliger PHM
Indikator legemiddelsamstemming hjemmetjenesten
Indikatormal
tilsyn
Perioderapport HO ver 25 april2019

Innledning – hva saken gjelder:
I behandlingen av budsjett for 2018 vedtok Bystyret flg. tekstvedtak:
«14. I budsjettet for 2018 er rammene for HO-området stramme. Bystyret forventer at
tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige og at effektiviseringer som blir iverksatt, ikke
reduserer pasient- og brukersikkerheten. I perioderapportene får Helse- og
omsorgsutvalget presentert økonomiske- og HMS-styringsdata, men ikke faglige
styringsdata. Bystyret ber derfor om at det blir utarbeidet indikatorer på sentrale faglige
områder som for eksempel legemiddelbruk, ernæring, antall fallulykker, individuell plan,
avvik mm. Bystyret ber om at det skal rapporteres på disse indikatorene i hver
perioderapport fra våren 2018»

Faktagrunnlag:
I perioderapportene blir det i dag ikke presentert faglige kvalitetsindikatorer som belyser
pasient- og brukerkvalitet, kun presentasjon av sykefravær, økonomi og HMS data.
Tønsberg kommune var i perioden 2015 - 2018 nasjonal pilotkommune for
Pasientsikkerhetsprogrammet. Gjennom prosjektet « I Trygge hender 24-7 Tønsberg»
skulle Tønsberg kommune teste ut et nytt konsept for pasient- og brukersikrekommuner.
Konseptet «Pasient- og brukersikker kommune» har som hovedmål å redusere pasientskader.
Ledere på alle nivåer involveres aktivt. De skal legge til rette for pasientsikkerhetsarbeidet og
etterspørre resultater, slik at pasient- og brukersikkerhetstiltak iverksettes på en helthetlig og
systematisk måte i hele helse- og omsorgstjenesten.
Prosjektet « I Trygge hender 24-7 Tønsberg» var forankret politisk gjennom Bystyret og faglig
gjennom rådmann/kommunaldirektør, kommuneoverlege og virksomhetsledere helse og
omsorg. Et av målene i prosjektet var at politisk og administrativ ledelse i kommunen skulle
samarbeide om utvikling og utprøving med bruk av styringsparametere for kvalitet og
pasientsikkerhet.
Politisk og administrativ ledelse i kommunen skulle prøve ut og få erfaring med bruk av
styringsparametere for kvalitet og pasientsikkerhet. Målet var at kommunens administrative og
politiske ledelse får kontinuerlig kunnskap om status for kvalitetsarbeidet og pasient/
brukersikkerheten i kommunen.
Det har i prosjektperioden vært avholdt tre samlinger med utvalg for helse og omsorg hvor tema
har vært pasientsikkerhet og styringsparametere. Ressurspersoner fra Helsedirektoratet har stilt

i samlingene, og bidratt til å gi kunnskap om kvalitetsindikatorarbeid.

Bystyret ba om at indikatorer skulle presenteres i perioderapporter allerede våren 2018.
Utarbeidelse av egne, interne kvalitetsindikatorer for helse og omsorg er et
nybrottsarbeide, og det var ikke eksempler og erfaringer fra andre kommuner som
kunne brukes i dette arbeidet. Det har derfor tatt tid før fem kvalitetsindikatorer legges
fram her.
I kvalitetsreformen Leve hele livet (Meld. St. 15 (2017–2018) er det fem hoved innsatsområder
hvorav to er :
-Mat og måltider hvor målet er å redusere underernæring og skape gode mat og
måltidsopplevelser for den enkelte.
-Helsehjelp hvor målet er å øke mestring og livskvalitet, forebygge funksjonsfall og gi rett
hjelp til rett tid.
Stortingsmeldingen presiserer at for å nå disse målene må kommunene sørge for:

«Systematisk kartlegging og oppfølging - Å fange opp tegn på utvikling av sykdom,
funksjonstap eller problemer, er en forutsetning for å komme tidlig i gang med
tiltak, både hos hjemmeboende eldre og eldre på sykehjem. Helse- og
omsorgstjenesten bør utvikle og bruke ansattes kompetanse i systematisk
kartlegging, observasjon og oppfølging. Slik kartlegging og oppfølging må, i tillegg
til fysisk helse og funksjon, omfatte ernæringsstatus, munn- og tannhelse,
sansetap, psykisk helse og sosiale forhold.
Systematisk ernæringsarbeid - Systematisk ernæringsarbeid handler om å følge
opp den enkeltes ernæringsbehov for å unngå under- og feilernæring. Helse- og
omsorgstjenesten må vurdere risiko for feil- og underernæring og om det skal
utarbeides en individuell ernæringsplan.»

Helsedirektoratet har utviklet 25 nasjonale indikatorer for de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. De nasjonale indikatorene publiseres kun en gang pr år, og viser
resultat av et års målinger. På kommunalt nivå er det behov for kvalitetsindikatorer som
kan måles og følges opp jevnlig gjennom året. Med utgangspunkt i malene for de
nasjonale indikatorene har helse og omsorg Tønsberg utarbeidet egen mal (se vedlegg
mal for indikatorarbeid Tbg). Resultatet er at helse og omsorg kan dokumentere,
korrigere og rapportere gjennom året på viktige nasjonale indikatorer som ellers kun
rapporteres en gang pr.år.

Administrasjonen har utarbeidet fem kvalitetsindikatorer for oppfølging av ernæring og
legemiddelbruk, hvor målene er å redusere underernæring/feilernæring, forhindre feil
ved legemiddelbruk og forebygge funksjonsfall.
Arbeidet har vært forankret i det overordnede kvalitetsutvalget for helse og omsorg.
Kvalitetsutvalget ledes av kommunaldirektøren for helse og omsorg, øvrige medlemmer
er: kommuneoverlegen, alle virksomhetsledere helse og omsorg, to hovedtillitsvalgte og
to brukerrepresentanter oppnevnt av brukerorganisasjonene.
I henhold til Bystyrets oppdrag skal indikatorene rapporteres politisk gjennom
perioderapportene.

Brukermedvirkning er et sentralt tema i pasient- og brukersikkerhetsarbeidet. I det
overordnede kvalitetsutvalget for helse og omsorg og i kvalitetsutvalgene i
virksomhetene er det brukermedvirkning på et systemnivå ved brukerrepresentanter
oppnevnt av brukerorganisasjonene.
I pasient- og brukersikkerhetsarbeidet ute på det enkelte tjenestested praktiseres
brukermedvirkning på individnivå. I møtet med pasient/bruker skal et hovedspørsmål
være «Hva er viktig for deg?» Tjenestestedene har pasienttavler hvor viktige
oppfølgingsområder skal settes opp og følges oppi det daglige arbeidet f.eks.
legemiddelbruk, sårbehandling, fare for fall etc. På alle tavler skal «Hva er viktig for
deg?» settes opp og avtales med den enkelte pasient/bruker.
Tilbakemeldinger fra brukere gjøres i dag ved brukerundersøkelser i virksomhetene
annet hvert år.
Kommunen benytter brukerundersøkelsene til KS bedrekommune.no. Sykehjemmene i
Tønsberg bruker en variant av KS pårørende undersøkelser. Administrasjonen i helse
og omsorg ønsker å arbeide mer å utvikle egne lokale brukerundersøkelser. På grunn
av arbeidet med kommunesammenslåingsprosessen vil det være naturlig å starte dette
arbeidet når helse og omsorgstjenestene i Re og Tønsberg er samlet i Nye Tønsberg.
I perioderapportene legger rådmannen i tillegg inn flere sentrale aktivitetsdata for helse
og omsorg som måles og rapporteres jevnlig. Aktivitetsdataene dokumenterer viktige
kvalitetsvariabler for innsatsen på helse og omsorgsområdet.
Venteliste på sykehjem, venteliste på bemannede boliger og tilsyn fra ulike
tilsynsmyndigheter får nå også plass i perioderapportene.
Aktivitetsdata:
·

Antall overliggerdøgn somatikk

·

Antall overliggerdøgn psyk rus

·

Antall tjenestemottakere i hjemmetjenesten som har fått hverdagsrehabilitering pr måned

·

Beleggsprosent sykehjem

·

Andel sykehjemsplasser belagt med pasienter med langtidsvedtak

·

Antall tjenestemottakere hjemmesykepleie pr mnd.

Ventelister:
Ventelister Sykehjem:
Bystyret vedtok i 2017 egen forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem. Forskriftens
formål er å få oversikt over behovet for langtidsopphold i sykehjem i kommunen, samt gi
forutsigbarhet og åpenhet rundt hva som skal til for å ha rett til langtidsopphold, og
hvordan tildelingsprosessen for sykehjem fungerer. I perioderapporten legges fram
oversikt for ventelister til sykehjem i Tønsberg.

Vente lister til bemmannet bolig:
Ventelisten viser de antall søkere som står på venteliste til bemannet bolig, og som er
vurdert til å ha behov for bolig med bemanning.

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

Rettslig grunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
Kapittel 4. Krav til forsvarlighet, pasientsikkerhet og kvalitet
§ 4-2.Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet

Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at
virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og
brukersikkerhet..
Forholdet til kommuneplanen:
H 3. Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester
H 9. Vi vil ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsmetoder i helse- og omsorgstjenestene

Vurderinger:
Utarbeidelse av kvalitetsindikatorer krever en høy faglig og metodisk forståelse av
forbedringsmetodikk og kunnskap om måling av kvalitet. Arbeidet har derfor tatt lang tid,
og resultatet som nå presenteres er et nybrottsarbeid for helse og omsorg i Tønsberg.
Tønsberg kommune helse og omsorg er nasjonalt sett tidlig ute med utarbeidelse av
egne kvalitetsindikatorer.
Helsedirektoratet har utviklet 25 nasjonale indikatorer for de kommunale helse- og
omsorgstjenester. De nasjonale indikatorene publiseres en gang pr år, og viser resultat
av et års målinger. På kommunalt nivå er det behov for kvalitetsindikatorer som kan
måles og følges opp jevnlig gjennom året. Med utgangspunkt i malene for de nasjonale
indikatorene har helse og omsorg Tønsberg utarbeidet egen mal (se vedlegg mal for
indikatorarbeid Tbg). Resultatet er at helse og omsorg kan dokumentere, korrigere og
rapportere gjennom året på viktige indikatorer som ellers kun rapporteres en gang pr.år.
Administrasjonen har utarbeidet fem kvalitetsindikatorer for oppfølging av ernæring og

legemiddelbruk, hvor målene er å redusere underernæring/feilernæring, forhindre feil
ved legemiddelbruk og forebygge funksjonsfall. Tønsberg helse og omsorg er derfor
tidlig ute med å ha egne kvalitetsindikatorer, ref St. Meld. Leve hele livet,som kan
rapporteres periodevis.
Kvalitetsindikatorer for helse og omsorg:
1. Andel pasienter (67 år og eldre) på langtidsopphold i kommunalinstitusjon som har hatt
legemiddelgjennomgang siste 12 måneder.

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

2. Andel tjenestemottakere hjemmetjenester med Legemiddelsamstemming innen tre
virkedager.

Hvorfor er denne kvalitetsindikatoren viktig:
Undersøkelser viser at for 50-90% av pasientene i hjemmesykepleien er det
uoverensstemmelse over legemidler i bruk (LIB) hos pasienten og LIB hos
fastlegen.
Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig å følge opp
pasienter og brukeres legemiddelbehandling. Legemiddelsamstemming er et viktig
tiltak for å avdekke den reelle legemiddelbruk, avdekke misforhold mellom
forordnede legemidler og LIB, for dermed å unngå feil og skader.
Måling av legemiddelsamstemming innebærer måling av arbeidsprosesser både i
Hjemmetjenesten og hos den enkelte fastlege.
MÅL: 100% av legemiddellistene med behov for samstemming, skal være
samstemt i løpet av tre virkedager
3. Andel tjenestemottakere i boliger (virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid) med samstemt
legemiddelliste minimum to ganger årlig.

Hvorfor er denne kvalitetsindikatoren viktig:
Manglende eller feilaktig legemiddelinformasjon gjør det vanskelig å følge opp
tjenestemottakers legemiddelbehandling. Legemiddelsamstemming er et viktig

tiltak for å avdekke den reelle legemiddelbruk, avdekke misforhold mellom
forordnede legemidler og legemidler i bruk, for dermed å unngå feil og skader.
MÅL: 100% av legemiddellistene skal være samstemt minimum hver april og hver
oktober
4. Andel tjenestemottakere boliger som er kartlagt i forhold til ernæringsstatus.

Hvorfor er denne kvalitetsindikatoren viktig:
En stor andel brukere av kommunens tjenester er underernærte / feilernærte / i
risiko. Underernæring og feilernæring gir økt fare for andre sykdommer, lengre
rekonvalesens, redusert livskvalitet, større pleietyngde og økte kostnader.
Ernæring er et satsningsområde for helse og omsorg i Tønsberg Kommune
MÅL: Alle pasienter (100%) i boliger i virksomhet Psykisk helse og miljøarbeid
(PHM) skal kartlegges i forhold til ernæringsstatus
5. Andel tjenestemottakere hjemmetjenester som er kartlagt ernæringsmessig og med risiko
for underernæring innen tre dager
Hvorfor er denne kvalitetsindikatoren viktig:

«Det anslås at hver fjerde mottaker av hjemmetjenester er underernært eller i
risiko for underernæring. Ved økende alder skjer det en rekke forandringer i
kroppen, og dette har betydning for ernæringssituasjonen hos eldre. Nær
halvparten av pasienter som skrives ut fra sykehus er i ernæringsmessig risiko og
trenger tiltak.»
«Sykdomsrelatert underernæring er en stor menneskelig, medisinsk og
økonomisk utfordring og kan føre til økt sykelighet og høyere dødelighet.» (Ref :
Pasientsikkehetsprogrammet – Tiltakspakke for forebygging og behandling av
underernæring hjemmetjeneste)
Ved å systematisk avdekke ernæringsmessig risiko som underernæring, overvekt,
feilernæring og sette i gang tiltak, vil man kunne gi en helsemessig gevinst for den
enkelte, samt redusere behovet for innleggelse.

MÅL: 100% av tjenestemottakere som er utskrevet fra sykehus/ korttid/ ny pasient i
tjenesten eller kjent bruker med mistanke om feil/underernæring, skal være
kartlagt for ernæringsmessig risiko i løpet av tre dager.

De valgte indikatorene må prøves ut over tid for å kunne evaluere om datakildene og
datafangsten gir sikre måleresultater og synliggjør en effektiv kvalitetsutvikling av helse
og omsorgstjenestene.
Ved innføring av nytt pasientjournalsystem CosDoc fra 2020 forventes det at uttrekk av
pasient/bruker kvalitetsdata vil bli forbedret og gjøre det enklere å rapportere kvalitet og
tjenesteeffekitivitet.
Rådmannen vurderer at de framlagte kvalitetsindikatorene, aktivitetsdata, ventelister og

tilsynsoversikt vil gi politikerne viktig og nyttig dokumentasjon av pasient- og bruker
kvaliteten innen helse og omsorg i Tønsberg kommune med fast rapportering i
perioderapportene, og være et nyttig supplement til sykefravær, økonomi og HMS
styringsdata.
Kvalitetsindikatorene og aktivitetsdataene som legges fram her, omfatter voksne
tjenestemottakere i sykehjem, hjemmesykepleie og bemannede boliger. Rådmannen er
klar over at det presenteres indikatorer for et relativt begrenset område for pasient-og
brukerkvalitet. Det vil bli spesielt viktig å følge opp og arbeide videre med rapportering
av styringsdata blant annet for rus og psykisk helse.
Rådmannen vil beklage at det på nåværende tidspunkt ikke kan framlegges
kvalitetsindikatorer for brukermedvirkning. Det vil bli arbeidet videre med å framskaffe
målbare og objektive indikatorer for brukermedvirkning.

Alternative løsninger:

Økonomiske konsekvenser:
Kvalitetsarbeidet utføres innenfor den økonomiske rammen for helse og
omsorgsområdet
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:

Konsekvenser for folkehelse:
Bedret folkehelse for tjenestemottakere i helse og omsorg
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Konklusjon:
Arbeidet med å utvikle lokale kvalitetsindikatorer for helse og omsorgsområdet
videreføres. Resultater fra kvalitetsindikatorene, aktivitetsdata, oversikt tilsyn og
ventelister til sykehjem og bemannede boliger rapporteres fast i perioderapportene. Det
arbeides videre med kvalitetsindikatorer for brukermedvirkning
Videre behandling:
Eldrerådet
Rådet for mennesker me nedsatt funksjonsevne
Utvalg for helse og omsorg
Bystyret

Tønsberg,
Geir Viksand
rådmann
Tove Hovland
Kommunaldirektør
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Rådmannens innstilling

1. Det gjøres en omfordeling av budsjettmidler mellom virksomhetene Bydrift, Eiendomsutvikling
og Næringsutvikling for å legge til rette for å finansiere en prosjektstilling som skal ivareta
utviklingen på Rygg
2. Skolene tilføres kr. 4.500.000 for å dekke flere forhold, se eget vedlegg. Midlene legges
foreløping til fagenheten for videre fordeling.
3. Fagenhet oppvekst tilføres kr. 1.500.000 for å dekke økte kostnader til skyleskyss og økt
elevtall ved Foynland og Teigar skoler.
4. NAV tilføres kr. 8.500.000 for å dekke økning i sosialhjelpsutbetalingene.
5. Det tilføres kr. 9.100.000 til virksomhet Sykehjemmene for å dekke økning i antall plasser og
reduksjon i refusjon for ressurskrevende tjenester.
6. Det tilføres kr. 16.900.000 til virksomhet Hjemmetjenester for å dekke økning i antall brukere.
7. Det tilføres kr. 8.900.000 til virksomhet HOB for å dekke økning i antall brukere og
vedtakstimer.
8. Det tilføres kr. 1.000.000 til virksomhet Tønsberg legevakt og fastlegekontor for å kompensere
for manglende inntekter på fastlegekontoret.
9. Virksomhet Kommunikasjon tilføres kr. 200.000 for å dekke underbudsjettering.
10. For å dekke ovennevnte budsjettendringer økes budsjettet for skatteinntekter med kr.
31.500.000, avsatt reserve på kr. 12.500.000 benyttes, og det budsjetteres med overskudd
Havn med kr. 2.900.000.
11. Det vedtas å bruke kr. 5.700.000 fra Integreringsfond for å dekke merforbruk i Tønsberg
læringssenter.
12. Årsbudsjett for 2019 endres for en del investeringsprosjekter pga. vedtak etter årsskiftet,
spesifisert i tabell 2A.
13. Skjema 1A, 1B, 2A og 2B vedtas som fremstilt i saken.

Sammendrag:
Perioderapport er den økonomi- og statusrapporten som 2 ganger i året gis full politisk
behandling og dessuten inneholder forslag til budsjettreguleringer.
Perioderapporten skal inneholde økonomisk oversikt over
kommunens drift, investeringsprosjekter, finansiell rapportering (plasseringer, låneopptak,
renteutvikling mv), sykefravær, samt rådmannens oppfølging av budsjettvedtaket. Utenom de 2
Perioderapportene gis en forenklet økonomirapport til hvert møte i Formannskapet +
hovedutvalgene uten budsjettreguleringer. Alle virksomheter skal rapportere økonomi til
ledelsen hver måned.
Vedlegg:
Perioderapport nr 1 2019 - rapporten
Økonomirapport mars 2019
Økonominotat HJTJ våren 2019
Økonominotat PHM våren 2019
Økonominotat skoler våren 2019
Investeringsrapport Bydrift mars 2019
Investeringsrapport TkE og Eiendomsutvikling mars 2019
Investeringsrapport øvrige mars 2019
Beskrivelse av 5 Kvalitetsindikatorer helse og omsorg

Innledning – hva saken gjelder:
Perioderapporten har følgende innhold:
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
3
4
5

Driftsregnskapet
Finansiering
Tjenesteproduksjon
Finans
Budsjettjusteringer
Investeringer
Sykefravær
Kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata for helse og omsorg
Oppfølging av vedtakspunkter i budsjett 2019

I kap 1.1 gis en vurdering av skatt og statlige tilskudd som står for den vesentligste del
av finansiering av kommunens tjenesteproduksjon. Kap 1.2 gir en kort oppsummering
av virksomhetenes økonomiske situasjon basert på deres egne økonomirapporter til
rådmannen.
Kap 1.3 skal tilfredsstille de krav til rapportering som er gitt i kommunens
finansreglement. Det rapporteres på kommunens låneportefølje, finansavkastning samt
en rapportering på om kommunens plasseringsrammer og etiske retningslinjer for
finansforvaltningen er fulgt.

I 1.4 rapporteres det på budsjettjusteringer. I henhold til kommunens økonomireglement
har rådmannen anledning til å foreta ikke-prinsipielle budsjettjusteringer uten
forutgående vedtak.
Dette for å lette den løpende økonomistyringen. Budsjettjusteringene skal rapporteres i
perioderapportene. I tillegg foreslås nye budsjettreguleringer for å tilpasse situasjonen
resten av året.
I kap 2 gis en rapportering av investeringsprosjektene. Formålet er å følge økonomien i
prosjektene samt å avslutte prosjekter under 10 mill kroner. Større prosjekter skal
revideres og sendes kontrollutvalget før de behandles i bystyret som egne saker. I
tillegg gjøres det en del justeringer på årets budsjett da budsjettene skal være styrende
for hvert enkelt regnskapsår.
Kap 3 gir et overordnet bilde av sykefraværsutviklingen for hele kommunen.
Kap 4 er nytt, og er en oppfølging av tekstvedtak fra budsjett 2018:
«14. I budsjettet for 2018 er rammene for HO-området stramme. Bystyret forventer at
tjenestene til enhver tid er faglig forsvarlige og at effektiviseringer som blir iverksatt, ikke
reduserer pasient- og brukersikkerheten. I perioderapportene får Helse- og
omsorgsutvalget presentert økonomiske- og HMS-styringsdata, men ikke faglige
styringsdata. Bystyret ber derfor om at det blir utarbeidet indikatorer på sentrale faglige
områder som for eksempel legemiddelbruk, ernæring, antall fallulykker, individuell plan,
avvik mm. Bystyret ber om at det skal rapporteres på disse indikatorene i hver
perioderapport fra våren 2018»

Kap 5 viser status for vedtakspunktene fra Budsjett-saken for 2019.
I tillegg kommer økonomirapporten som viser regnskap mot budsjett, samt prognoser
for alle virksomhetene, sammenfattet i områder. Virksomhetenes kommentarer er med
dersom det er varslet avvik mot budsjett eller det er risiko for at dette kan skje. Denne
rapporten er identisk med den faste rapporten til formannskapet og hovedutvalgene.
For oppfølging av investeringsprosjekter følger egne rapporter som viser status så langt
og
forventet prognose mot budsjett.

Faktagrunnlag:
Perioderapporten viser at Tønsberg kommune i 2019 fortsatt registerer vekst i
tjenestebehovet for flere av helse- og omsorgsvirksomhetene, NAV og skolene.
Prognosen pr. mars viser at regnskapet går i balanse forutsatt at de foreslåtte
budsjettreguleringene blir vedtatt og at enkelte innsparingstiltak blir gjennomført. Det
foreslås omfattende budsjettjusteringer for å forsøke å sikre at alle virksomheter kan
komme i balanse ved årets slutt. For å klare dette må anslaget for årets skatteinntekter
justeres betydelig opp, noe som anses rimelig basert på skatteinngang hittil i år. Det er
likevel verd å merke seg at det så tidlig på året er en viss risiko å anslå noe om
skatteinngangen for hele året.

Det henvises til rapportene som er vedlagt i saken for mer utførlig beskrivelse av forhold
innen drift, investeringer og finans som skal rapporteres til bystyret, samt nærmere
beskrivelse av begrunnelsene for budsjettendringene.
Budsjettforskriften inneholder 4 obligatoriske oppstillinger av budsjettet. Disse skal
vedtas i
bystyret. I tillegg følger en oppstilling over hvilke investeringsprosjekter under
revisjonsgrensen på 10 mill kr som sluttrapporteres til bystyret ihht kommunens egne
rutiner.
De nedenstående tabellene skal vedtas i bystyret:

Budsjettskjema 1B - drift
Virksomhet (tall i hele 1000 kr )

11 Felleskostnader
12 Administrativ toppledelse
13 Rådmannens stab

Budsjett
2019

94 652
7 027
8 529

Perioderapport 1
2019
75 552
7 027
8 529

14 Kommunikasjon
15 Økonomi
16 Hr/Personal
17 Dokumentsenter
18 Ikt / Digitalisering
20 Fagenhet oppvekst skoler
21 Fagenhet oppvekst barnehager
22 Barn Og Unge
23 Tønsberg Læringssenter
30 Barkåker skole
31 Eik skole
32 Husvik skole
33 Presterød skole
34 Ringshaug skole
35 Sandeåsen skole
36 Sem skole
37 Træleborg skole
38 Volden skole
43 Kongseik u.skole
44 Presterød u.skole
45 Ringshaug u.skole
48 Byskogen komb.skole
49 Vear komb.skole
50 Vestre Tønsberg barnehager
51 Sentrum barnehager
52 Eik barnehager
53 Sandeåsen og Presterød barnehager
54 Søndre Slagen barnehager
55 Østre Slagen barnehager
70 Kultur, Idrett og Folkehelse
71 Kulturskolen
72 Biblioteket
80 Fagenhet helse og omsorg
81 Tildeling helse- og omsorgstjenester
83 MFT
84 Hjemmetjenester
85 Sykehjem
86 HOB
87 Tønsbergregionens legevakt og kommunale
fastlegekontor
89 NAV Tønsberg
91 Bydrift
92 Kommuneutvikling
93 Eiendomsutvikling
94 TKE
95 Næringsutvikling
99 Havnevesenet
Sum

6 643
26 406
26 208
11 142
26 133
60 971
153 592
218 459
-4 956
21 695
33 877
26 999
28 417
41 577
28 884
22 821
34 758
13 673
23 616
42 569
30 348
71 333
36 061
43 853
26 129
38 112
28 203
33 895
32 295
48 741
6 906
16 258
33 057
22 258
85 679
179 950
325 452
253 668
29 456

6 843
26 406
26 208
11 142
26 133
68 105
152 671
218 459
-6 090
21 696
33 872
26 996
28 411
41 584
28 471
22 823
34 760
13 674
23 611
42 547
30 340
71 889
35 954
46 853
25 090
38 112
27 163
33 895
32 295
48 741
6 906
16 258
32 927
22 258
85 679
196 850
334 552
261 846
31 308

117 296
-34 490
13 784
6 434
-10 517
5 447
0
2 393 300

125 796
-31 240
13 784
1 407
-10 517
6 447
0
2 424 023

Budsjettskjema 2 B
Investeringstiltak
Investeringer i anleggsmidler
(Tall i hele 1000 kroner)
IKT-investeringer 2019
IKT-investeringer forberedelse Nye Tønsberg
Tråløst nett Teie hovedgård
Utskiftning av senger og utstyr sykehjem bbs
Kirkebygg
Kirkegårdsinvesteringer
Digital strategi for Tønsbergskolen
Velferdsteknologi
Transporttjenesten - en ny minibuss
Frivilligsentralen - en minibuss
Hjelpemiddellageret - 2 el-varebiler
Utegruppa - utskiftning gamle biler
Utegruppa - truck
Anleggsplan idrett (inkl ishallen)
Infrastruktur Slottsfjell
Uteområdet Støperiet
Trygge lokalsamfunn

Budsjett Perioderapport
2019
1 2019
2019
2019
6 500
25 000
200
1 000
2 000
5 900
6 000
5 000
900
900
500
300
200
1 100
750
250
200

6 500
25 000
200
1 000
2 000
5 900
6 000
5 000
900
900
500
300
200
43 350
250
750
200

Laskenhavna nærmiljøpark
Bil til Barn og Unge
Nye el-biler Hjemmetjenesten

3 000
800
4 100

Eiendom / vedlikehold
Kjøp av Boliger til flyktninger og vanskelistilte 2019
Brannsikring kommunale boliger
Utbygging Presterød ungdomsskole
Utbygging Presterød barneskole
Brannsikring kommunale yrkesbygg
Biler, vaktmester og renhold
Separering avløpssystem kommunale bygg
Gjennomføring av utbyggingsavtaler
Hogsnes sykehjem
Ny svømmehall
Byromsstrategi
Rehabilitering\omgjøring av toalett og dusj
Træleborg skole
Inventar Ny helsestasjon Anders Madsens gt.
Utvidelse kapasitet Husøy senter
Inventar Presterød ungdomskole
Ombygging Vear skole
Fjerdingen barnehage til Bjørn Farmann

30 000
7 200
2 000
40 000
1 500
500
500
3 000
30 000
2 000
2 000
600

30 000
7 200
2 591
0
1 500
500
500
3 000
30 000
2 000
2 000
600

1 700
1 800

1 700
1 800
2 000
438
3 500

600
8 000
1 500
1 200
10 000
1 000
2 000
1 500
1 500
200
2 000
3 000
5 000
1 000
3 000
350
100

600
8 000
1 500
1 200
10 000
1 000
2 000
1 500
1 500
200
2 000
8 565
0
1 000
3 000
350
100

39 800
80 800

39 800
80 800

Bydrift
Lekeapparater i barnehager
Asfaltprogram 2019
Utskiftning av HQL-armatur
Trafikksikkerhetstiltak
Avfallsug på brygga i Tønsberg - Prosjekt
Lekeplasser/ aktivitetsparker.
Gang og sykkelsti langs Ulvikveien
Veglys råtekontroll
Veglys fonying
Nye mindre tiltak Klima og Miljøplan
Ladestasjoner elbiler
Maskinkjøp vei
Kjøpe nye biler, biogass og EL
Nytt lekeområde i nedre bydel
Rådhusgata forskjønning
Ysteritorget
Sykkelvei Prestegata
Avgiftsfinansierte investeringer
HPV (Hovedplan vann)
HPA (Hovedplan avløp)

Spredt avløp ( vann)
Spredt avløp (avløp)
Snu avløp Vear
Maskinkjøp vann/avløp
Diverse rebudsjeterte VA-prosjekter

4 000
6 000
20 000
3 500

4 000
6 000
20 000
8 500
22 185

375 550

419 979

17 000
57 650
7 000
15 000
6 000
9 000
5 500
9 335
0
0

17 000
57 650
7 000
41 000
15 000
2 000
5 500
19 023
50 000
9 700

2 500
2 500

2 500
2 500

Sum rebudsjetteringer

131 485

228 873

Sum investeringer

507 035

648 852

Sum nye investeringer
Rebudsjetteringer av tidligere finansierte
Avfallssug Tønsberg sentrum
Anleggsplan idrett og friluftsliv 2016-2019
Slottsfjellet arena øst og turveier 2014
Anders Madsensgate
Presterød ungdomskole utbygging 2016
Presterød barneskole utbygging 2016
Robuste boliger
Den magiske fabrikken, produksjonslinje 2 - 2016
Den magiske fabrikken linje 3 2018
Kunnskaps-, opplevelsessenter og adm-bygg Rygg miljøpark
Ventilasjon barnehager 2016
Vear skole - oppgradering 2017

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det er små marginer i budsjettet for 2019, og det skal lite til for at det blir et samlet
merforbruk. Det er noe risiko knyttet til inntektsanslaget, spesielt for skatteinntektene.
Det er også på et så tidlig tidspunkt i året usikkerhet knyttet til tjenestenivået for resten
av året.

Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Et eventuelt merforbruk vil medføre reduksjon i fondsavsetningene og dermed svekke
den økonomiske situasjonen i den nye kommunen.

Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avsluttes i bystyret.
Tønsberg, 29. april
Geir Martin Viksand
Rådmann
Jørn Erik Borge
Økonomisjef

Tønsberg kommune

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

Høringsuttalelse til NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Utvalg
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Eldrerådet
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for oppvekst og opplæring
Bystyret

Møteddato
06.05.2019
06.05.2019
07.05.2019
09.05.2019

Saksnummer
010/19
010/19
017/19
022/19

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, godkjennes og legges
digitalt inn i høringsportalen til regjeringen.no.

Sammendrag:
Forslag til høringsuttalelse fra Tønsberg kommune til helse- og omsorgsdepartementets høring
om NOU 2018:16 om prioritering i helse- og omsorgstjenesten.
Saken inneholder også et sammendrag av de viktigste punktene i NOU 2018:16 Det viktigste
først. Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig
finansierte tannhelsetjenester.
Dokumenter i saksmappen:
21.02.2019 Høring – NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste

Innledning – hva saken gjelder:
I april 2017 oppnevnte regjeringen et offentlig utvalg som skulle se på prioriteringer i
den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte
tannhelsetjenester. I desember 2018 leverte utvalget NOU 2018:16 Det viktigste først.
Helse- og omsorgsdepartementet ber høringsinstansene å gi sin vurdering av
forslagene i NOU 2018:16.
Det bes særlig om en vurdering av:
·

Om prioriteringskriterier i helse og omsorgssektoren slik utvalget legger det frem, er et
egnet virkemiddel for å sikre likeverdige kommunale helse- og omsorgstjenester.

·

Om de foreslåtte kriteriene og prinsippene for prioritering er egnet for den kommunale
helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester på hhv. faglig,
administrativt og politisk nivå.

·

Om virkemidlene som foreslås i innstillingen er egnet til å støtte opp om prioriteringer i de
kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Faktagrunnlag:
Under faktagrunnlaget presenteres et sammendrag av NOU 2018:16. Forslaget til
tønsberg kommunes høringsuttalelse står under overskriften Vurderinger.
Utdrag fra NOU 2018:16
Å prioritere betyr å sette noe fremfor noe annet. Beslutningstakere i helse- og
omsorgssektoren skal fordele ressurser til ulike formål som forebygging,
sykehjemsplasser og rehabiliteringsplasser. Uten tydelige prinsipper, vil fordelingen bli
mer tilfeldig og målet om likeverdig tilgang vil være vanskeligere å oppnå. Prinsippene
må bygge på et verdigrunnlag som har bred legitimitet i befolkningen. Prinsipper for
prioritering skal bidra til at ressursene brukes der de gir størst nytte og på dem som
trenger det mest. Målet er åpne og etterprøvbare prosesser der beslutningene bygger
på prioriteringsprinsipper som gjelder på tvers av kommuner.
Utvalget for NOU’en ble i mandatet bedt om å vurdere om prinsippene som gjelder i
spesialisthelsetjenesten også er anvendbare i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og det offentliges ansvar for tannhelsetjenester.
Utvalget skiller i utredningen mellom prioriteringsbeslutninger på faglig nivå og på
administrativt/politisk nivå.
Prioriteringer på faglig nivå dreier seg om beslutninger når pasienten/brukeren har
behov for akutt hjelp, vurderinger og tildeling av tjenester og vurderinger om behandling,
oppfølging og tiltak rettet mot enkeltpasienter og –brukere.

Prioriteringer på politisk og administrativt nivå dreier seg om fordeling av ressurser
innad i helse og omsorgstjenesten og mellom helse- og omsorgtjenesten og de øvrige
sektorene kommunen har ansvaret for.
Utvalget mener at det er tre forhold som skiller den kommunale helse- og
omsorgtjenesten fra spesialisthelsetjenesten, og som får betydning for innretning og
anvendelsen av prioriteringskriteriene.
Det første handler om kommunens brede samfunnsoppdrag. Når kommunen skal fatte
beslutninger om ressursfordeling, må det også tas hensyn til andre sektorer enn helseog omsorgstjenesten. Spesialisthelsetjenestens primære utfordring er å prioritere innen
helsetjenester.
Det andre skillet dreier seg om de ulike faglig målsettingene. Spesialisthelsetjenesten
har i stor grad fokus på en avgrenset problemstilling eller én enkelt diagnose. Den
kommunale tjenesten vil ofte måtte forholde seg til flere problemstillinger eller diagnoser
av gangen, og i større grad ha som mål at pasienten/brukeren settes i stand til å mestre
sin tilstand og leve et godt liv med den sykdommen eller tilstanden man har.
Kommunen vil i større grad ivareta et bredere sett av behov hos pasienten/brukeren, og
ofte over en lenger tidsperiode, enn hva tilfellet er for spesialisthelsetjenesten.
Det tredje skillet er ulikhetene i forskningsgrunnlaget og systematisk dokumentasjon for
tiltak som igangsettes. For mange tiltak som iverksettes i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten og i tannhelsetjenesten finnes det lite systematisk dokumentasjon på
effektene. Mangelfull kunnskap om effekten av tiltak, er en utfordring med tanke på
gode prioriteringsbeslutninger.
Fordi spesialisthelsetjenesten, den offentlige tannhelsetjenesten og den kommunale
helse- og omsorgstjenesten bygger på det samme verdigrunnlag, tilsier det at
prioritering i hele helse- og omsorgstjenesten bør baseres på de samme prinsippene.
Utvalget mener at hovedkriteriene som i dag ligger til grunn for spesialisthelsetjenesten:
nytte, ressurs og alvorlighet, også er egnet for prioriteringer både i den kommunale
helse og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Samtidig har utvalget
pekt på særtrekk ved kommuner og fylkeskommuner som får konsekvenser for
prinsippene for prioritering.
Sentralt er kommunens ansvar for at befolkningen skal kunne leve med sin tilstand.
Mestring vil ha stor betydning for livskvaliteten for den enkelte, og målet vil for mange
av tiltakene være at pasienten/brukeren skal kunne mestre sin hverdag til tross for
sykdom , smerter og/eller fysiske, psykiske og/eller sosiale funksjonsnedsettelser.
Utvalget foreslår følgende kriterier for prioriteringer:
Nyttekriteriet
Et tiltaks prioritet øker i tråd med den forventede nytten av tiltaket. Den forventede
nytten av et tiltak vurderes ut fra om kunnskapsbasert praksis tilsier at tiltaket øker
sannsynligheten for:
·

overlevelse eller redusert funksjonstap

·

fysisk eller psykisk funksjonsforbedring

·

reduksjon av smerter, fysisk eller psykisk ubehag

·

økt fysisk, psykisk og sosial mestring

Ressurskriteriet

Et tiltaks prioritet øker desto mindre ressurser det legger beslag på.
Ressurskriteriet skal ikke brukes alene, men sammen med de to andre hovedkriteriene
for prioritering.
Alvorlighetskriteriet
Et tiltaks prioritet øker i tråd med alvorligheten av tilstanden.
En tilstands alvorlighet vurderes ut fra:
·

risiko for død eller funksjonstap

·

graden av fysisk eller psykisk funksjonstap

·

smerter, fysisk eller psykisk ubehag

·

graden av fysisk, psykisk og sosial mestring.

Både nå-situasjonen, varighet og tap av fremtidige gode leveår har betydning for graden
av alvorlighet. Graden av alvorlighet øker jo mer det haster å komme i gang med
tiltaket.
Utvalget mener at kriteriene bør danne et naturlig grunnlag for prioriteringsbeslutninger
på alle nivåer i helse- og omsorgstjenesten, fra politisk og administrativt nivå til faglig
nivå, i helse- og omsorgspersonellet møte med pasient og bruker.
Utvalget mener at det vil være relevant å ta hensyn til konsekvenser i andre sektorer
når ressursbruk og ressursbesparelse direkte kan knyttes til tiltak i helse- og
omsorgssektoren.
Utvalget beskriver at det kan være vanskelig å kvantifisere nytte og alvorlighet for
prioriteringer på administrativt og politisk nivå. Det er i dag ikke mulig å bruke
vurderinger som gode leveår som kvalitetsjusterte leveår (QUALY), slik som
spesialisthelsetjenesten benytter i vurdering og beskrivelse av nytte av nye metoder og i
vurderinger om finansiering av legemidler i blåreseptordningen. Det finnes i dag ikke
praktiske instrumenter som gjør det mulig å foreta en meningsfull beregning av QUALYgevinster av mange tiltak i helse- og omsorgstjenesten. Det finnes andre metodikker
som Multi Criteria Decision Analyses (MCDA), men det er en arbeidskrevende
metodikk. Utvalgets vurdering er at det er vanskelig uten et nasjonalt system for større
prioriteringsarbeid i kommunene.
Utvalget beskriver åpenhet og brukermedvirkning i beslutninger.
Utvalgets forslag til virkemidler for å bidra til at beslutningene i den kommunale helseog omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten bygger på de foreslåtte
prioriteringskriteriene.
Utvalget mener at den kommunale helse- og omsorgtjenesten (og den offentlige
tannhelsetjenesten), trenger en juridisk forankring av prioriteringskriteriene i et relevant
regelverk. Utvalget anbefaler at det pålegges en plikt til å innrette tjenestetilbudet i tråd
med de foreslåtte prioriteringskriteriene og at kriteriene også tydeliggjøres i regelverk
som regulerer helse- og omsorgspersonellets rettigheter og plikter. Utvalget foreslår at
det foretas en gjennomgang av eksisterende regelverk for å sikre at det støtter opp om
en prioritering i samsvar med prioriteringsprinsippene.
Utvalget mener at det bør foretas en gjennomgang av de tannsykdommene eller
tilstandene som i dag gir rett til stønad fra folketrygden og en gjennomgang av de
gruppene som i dag har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven, med utgangspunkt i de
foreslåtte kriteriene for prioritering.

Utvalget peker på at det i liten grad er undersøkt om dagens finansieringsmodeller i
helse- og omsorgsektoren understøtter riktige prioriteringer. Blant annet er kommunens
betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter nevnt (s. 128). Utvalget presiserer at i en
slik gjennomgang bør også regelverk knyttet til egenandeler inkluderes.
Utvalget mener at det bør utarbeides nasjonale prioriteringsveiledere som beskriver
hvordan nytte og alvorlighetskriteriet normalt skal tolkes ved tildeling av vedtaksbaserte
kommunale tjenester. Prioriteringsprinsippene bør også legges til grunn når faglige
retningslinjer og nasjonale veiledere utarbeides og revideres.
For å støtte opp om og veilede kommunene i beslutninger som gjelder grupper av
pasienter eller brukere, har utvalget flere forslag. Blant annet foreslås det at det
etableres et nasjonalt system med tilhørende kompetansemiljø, og at det iverksettes
forsøk i enkeltkommuner som kan gi praktiske erfaringer både med metodikk og med
systematisk prioriteringstenkning på administrativt og politisk nivå.
Rettslig grunnlag:
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forholdet til kommuneplanen:
Fra kommuneplanens samfunnsdel (2014 – 2026) Helse og omsorg
H 1. Vi vil prioritere forebyggende - og helsefremmende tiltak og tjenester
H 2. Vi vil forebygge livsstilsykdommer
H 3.Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggernes
nødvendige behov for tjenester
H 4.Vi vil tilrettelegge boliger som fremmer egenomsorg for beboerne
Vurderinger:
Forslag til Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste
først:
Tønsberg kommune har hatt en prosess både administrativt og politisk omkring
høringsuttalelsen til NOU 2018:16 Det viktigste først. Både faglig, administrativ og
politisk nivå i Tønsberg finner problemstillingene og drøftelsene i NOU’en interessante.
Oppsummering i forhold til de spørsmål departementet spesielt ønsket svar på:
·

Med bakgrunn i det som påpekes under vil Tønsberg kommune uttrykke en positiv
holdning, men en høy grad av skepsis til om kriteriene og prinsippene er egnet for den
kommunale helse- og omsorgstjenesten.

·

Hvorvidt prioriteringskriteriene er egnet til å sikre likeverdige tjenester mener Tønsberg
kommune er betinget av tilstrekkelige og riktige virkemidler dersom kommunene skal
kunne foreta gode prioriteringsvurderinger. I tillegg vil det også være betinget av at
virkemidlene detaljstyrer kommunene og at de pålegger kommunen konkrete
prinsippvurderinger og -valg. Tønsberg kommune mener at dette igjen svekker det
kommunale selvstyret.

·

Tønsberg kommune synes at en gjennomgang av finansieringsmodellene vil være bra og
ønsker gjerne flere faglige veiledere.

For øvrig vises det til drøftelsen under:
Utvalget har i NOU’en gitt en god oversikt over prinsipper og kriterier for prioriteringer i
spesialisthelsetjenesten, og hva som skal til for å bruke disse i helse- og
omsorgstjenesten. Tønsberg kommune er positiv til at disse problemstillingene drøftes

på prinsipielt grunnlag. Imidlertid kan ikke Tønsberg kommune uten videre si seg enig i
utvalgets konklusjoner om at spesialisthelsetjenestens prioriteringskriterier kan benyttes
i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Noen av årsakene til dette har utvalget
selv påpekt i NOU’en, som er tydelig på at de verktøy og virkemidler som må til kunne
benytte prioritetskriteriene ikke finnes. Når man går dypere inn i utvalgets fremstilling
av hvilke virkemidler som skal til, er det ikke tvil om at det per i dag ikke er mulig å
benytte prioriteringskriteriene verken på faglig, administrativt eller politisk nivå.
Det er vanskelig å ta stilling til om prioriteringskriteriene er egnet for kommunen når det i
dag mangler grunnleggende verktøy for å gjøre prioriteringsvurderingene. I NOU’en
side 112 uttrykker utvalget at det ….vil det være krevende for den enkelte kommune å
ha kapasitet og kompetanse til å gjennomføre egne analyser som grunnlag for
prioriteringsbeslutninger. Utvalgets vurdering er derfor at det er et godt stykke fram til en
situasjon hvor selv et forenklet systematisk prioriteringsarbeid på politisk og
administrativt nivå kan være på plass i kommunene.
Tønsberg kommune er blant annet av denne grunn tvilende til om prioriteringskriteriene
er et egnet for verktøy for kommunenes helse- og omsorgstjeneste.
Utvalget beskriver selv forskjellen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens
helse- og omsorgtjenesten. Forskjellen i samfunnsoppdraget og de ulike faglige
målsettingene tilsier at departementet bør vurdere nærmere om prioriteringskriteriene
fra spesialisthelsetjenesten egentlig er egnet. Når det i tillegg er lite systematisk
dokumentasjon på effektene av dagens tiltak i kommunene, gir dette en indikasjon på at
kommunene vil få problemer med å benytte kriteriene.
Tønsberg kommune ønsker å påpeke at selv om utvalget i NOU’en har drøftet det
kommunale selvstyret, har ikke utvalget lagt tilstrekkelig vekt på dette. Ved pålegg om
benyttelse av prioriteringskriteriene nytte, ressurs og alvorlighet, vil kommunens
selvstyre bli svekket. Utvalget begrunner flere steder i NOU’en at det kommunale
selvstyret er ivaretatt, til tross for at de beskriver en inngripen i selvstyret.
Det kommunale selvstyret har blitt lovbestemt i formålsbestemmelse § 1-1 første ledd i
den nye kommuneloven(2018). I følge forvaltningsloven § 34 andre ledd skal
klageinstansen legge stor vekt på det kommunale selvstyret ved prøving av det frie
skjønn og beskrive hvordan hensynet til det kommunale selvstyret er vektlagt. Ifølge
pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6 skal Fylkesmannen ved prøving av vedtak om
helsetjenester legge vekt på det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn,
og stor vekt ved prøving av andre kommunale vedtak. Tønsberg kommune vil uttrykke
bekymring for at det kommunale selvstyret ikke blir vektlagt i tilstrekkelig grad ved
vurderingen av prioriteringskriteriene, og at selvstyret vil komme til å bli svekket på
helse- og omsorgsområde, både faglig, administrativt og politisk, hvis kommunen blir
pålagt å anvende prioriteringskriteriene.
Forslagene om ytterligere rettslig regulering av beslutningsprosesser for tiltak i helse og
omsorg, gjennom lover og forskrifter vil svekke kommunenes frihet til å selv organisere
tilbud og tiltak, og griper sterkt inn i kommunenes selvstendige valg. Dette vil også
kunne frata kommunen friheten til å ta de gode beslutningene og tilpasse tilbudene for
den enkelte.
Fra faglig nivå i kommunen er imidlertid tilbakemeldingen at det kunne være nyttig med
flere faglige veiledere som kan medvirke til at kommunens faglige utøvere kan yte en
enda bedre tjeneste overfor enkeltpasienter og –brukere, uten at dette blir et rettslig
pålegg.

Tønsberg kommune har også forsøkt å vurdere om det er en risiko for at bruken av
prioriteringskriterienes innebære at tidlig innsats og forebyggende tiltak «taper» for
alvorlighetskriteriet. NOU’en drøfter dette i flere sammenhenger, men det er ønskelig at
departementet ser nærmere på denne problemstillingen. Mestring er et fokusområde i
Tønsberg kommune og forebyggende tiltak på lavest mulig nivå på helse- og
omsorgstrappen har høy prioritet hos oss.
Tilsvarende ønsker Tønsberg kommune å fokusere på om folkehelseperspektivet vil bli
ivaretatt i tilstrekkelig grad ved bruk av prioriteringskriteriene.
Hvorvidt dagens finansieringsmodeller i helse- og omsorgssektoren understøtter riktige
prioriteringer er en interessant problemstilling. Tønsberg kommune tilslutter seg
utvalgets forslag om en vurdering av hvordan blant annet betalingsplikten for
utskrivningsklare pasienter påvirker prioriteringene i kommunene. Tønsberg kommunes
erfaring i denne sammenheng er at kommunens økonomiske ressursbruk blir prioritert
fremfor nytte for pasienter eller brukere. I tillegg har spesialisthelsetjenesten blitt
premissleverandør for kommunens prioriteringer.
Egenandeler kan også påvirke kommunens prioriteringer, og en gjennomgang av nytteog ressurskriteriene i forhold til egenandeler er interessant for kommunen.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Høringsuttalelsen har ingen direkte virkning for sammenslåingen
Konklusjon:
Forslag til høringsuttalelse fra Tønsberg kommune til NOU om prioritering i kommunal
helse- og omsorgstjeneste godkjennes og legges inn digitalt i høringsportalen til
regjeringen.no
Videre behandling:
Saken ferdigbehandles i bystyret.
Tønsberg, 12. april
Geir Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør
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Rådmannens innstilling
1. Det planlegges bygging av 48 heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Træleborg med
fellesareal og base for personal. Muligheten for senere utvidelse og bygging av flere
omsorgsboliger på tomtene utredes i planprosessen.
2. Bygg 1 (gamle Træleborg sykehjem) planlegges renovert og bygget om til Lærings- og
mestringsenter og omsorgsboliger. Bygg 2 (gamle Fagertun) planlegges revet og at det
bygges omsorgsboliger på tomten. Det opprettholdes/videreføres sonekontor for
hjemmetjenesten i området.
3. Uteområder tilpasses mennesker med en kognitiv svikt.
4. Det bevilges kr. 2.000.000 til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Kostnaden på kr. 2.000.000 finansieres med mva-kompensasjon på
kr. 400.000 og kr. 1.600.000 fra låneopptak. Ny sak om prosjektes totale økonomiske
ramme fremmes etter valgt prosjekt.

Sammendrag:
Saken følger opp Bystyrets vedtak under behandlingen av strategiplan aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg (BY-026/17) der det ble vedtatt at Træleborg skal ses på som en del av
strategiplanen for fremtidens eldreomsorg. Bystyret i Tønsberg kommune, og Fellesnemda,
vedtok også i sak BY-083/18 som omhandlet dekningsgrad for nye Tønsberg kommune at
rådmannen skal:
«Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for mennesker med
en demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift, sommeren 2021. Saken skal
beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.»

Saksfremlegget følger også opp Fellesnemda og Bystyret i Tønsberg kommune sitt vedtak om
en dekningsgrad på 23% for heldøgnsbemannede omsorgsplasser. Rådmannen foreslår at
udekket behov for heldøgnsbemannede omsorgsplasser frem til 2025 bygges og dekkes
gjennom utviklingen av et nytt boområde på Træleborg.

I tråd med vedtaket i BY-083/18 om at veksten i antall eldre i årene fremover primært skal
håndteres i den hjemmebaserte omsorgen og gjennom bygging av heldøgnsbemannede
omsorgsboliger foreslår rådmannen at det bygges 48 heldøgnsbemannede omsorgsboliger på
Træleborg. Dagens sonekontor for hjemmetjenesten opprettholdes i området under/etter
nybygging/ombygging. Ute- og inneområder skal være særskilt tilrettelagt for mennesker med
en kognitiv svikt. Rådmannen foreslår også at det etableres et lærings- og mestringssenter for
hjemmeboende på Træleborg der flere av kommunens lavterskeltilbud kan samles og ha sin
hovedbase. Senteret vil få en gunstig beliggenhet relativt nært Tønsberg sentrum og vil kunne
bli en arena for videreutvikling og utvikling av nye lavterskeltilbud til kommunens innbyggere.
Det skal etableres en opplærings-/visningsarena for velferdsteknologi til
hjemmeboende/pårørende i tilknytning til senteret.

I planprosessen vil det bli utredet muligheten for en fremtidig utvidelse av antall omsorgsboliger
på Træleborg når behovet for nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser oppstår i nye Tønsberg
kommune (perioden 2025-2040).

Innledning – hva saken gjelder:
Saken følger opp Bystyrets vedtak under behandlingen av strategiplan aktiv aldring og
fremtidens eldreomsorg (BY-026/17) der det ble vedtatt at Træleborg skal ses på som
en del av strategiplanen for fremtidens eldreomsorg. Bystyret i Tønsberg kommune, og
Fellesnemda, vedtok også i sak BY-083/18 som omhandlet dekningsgrad for nye
Tønsberg kommune at rådmannen skal:
«Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for mennesker
med en demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift, sommeren 2021.
Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.»

Faktagrunnlag:
BY-005/17 Strategiplan Aldersvennlig kommune.
BY-026/17 Strategiplan Aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.

BY-083/18 Avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune.
BY-126/18 Erstatningssykehjem for Maribu og Marie Treschow.
BY-012/19 Lokalisering av Olsrød sykehjem
Fellesnemda og Bystyret i Tønsberg kommune har gjennom behandlingen av
strategiplan aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg (BY-026/17), og ved behandlingen
av sak vedrørende dekningsgrad (BY-083/18) blant annet vedtatt følgende:

·

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 som har behov for en spesialisert og målrettet opptrening og behandling.

·

Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel utforming med tanke på
endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør integreres i kommunens bomiljøer og
offentlige arealer skal fortrinnsvis deles med den øvrige lokalbefolkningen.

·

Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og omsorgstjenesten,
hverdagrehabilitering, dag- og aktivitetsentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende
og implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.

Saken følger også opp vedtatt dekningsgrad på 23% for nye Tønsberg kommune og
vedtaket om å styrke den hjemmebaserte omsorgen gjennom bygging av
heldøgnsbemannede omsorgsplasser for de som ikke lenger kan bo i eget hjem uten
døgntilsyn. Kommunens vedtatte dekningsgrad på 23% skal evalueres i nye Tønsberg
kommune i løpet av 2020. Vedtatt dekningsgrad på 23% innebærer et behov for å
etablere 92 nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser innen 2025. Tabellen nedenfor
synliggjør planlagte nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser og udekket behov frem
mot 2025 ut fra en dekningsgrad på 23%.

Hogsnes
sykehjem
Olsrød
sykehjem
Sum

Antall
plasser totalt

Nye heldøgnsbemannede
plasser vedtatt bygget

120

36

Dekningsgrad 23% gir
et behov for 92 nye
plasser innen 2025
36

96

12

12

216

48

44 plasser gjenstår

Som tabellen ovenfor illustrerer gjenstår det å bygge/etablere ytterligere 44 plasser
innen 2025 for nå behovet for nye plasser i henhold til den vedtatte dekningsgraden på
23% i nye Tønsberg kommune. Deretter vil det være behov for å planlegge og bygge
mange flere heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg kommune. Tabellen
nedenfor viser behovet for nye plasser i 5-års intervaller ut fra en dekningsgrad på 23%.
Dersom kommunestyret i nye Tønsberg foretar en justering av dekningsgrad når denne
skal evalueres i løpet av 2020 vil dette endre behovet og antall i plasser i tabellen

under.

All drift og alle pasienter på Træleborg flytter til Hogsnes sykehjem når denne står klar i
juni 2021. Det vil kun være hjemmetjenesten som blir igjen i sine administrative lokaler
etter Hogsnes sykehjem settes i drift i 2021.

Træleborg består av ulik bygningsmasse. Bildet under illustrerer tomteområdet og
bygningmasse på tomten/-e. Det bemerkes at det kun er bygningmasse merket med
tallene 1 og 2 som er aktuelle områder for utvikling av et ny botilbud for eldre med en
demensykdom. Bygg 3, Tønsberg Seniorsenter er omsorgsboliger uten døgnbemanning
der beboere i varierende grad mottar hjemmetjenester og hjemmesykepleie fra
kommunen. Disse boligene vil ikke berøres av eventuell riving/renovering av annen
bygningsmasse på tomtene på annen måte enn at det vil bli vurdert en tilkopling av ny
eller renovert bygningsmasse tilvarende dagens løsning for disse ubemannede
omsorgsboligene.

Aktuelle tomter på Træleborg vises i bildet nedenfor:

Bygg 1/område 1: Tømmes i sin helhelt når Hogsnes sykehjem står klar sommeren
2021.
Bygg 2/område 2: Tømmes delvis. Hjemmetjenestens lokaler og personell blir igjen.
Bygg 3/område 3: Omsorgsboliger uten heldøgnsbemanning. Ikke berørt av
utbyggingsplanene for Træleborg.
Bygningenes tekniske tilstand
Det vises til bildet over bygningsmasse 1-3 på Træleborg. Bygg 1, gamle Træleborg
sykehjem, er fra 1980/81 men i rimelig god forfatning, men med en lite hensiktsmessig
planløsning. Bygg 2, gamle Fagertun, har vært gjenstand for noe modernisering for en
tid tilbake, har en lite effektiv planløsning. Bygg 2 har høyere alder og er i vesentlig

dårligere forfatning enn bygg 1. Bygningen er fra 1950-tallet og ble ombygd/pusset opp i
2003/2004.

Bygg 1, Træleborg sykehjem, har følgende bygningsdeler/infrastruktur som kan
gjenbrukes:
·
·
·
·
·
·
·

Dørparti hovedinngang .
Ny brannsentral
Yttertak
Ventilasjonaanlegg oppgradert med nye aggregater m.m.
Kjøkkenheis oppgradert.
Hovedheisen oppgradert
Fjernvarme og vannbåren oppvarming

Bygg 2, gamle Fagertun, anbefales revet. Dersom bygget skal bevares må det
påregnes betydelig kostnader for oppgradering. Blant annet drenering rundt bygget, ny
bunnledning for avløp, nytt tak osv.

Anbefalt boform for mennesker med en demenssykdom
Som beskrevet i tidligere politiske saker, og i kommunens vedtatte strategiplaner, har
svært mange mennesker som blir tildelt en plass i et heldøgnsbemannet omsorgstilbud
(sykehjem eller bemannet omsorgsbolig) en kogntiv svikt som årsak til tildelingen.
Rundt 75% av dagens sykehjemspasienter har en demenssykdom. Om man legger til
annen kogntiv svikt blir andelen ennå høyere. Det er svært få pasienter i kommunens
sykehjem og i kommunens heldøgnsbemannede omsorgsboliger som ikke har en
kogntiv svikt som én sentral og utløsende årsak til boformen. For utvikling av
boområder høyt på omsorgspyramiden for den desidert største gruppen som har behov
for et slikt omsorgstilbud er det derfor hensiktsmessig å legge til grunn Demensplan
2020 og det som beskrives som anbefalt boform for mennesker med demens:

·

Små bogrupper i et oversiktlig fysisk miljø, med få beboere (4-8)

·

Et stabilt personale med nødvendig kompetanse

·

Direkte tilgang til tilrettelagt uteareal

·

Muligheter for sosiale felleskap

Rettslig grunnlag:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (Helse- og
omsorgstjenesteloven).
Lov om pasient- og brukerrettigheter (Pasient- og brukersikkerhetsloven)

Forholdet til kommuneplanen:
H3: Vi vil til enhver tid ha et helse- og omsorgstjenestetilbud som dekker innbyggeres
nødvendige behov for tjenester.

Vurderinger:
Bystyret og Fellesnemda har vedtatt at veksten i antall eldre i årene fremover primært
skal håndteres gjennom styrking av den hjemmebaserte omsorgen og gjennom bygging
av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo i eget hjem uten
stedlig døgnbemanning. Vedtaket er i tråd med faglige anbefalinger som er utførlig
beskrevet blant annet i den vedtatte strategiplanen aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg.

Bystyret i Tønsberg kommune har tidligere vedtatt bygging av 2 nye sykehjem i
Tønsberg kommune og styrker gjennom dette institusjonsomsorgen i kommunen i
betydelig grad, blant annet gjennom bygging av moderne, miljøvennlige og
fremtidsrettede bygg samtidig som man øker antall institusjonsplasser og dagtilbud til
hjemmeboende. I tillegg er det lagt stor vekt på at de nye sykehjemmene skal bli en
møteplass og en integrert del av nærmiljøet. Byggingen av sykehjemmene er
nødvendig av flere årsaker, og bidrar til å delvis dekke behovet for nye plasser for å
møte veksten i antall eldre i tråd med den politisk vedtatte dekningsgraden på 23%.

Når Hogsnes og Olsrød sykehjem er i drift i henholdvis 2021 og 2023 er det fremdeles
behov for å etablere 44 nye plasser i et heldøgnsbemannet omsorgstilbud i kommunen
for å nå en dekningsgrad i nye Tønsberg kommune på 23% innen 2025. Rådmannen
anbefaler at de gjenværende 44 nye plassene frem mot 2025 utvikles på Træleborg, og
at disse bygges som omsorgsboliger med døgnbemanning. Dette vil være i tråd med
Bystyret og Fellesnemda’s tidligere vedtak om at veksten i antall eldre primært skal
dekkes innenfor den hjemmebaserte omsorgen og gjennom bygging av
heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo i eget hjem uten
stedlig døgnbemanning.

Personer som tildeles langtidsplass på sykehjem og plass i en heldøgnsbemannet
omsorgsbolig i Tønsberg kommune har i all hovedsak en eller annen kognitiv svikt som
utløsende årsak til langtidsoppholdet. Det er svært få som tildeles en slik plass uten en
betydelig kognitiv svikt. For mennesker som ikke lenger kan bo i eget hjem pga
somatisk svekket helse er andre alternativer mer hensiktsmessig. Blant annet kjøp/leie
av bolig i en av kommunens bo- og servicesentra, ombygging og tilrettelegging av egen
privat bolig, eller kjøp av privat og universelt utformet bolig/leilighet. Når vi vet at nær
alle som tildeles en heldøgnsbemannet omsorgsplass øverst på omsorgstrappen har en
til dels omfattende kognitiv svikt er det hensiktsmessig å legge Demensplan 2020 sine
anbefalinger om boform til grunn (jmf faktadelen).

Med utgangspunkt i Demensplan 2020 sine anbefalinger om boform, og Husbankens
krav om at boliger/avdelinger for mennesker med en demenssykdom ikke skal overstige
6-8 boenheter per avdeling anbefaler rådmannen at bogruppene/avdelingene ikke
overstiger dette antallet på Træleborg. For på sikre en mest mulig effektiv drift vurderes
det som hensiktsmessig å operere med så store beboergrupper som mulig, samtidig
som kommunen forholder seg til og følger de faglige anbefalingene knyttet til størrelse
og andre sentrale momenter. Rådmannen foreslår derfor at omsorgsboligene på
Træleborg dimensjoneres for 8 beboere per bogruppe, med egne fellearealer for hver
beboergruppe i tillegg til nødvendig personalareal. For øvrig en utforming i tråd med
Demensplan 2020 sine anbefalinger.

Det vurderes videre som hensiktsmessig å bygge 6 beboergrupper med 8 i hver gruppe
på Træleborg. Dette vil medføre bygging av 48 nye plasser fremfor 44, noe som er 4
nye plasser mer enn det nye Tønsberg kommune har behov for for å møte vedtatt
dekningsgrad på 23% innen 2025. Rådmannen vurderer imidlertidig at 48 er mer
hensiktsmessig av primært to årsaker. Den ene handler om at om en skal bygge
bogrupper med 8 beboere i hver så vil ikke det være mulig å bygge færre en 6
bogrupper for å dekke behovet for 44 nye plasser. Bygger man 5 bogrupper vil man
mangle 4 plasser, og bygger man 6, som rådmannen anbefaler, får man 4 flere plasser.
Den andre årsaken til at det vurderes som hensiktsmessig å bygge noen få flere plasser
enn dekningsgraden tilsier frem mot 2025 handler om årene fremover. Selv om
dekningsgraden eventuelt skulle bli noe nedjustert i nye Tønsberg kommune i 2020 vil
det være behov for mange nye plasser i heldøgnsbemannede omsorgsboliger i nye
Tønsberg kommune i årene fremover. Jamfør tabell i faktadelen. Å overstige behovet
for nye plasser med 4 innen 2025 sett i lys av behovet for 176 nye plasser i perioden
2025-2030 har således liten betydning, og bidrar heller til at man forskutterer en liten
andel av det nye behovet for plasser i perioden 2025-2030.

Mulighetene for å legge til rette for bygging av flere bogrupper på Træleborg i årene
fremover vil bli vurdert i forbindelse med planleggingen av 48 nye plasser. Dersom dette
er mulig vil Træleborg kunne bidra til å dekke noen flere av de nye plassene nye
Tønsberg kommune har behov for i perioden 2025-2030. Det vil imidlertidig være behov
for en betydelig utbygging også andre steder i nye Tønsberg kommune, fortrinnsvis i
tettbebygde nærområder der kommunen har tomter tilgjengelig, både i Re og i
Tønsberg og omegn. Utbyggingsbehov og aktuell lokalisering av heldøgnsbemannede
omsorgsboliger for perioden 2025-2030 vil ble fremmet i egen sak til kommunestyret i
nye Tønsberg kommune på et senere tidspunkt, men i i tilstrekkelig tid for å møte
behovet i nevnte tidsperiode.

Det bemerkes spesielt at rådmannen anbefaler at Træleborg utvikles til en boområde
med heldøgnsbemanning for mennesker med en demenssykdom eller annen kognitiv
svikt og for de som ikke lenger kan bo i eget privat hjem med en ambulerende
hjemmebasert helse- og omsorgstjeneste. Det påpekes at omsorgsboligene på
Træleborg skal være tilgjengelig for alle innbyggere som er, eller har kommet, i en
situasjon der et slikt tjenestenivå er nødvendig pga kognitiv svikt (medfødt eller
ervervet). Enkelte diagnosegrupper/brukergrupper skal ikke være eksludert fra en bolig
på Træleborg med stedlige og døgnbaserte helse- og omsorgstjenester. Det skal være
brukerens funksjonsnivå og behovet for en nær og lett tilgjengelig bemanning, og ikke

diagnose, som skal være avgjørende i vurderingen rundt tildeling av en plass i de nye
omsorgsboligene på Træleborg. Alle bogrupper skal dessuten utformes universelt og
fleksibelt med tanke på mulig endret fremtidig drift og/eller endrede brukergrupper. I alle
tilfeller skal boligene og boområdet på Træleborg være spesielt godt tilrettelagt for
mennesker med en kognitiv svikt både innen- og utendørs.

I tillegg til bygging av 48 heldøgnsbemannede omsorgsboliger, og å opprettholde et
sonekontor for hjemmetjenesten på Træleborg, anbefaler rådmannen at det etableres et
læring- og mestringssenter for hjemmeboende i ny eller renovert bygningsmasse.
Beliggenheten på Træleborg er sentral med en svært gunstig lokalisering for å samle og
videreutvikle mange av de lavterskeltilbudene som i dag befinner seg i kommunen.
Lærings- og mestringssenteret vil også kunne bli en arena for utvikling av nye
lavterskeltilbud for hjemmeboende. Dette er et viktig satsningsområde innenfor helseog omsorgstjenesten, og i tråd med vedtatte strategier innen helse og omsorg. Et
læring- og mestringsenter for hjemmeboende vil kunne bidra til at flere kan bo hjemme
og mestre eget liv enda lenger og i ennå større grad enn i dag. Et slikt tilbud vil derfor
også kunne forsinke og avlaste behovet for tjenester på et høyere nivå i
omsorgstrappen. Det legges opp til et opplærings- og visningsareal på lærings- og
mestringssenteret for velferdsteknologi til hjemmeboende.
Alternative løsninger:
1. Rive all bygningsmasse (bygg 1 og 2) og bygge omsorgsboliger i 6 bogrupper med 8
beboere, fellesområder, personalbaser, base for hjemmetjenesten og et lærings- og
mestringssenter.
2. Bevare og renovere all eksisterende bygningmasse og bygge om dette om til
omsorgsboliger, fellesområder, personalbaser, base for hjemmetjenesten og et læringsog mestrinssenter.

Økonomiske konsekvenser:
Husbanken gir investeringstilskudd til bygging av omsorgsboliger med døgnbemanning.
Tilskuddet utgjør 45% per omsorgsbolig. Per 2019 er Husbankens tilskuddssats
begrenset oppad til kr. 1.492.000 per bolig/boenhet som utgjør 45% av en
anleggskostnad på kr. 3.316.500 per boenhet.
Rådmannen kommer tilbake med en egen politisk sak vedrørende investeringsramme,
samt en utredning av behovet for driftsmidler og bemanning. Arkitektonisk utforming og
bruk av ny teknologi vil kunne påvirke behovet for bemanning dag/kveld/natt. En
stipulert beregning av kostnader knyttet til bemanning på bogruppene med forbehold
om eventuell effekt av arkitektonisk utforming og bruk av teknologi gir følgende
foreløpige kostnadsoverslag:

1 bogruppe

Bemanning
2 på vakt dag/kveld

Kostnad per år
Kr. 9000 per døgn x 365
dager = kr. 3.285.000

6 bogrupper

2 på vakt dag/kveld

Nattlig tilsyn for alle 6
2 nattevakter
bogrupper
Stipulert total økonomisk ramme bemanning per år

Kr. 3.285.000 x 6
bogrupper = 19.710.000
2 nattevakter x kr.
1.200.000 = 2.400.000
Kr. 22.110.000

Det er behov for midler til gjennomføring av nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse.Rådmannen anbefaler derfor at det bevilges kr. 2.000.000 dette.
Kostnaden på kr. 2.000.000 finansieres med mva-kompensasjon på kr. 400.000 og kr.
1.600.000 fra låneopptak. Ny sak om prosjektes totale økonomiske ramme fremmes
etter valgt prosjekt.

Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Det er behov for å sette av investeringsmidler til realisering av omsorgsboligene,
sonekontor for hjemmetjenesten og et lærings- og mestringssenter for hjemmeboende.
Konklusjon:
Det planlegges 48 bemannede omsorgsboliger på Træleborg, sonekontor for
hjemmetjenesten og et lærings- og mestringssenter. Det utredes i planprosessen
muligheten for senere utvidelse av antall omsorgsboliger. Gamle Træleborg sykehjem
planlegges bevart/renovert og bygget om. Gamle Fagertun planlegges revet og erstattet
med ny bygningmasse. Det bevilges kr. 2.000.000 til nødvendig plan/programarbeid og
designkonkurranse. Ny sak om prosjektets totale økonomiske ramme legges frem til
politisk behandling etter valg av prosjekt.

Videre behandling:
Sendes fellesnemnda for uttalelse før behandling i råd og utvalg i Tønsberg kommune.
Saken avsluttes i Bystyret Tønsberg kommune.
Tønsberg, 28.03.2019
Geir M. Viksand
rådmann
Tove Hovland
kommunaldirektør
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Kari-Anne Okkenhaug, telefon: 33 34 85 14
Rådmannens stab

Årsmelding 2018 for Tønsberg kommune
Utvalg
Bystyret
Formannskapet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsrådet
Utvalg for bygge- og arealsaker
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Utvalg for oppvekst og opplæring

Møteddato

Saksnummer

06.05.2019
06.05.2019

015/19
015/19

07.05.2019
07.05.2019

019/19
031/19

09.05.2019

025/19

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

19/29498

Sammendrag:
Rådmannen legger gjennom årsmelding 2018 frem en rapportering om status på de strategier
bystyret har vedtatt gjennom kommuneplan og handlingprogram, samt andre løpende tiltak som
er igangsatt.
Vedlegg:
Årsmelding 2018

Innledning – hva saken gjelder:
Den viktigste rapporteringen til politikerne skjer fortløpende gjennom orienteringer og
dialog med de ulike fagutvalgene.
Årsmeldingen skal gi en beskrivelse av status og utfordringer som igjen skal legge
grunnlag for revisjon av økonomiplan og handlingsprogram.
Faktagrunnlag:
Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for det langsiktige arbeidet som
administrasjonen gjør og har et planperspektiv på 12 år. Det er denne som legger
grunnlaget for handlingsdelen hvor det tydeliggjøres hvilke tiltak som skal prioriteres,
denne er en rullerende fireårsplan. Planens handlingsdel knyttes direkte opp mot
økonomiplanen.
Årsmeldingen er rådamnens rapportering til bystyet på måloppnåelse og skal danne
grunnlaget for den årlige revideringen av handlingsprogram og økonomiplan (se fig.)

Årsmeldingen skal beskrive status og utfordringer på det arbeidet som administrasjonen
har gjort gjennom en synliggjøring av tiltakene vedtatt i kommuneplanens handlingsdel
samt de politiske vedtakene som er foretatt gjennom året.

Rettslig grunnlag:

Kommunelovens bestemmelser
Forholdet til kommuneplanen:
Kommuneplanens handlingsdel

Vurderinger:
Bystyret ba ved behandlingen av årsmeldingen for 2016 om at fremtidige årsmeldinger i
støre grad skulle vektlegge måloppnåelse og avviksforklaringer. Administrasjonen
utarbeidet derfor en ny mal hvor dette ble vektlagt da årsmeldingen for 2017 skulle
fremlegges.
Det ble rapportert områdevis etter den fastlagte malen slik at de ble tilnærmet like. Man
la opp til en rapportering på alle tiltakene i kommuneplanens handlingsdel med en kort
kommentar og beskrivelse av eventuelle avvik samt påført status. De politiske
vedtakene hvor administrasjonen var blitt pålagt oppgaver som skulle gjennomføres ble
det også rapportert på, på tilsvarende måte.
Utarbeidelsen av en slik felles mal var et forsøk på å sikre en rapportering på alle
tiltakene i kommuneplanens handlingsdel og de politiske vedtakene gjennom året, slik
at det arbeidet administrasjonen var satt til å gjøre ble synliggjort.
Bystyret sin tilbakemelding på årmeldingen for 2017 var slik rådmannen oppfattet det
positive. Det ble derfor besluttet at den samme malen skulle legges til grunn for
årsmeldingen for 2018. De politiske vedtakene som ikke var iverksatt i 2017, blir omtalt i
årsmeldingen for 2018.
Rådmannen ser på rapportering gjennom årsmeldingen som en viktig og natulig del av
styringsdialogen med de politiske utvalgene, respektive brukerorganisasjoner samt
innbyggerne i kommunen for å kunne videreutvikle seg som en lærende organisasjon.
Det er rådmannens vurdering at man gjennom årsmeldingen for 2018 får et godt bilde
av administrasjonens arbeid og at man på en oversiktlig måte har klart å vektlegge
måloppnåelse og avviksforklaringer.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Årsmeldingen 2018 for Tønsberg kommune kan være et nyttig kunnskapsgrunnlag for
den pågående sammenslåingsprosessen med Re kommune.
Konklusjon:
Årsmeldingen gir, etter rådmannes syn, en grundig gjennomgang av resultater og status
for administrasjonens aktiviteter i 2018. Årsmeldingen gir grunnlag for videre arbeid
med revisjon av økonomiplan og handlingsdelen.
Videre behandling:

Saken avsluttes i bystyret.

Tønsberg, 29. april 2019
Geir Martin Viksand
Rådmann

Tønsberg kommune

JournalpostID

19/23541

Saksbehandler:
Cathrine Heisholt, telefon: 33 34 86 73
Kommuneutvikling

Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og
Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 2.gangsbehandling
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Rådmannens innstilling
1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel 20182030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Plan- og
bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
2.1.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold knyttet til planlagt rigg- og
anleggsområde tas til følge og følgende rigg- og anleggsområder tas ut: Eik v/ Peer Gynts
vei vei (gbnr 86/46), Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) og Sandeveien på
Olsrød (gbnr 149/174).
2.2
Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas ikke til følge.
Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene som omfattes av
hensynssone.
2.3
Det er foretatt en ny vurdering av Presterødåsen med tanke på å sette av
området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en

områdebeskrivelse (vedlegg 7) og området vurderes her ikke å være ensartet nok til å bli
tatt inn som et helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens arealdel.
2.4
Båndlegging fastlandsforbindelse justeres i tråd med ny 2.gangsbehandling av
kommundelplan for ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy og Tjøme ved at
båndleggingssone på Korten tas ut og båndleggingssone på Smørberg utvides.
2.5

Følgende planer vedtas opphevet:

a) Kommunedelplan for Husøy, og erstattes med kommuneplan
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan
2.6

Endringer i arealdelens bestemmelser (vedlegg 3) og som beskrevet i saken.
2.7
Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart
(vedlegg 2) og som beskrevet i saken.

3. Byplan:
Kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 Plan ID 0704 90019 vedtas med hjemmel i
Plan- og bygningsloven § 11-15) med følgende endringer etter offentlig ettersyn:
3.1

Endringer i Byplanens bestemmelser (vedlegg 5) og som beskrevet i saken.
3.2
Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg
4) og som beskrevet i saken.

4. Byplan og arealdel:
4.1
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall iht vedtak i BYsak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende bestemmelser
tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at følgende
skal innpasses i denne planen:
·

Ny svømmehall

·

Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker atkomst til
ny svømmehall

·

Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges

·

Parkeringsareal

4.2
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6) med
tilhørende områdebeskriivelser og byggeskikkveileder vedtas og legges til grunn for planog byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

Sammendrag:
Saken vedrører felles sluttbehandling for begrenset rullering av kommuneplanens arealdel,
samfunndel og kommunedelplan for sentrum – Byplan. Planen ble 1.gangsbehandlet den
12.09.18, og planene lå ute på offentlig ettersyn fra 29.09 til 16.11.19. Det kom inn 72
høringsuttalelser, og denne saken beskriver hvilke endringer som er gjort som følge av disse.
Det kom ingen høringsinnspill til samfunnsdelen som berørte temaene som er til revisjon,
nemlig integrering og kommunen som organisasjon. Det er derfor ikke gjort noen endringer i
samfunnsdelen etter høringen.
For å dekke kommunens behov som tjenesteleverandør inneholder denne planen blant annet
tomt til ny Ringshaug barneskole, utvidelsesmuligheter ved Træleborg skole, samt tomt til ny
svømmehall. Vear blir også formelt innlemmet som en del av Tønsberg kommunes arealdel.
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle til ny svømmehall (jf. BY-sak 020/19), tas ut av
Byplan og arealdel. Formål med tilhørende bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel
2014-2026.
De foreslåtte rigg- og anleggsområdene i Peer Gynts vei vei, Ulvikaveien, og Sandeveien
foreslås tatt ut. Dette på bakgrunn av innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold og at Rådmannen
anser at hensynet til barn- og unge ikke var tilstrekkelig vektlagt i høringsforslaget. Området
som er foreslått til midlertidig deponi på Gullerød og midlertidig rigg- og anleggsområde på
Stensarmen stadfestes. Det samme gjelder for utvidelse av D22 Gulliåsen.
Det er kommet innsigelse fra Vestfold fylkeskommune til at hensynssonene for kulturmiljø i
Slagendalen og Oseberg, samt Jarlsberg er tatt ut. Rådmannen foreslår å ikke ta denne
innsigelsen til følge, og arealdel foreslås vedtatt uten rettsvirkning for disse områdene. Det
innebærer at gjeldende arealdel vil gjelde for disse områdende frem til innsigelsen er avklart.
Administrasjonen har etter 1.gangsbehandling gjort en ny vurdering av Presterødåsen med
tanke på å sette av området til helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø. Det er utarbeidet en
områdebeskrivelse (se vedlegg 7), og konklusjonen er at området har mange gode bokvaliteter,
men selve bebyggelsen vurderes ikke å være ensartet nok til å bli tatt inn som et helhetlig
bevaringsverdig bygningsmiljø. Rådmannen mener at de nye bestemmelsene i
kommuneplanens § 2.2.5 sammen med fortettingsstrategien vil sikre en god utvikling av
Presterødåsen der områdets bokvaliteteter videreføres.
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (se vedlegg 6) med tilhørende
områdebeskrivelser og byggeskikkveileder anbefales vedtatt og vil legges til grunn for
fremtidige plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder. Fortettingsstrategien skal
bidra til å gi sterkere føringer for boligbyggingen i Tønsberg kommune. Intensjon med
fortettingsstrategien er blant annet å øke og bevare bokvaliteten i kommunens småhusområder,
ta vare på deler av bygningshistorien vår og peke på hvor kommunen ønsker høyere fortetting i
tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bestemmelsene om visuelle kvaliteter og
tilpasning, § 2.2.5 og § 4.1 i arealdelen, skal virke sammen med strategien. Det er også krav i
Byplanen om at vurderinger om tilpasning og estetikk jf. fortettingsstrategiens kapittel 4 skal
legges til grunn i plan- og byggesaker.
Arealdelen og Byplanens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” er i denne revisjonen
gjennomgått med sikte på å forbedre og tydeliggjøre bestemmelsene, samt oppdaterte
bestemmelser og plankart i samsvar med nye kommunale, regionale og statlige planer og
føringer. Arealdelens og Byplanens bestemmelser er også blitt samordnet bedre, slik at de er
like der de kan være like. De endringene som er foreslått i bestemmelsene etter høringen
fremkommer i saksfremleggets punkt 2.6 og 3.2, samt vedlegg 3 (arealdelens bestemmelser)
og vedlegg 5 (Byplanens bestemmelser). I bestemmelsesdokumentene er endringene marker
med turkis og overstrykninger, samt forklart gjennom merknader i margen.
Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan
(Plan ID 90019) 2018-2030 anbefales vedtatt i tråd med Rådmannens innstilling og de
endringer som fremkommer av denne saken.

Vedlegg:
Vedlegg1_Kommuneplanens_samfunnsdel_2018_2030_2gangsbehandling
Vedlegg2_Arealdel_Plankart_99009_G_2gangsbehandling
Vedlegg3_Arealdel_bestemmelser og retningslinjer_2.gangsbehandling_250419
Vedlegg4_Byplan_Plankart_90019_G_2gangsbehandling
Vedlegg5_Byplan_Bestemmelser og retningslinjer_2gangsbehandling_250419
Vedlegg6a_Fortettingsstrategi_2gangsbehandling280419
Vedlegg6b_FortettingsstrategiByggeskikksveileder280419_2gangsbehandling
Vedlegg7_Presterødåsen_vurdering av kulturhistoriskorisk verdi og referat fra
gjestebud_2gangsbehandling
Vedlegg8_Notat om utvidelse av bevaringsområde MarkveienGrevinneveien
#04_2gangsbehandling
Vedlegg9_Oppsummering av høringsinnspill med rådmannens
kommentarer_2gangsbehandling250419
Vedlegg10_Konsekvensutredning av endret arealbruk_2gangsbehandling_250419
Vedlegg11_Konsekvensutredning av utvidelse av D22 Gulliåsen
Vedlegg12_Planprogram_samfunnsdel_arealdel_og_byplan_Fastsatt_i_BY_sak_098_17
Vedlegg13_saksfremlegg og vedtak fra 1gangsbehandling av kommuneplanens
samfunnsdel_arealdel_byplan

Innledning – hva saken gjelder:
Begrenset revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. Arealdel og kommunedelplan for
sentrum – Byplan. Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse overordnede
planene, samt oppdatere planene i henhold til nye nasjonal, regionale og kommunale
planer og føringer.
Faktagrunnlag:
Tidligere vedtak og saksgang
Planstrategi:
Tønsberg kommune har gjennom kommunal planstrategi 2015 – 2019 (BY-sak 145/16)
vurdert planbehovet for kommende fireårsperiode. Der ble det bestemt at Tønsberg
kommune skulle foreta en delvis rullering av kommuneplan (samfunnsdel og arealdel)
og Byplan. Formålet med rulleringen er å forbedre og utdype disse overordnede
planene, samt oppdatere planene i henhold til nye nasjonal, regionale og kommunale
planer og føringer.
Det ble fremmet et felles planprogram for de tre planenesom ble vedtatt i BY-sak 034/17
den 19.04.17.
Planprogram:
Planprogrammet ble vedtatt den 13.09.17 (BY 098/17). Hovedtemaene er:
Samfunnsdel
·
·

Tønsberg kommune som organisasjon, med særlig vekt på kommunikasjon og
innarbeidelse av et helhetlig kvalitetssystem.
Integrering og bosetting av flyktninger.

Arealdel
·

Utarbeide en fortettingsstrategi.

·
·
·
·
·
·
·

Kommunedelplan for Husøy og Vear skal implementeres i arealdelen.
Avklare behov for offentlig og privat tjenesteyting.
Avsette et område for privat masselagring, fortrinnsvis i Slagenområdet.
Vurdere om kommunen skal foreta endringer av hensynssone for kulturmiljø i
Slagendalen og Jarlsberg som ble utvidet/ tatt inn i forrige revisjon av arealdelen på
bakgrunn av RPBA.
Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt
ny informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og
jernbane).
Arealdelens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn
av erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og
regionale planer og føringer.
Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.

Byplan
·
·
·
·
·

Byromstrategi, vedtatt 18.05.17, skal innarbeides i planen.
Innsikter fra rapporten "Tettere byer med høyere kvalitet” fra Vestfold fylkeskommune
skal vurderes innarbeidet.
Vurdere endringer i båndleggingssoner knyttet til fremtidig infrastruktur (i forhold til evt
ny informasjon knyttet til pågående prosesser med ny fastlandsforbindelse og
jernbane).
Byplanens ”utfyllende bestemmelser og retningslinjer” skal gjennomgås på bakgrunn
av erfaringer gjennom bruk, samt oppdateres i forhold til nye kommunale, statlige og
regionale planer og føringer.
Dersom det skulle oppdages feil og mangler i plankartet vil dette rettes opp.

Tilleggsvedtak til planprogrammet (BY 145/17):
Bystyret vedtok den 6.12.17 å utrede mulighetene for å etablere datalagring på Tveiten
og Ødegården, med følgende vedtak:
1. Etablering av et senter for datalagring på området Tveiten eller på et utvidet
næringsområde Ødegården/Gulliåsen (D22) tas inn som et utredningstema i
planprogrammet til pågående revisjon av kommuneplanens arealdel.
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.

1.gangsbehandling:
BY- 095/18 vedtak, dato 12.09.18:
Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens samfunnsdel

2018-2030 på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Tillegg til kulepunkt 1 under A6:
«som f.eks. bruk av grønne tak»
Følgende tillegg tas inn under ”TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES” side 5 og
HELSE OG OMSORG side 11 og 12:
Side 5 TØNSBERG DER FREMTIDEN SKAPES:
Nytt kulepunkt nr 4:
- fordi vi tar vare på de av våre eldre som trenger omsorg og pleie
Side 11 HELSE OG OMSORG
Nytt avsnitt:
Når helsa skranter
Et viktig forebyggende tiltak er at de eldre skal føle seg trygge på å få hjelp når helsen
svikter. Dette betyr at hjemmetjenestene, hjemmesykepleie og hjemmehjelp, kan stille
opp når behovet melder seg. Like viktig er det at kommunen har tilstrekkelig antall
heldøgns bemannede omsorgsplasser med høy kvalitet der bl.a. måltidet har en viktig
plass. Det er viktig at den til enhver tid vedtatte dekningsgrad oppfylles. Dette betyr at
det må planlegges og bygges nye omsorgsplasser i henhold til befolkningsutviklingen.
Ny setning etter den siste setningen under avsnittet ”Potensialet som ligger i frivillighet”:
Her spiller blant andre Frivilligsentralen en viktig rolle.
Side 12 HELSE OG OMSORG
Nye kulepunkt etter kulepunkt nr 1 under H 3:
- Å til enhver tid ha heldøgns bemannede omsorgsplasser i henhold til vedtatt
dekningsgrad.
- Å ha en godt utbygget hjemmetjeneste.
Nytt kulepukt etter kulepunkt nr 1 under H 5:
- Å gi Frivilligsentralen en økonomi som gjør at oppgavene kan utføres. Dette gjelder for
eksempel drift av ”handlebussen”.
1. Barnefattigdom (s 13): Variert fritidstilbud for alle barn - uanhengig bakgrunn,
økonomi, funksjonsevne og kjønn - deltar. Alle barn og unge skal ha mulighet til å delta i
lek og fritid. Gode fritidstilbud - til alle grupper av barn og unge - kan ha forebyggende
effekt.
Punkt O 6 (s 14): Vi vil sikre et variert fritidstilbud hvor alle barn og unge - uavhengig av
bakgrunn, funksjonsevne, økonomi og kjønn - kan delta.
Det skal skje gjennom:
- å kartlegge barn og unges behov for, muligheter til og bruk av - lek- og fritidsaktiviteter
- å utvikle tilpassede tilbud for barn og unge som ikke har egnede tilbud i dag eller ikke
har mulighet for åbenytte tilbud som eksisterer
- å tilby ulike aktiviteter - også de smale tilbudene.
2. Møteplasser i sentrum (s 16)

F 4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor:
- nytt punkt: å utvikle rusfrie møteplasser i sentrum med ulike tilbud for ungdom.

Arealdel og Byplan:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-14 sendes kommuneplanens arealdel
2018-2030 og kommundelplan for sentrum (Byplan) 2018-2030 på høring og legges ut
til offentlig ettersyn med følgende endringer:
1. Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 13) legges til
grunn for plan- og byggesaker innenfor Tønsberg kommunes boligområder.

Arealdel:
2. Byggeskikkveileder for bevaringsverdig bebyggelse i Tønsberg (vedlegg 14) og
områdebeskrivelser (i vedlegg 13) av både foreslåtte og eksisterende bevaringsområder
legges til grunn for plan- og byggesaker i bevaringsområdene.
3. Følgende nye/utvidede bevaringsområder som vist i plankartet (med tilhørende
bestemmelser/retningslinjer):
a) Triangelveien # 1 (ny)
b) Markveien 20-24 # 2 (ny)
c) Solvang kolonihager # 3 (utvidelse)
d) Markveien # 4 (utvidelse)
e) Vidjeveien # 5 (ny)
f) Område ved Huitfeldtsgate # 7 (utvidelse)
g) Havebyen på Træleborg # 8 (større utvidelse)
h) Måkeveien # 9 (ny)
i) Husvikåsen # 10 (ny)
j) Presterødåsen vurderes inn som nytt bevaringsområde fram mot 2. gangsbehandling.
Kolonihagen endres fra middels til høy kulturhistorisk verdi.
4. Nåværende bevaringsområder på Tangen (# 5) og Teglhagen (# 7) utgår.
5. Følgende arealer omdisponeres til offentlig og privat tjenesteyting, jf. vedlagt
plankart:
a) Tomteareal til ny Ringshaug barneskole (med mulighet for ny flerbrukshall) på del av
gbnr. 90/10 og 92/16 omdisponeres fra formålene idrettsanlegg og LNF. Det tas inn en
hensynssone for friluftsliv (H 530_46) på tilgrensende skogs- og turområder.
b) Utvidelse Træleborg (gbnr. 1006/198 og 1006/251) omdisponeres fra boligformål.
c) Tomteareal tilhørende Elihuskolen, gbnr. 154/47, 154/204 og 154/257, omdisponeres

fra formålene næring og LNF.
6. Følgende arealer anbefales lagt ut til deponiområder eller rigg- og anleggsområder:
a) Gullerød (gbnr 72/2 og 117/1) – bestemmelsesområde massedeponi i LNF (#16)
b) Eik v/ Per Gynts vei (gbnr 86/46) – omdisponeres fra LNF til andre typer bebyggelse
og anlegg (kommunalt rigg- og anleggsområde)
c) Ulvikaveien v/ Tolvsrød barnehage (gbnr 141/188) – omdisponeres fra offentlig eller
privat tjenesteyting til andre typer bebyggelse og anlegg (kommunalt rigg- og
anleggsområde)
d) Sandeveien på Olsrød (gbnr 149/174) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (#17)
7. Hensynsone kulturmiljø Slagendalen og Jarlsberg videreføres ikke i ny
kommuneplan.
8. Følgende justeringer i båndleggingssoner for som følge av infrastruktur til vei og
jernbane:
a) erstatte båndlegging til ny jernbane nord for Tønsberg med vedtatt reguleringsplan
b) de to båndleggingssonene Korten og Smørberg justeres i henhold til høringsutkast
for kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse.
9. Utvidelse av næringsområdet D22 Ødegården med 115 daa som vist i plankart, jf.
tilleggsvedtak (BY- 145/17) om å utrede mulighetene for å etablere datalagring på
Tveiten eller Ødegården.
10. Endringer i arealdelens bestemmelser iht. vedlegg 4.
11. Mindre endringer og justeringer i arealdelens plankart som vist i plankart (vedlegg 3)
og beskrevet i saken.
12. Følgende oppheving av planer:
a) Kommunedelplan for Husøy oppheves, og erstattes av kommuneplan.
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan

Byplan:
13. Følgende av tomtealternativer foreslås til ny svømmehall:
a) Område nord for dagens svømmehall (gbnr 1002/11) omdisponeres fra grønnstruktur
og kombinert bebyggelse og anlegg til offentlig eller privat tjenesteyting (# 29)
b) Stensarmen (alt.2), nær Kanalbrua (del av gbnr 1005/7, 1005/32,1005/10 og 1005/6)
(# 30)
c) Kaldnes Vest (del av gbnr 1003/301 og 1003/79) (# 32)
d) Messeområdet
De tomtealternativene som ikke blir valgt, tas ut av Byplan når plassering av
svømmehall er avgjort, og formålene med tilhørende bestemmelser tilbakeføres i

Byplan 2014-2026 (datert 03.02.2016).
14. Følgende arealer anbefales lagt ut til midlertidig rigg- og anleggsområde:
a) Stensarmen (del av gbnr. 1005/6) – bestemmelsesområde som tillater midlertidig
kommunalt rigg- og anleggsområde (# 31)
15. Endring i avgrensing av bestemmelsesområde for «sårbare sentrumskvartaler» #26.
Det tas inn et tillegg i tilhørene bestemmelser om at Storgata 49 skal bevares som en
enhet, både hjørnebygget og sidebygningen.
16. Endringer i Byplanens bestemmelser iht. vedlegg 6.
17. Mindre endringer og justeringer i Byplanens plankart som vist i plankart (vedlegg 5)
og beskrevet i saken.
18. Det utarbeides veileder for bruksendring i driftsbygninger, gartnerier etc. tilknyttet
landbrukseiendommer. Sak fremmes i Fellesnemnda for Re-Tønsberg. Begrunnelse:
Landbruk er blitt effektivisert kraftig de siste tiårene. Kravet til nybygg er stort og eldre
bebyggelseblir stående tomme og ubenyttet. Dette er en ressurs som må kunne
utnyttes og det må lages retningslinjer lokalt som åpner for annen bruk enn
stedsbunnen næring.
Siste vedtakspunkt nr.18 følges oppsom eget prosjekt uavhengig av denne planen, og
er ikke tatt med i det videre arbeidet med kommuneplan.
Offentlig ettersyn og medvirkning
Planene lå ute til offentlig ettersyn fra 29.09 til 16.11.19. I høringsperioden har det
kommet inn 72 høringsuttalelser fra regionale myndigheter, andre kommuner,
organisasjoner (frivillige, velforeninger etc), næringslivsaktører/utbyggere og
privatpersoner.
I høringsperioden arrangerte vi 2 åpne kontordager hvor folk kunne komme til
servicesenteret på Rådhuset med spørsmål og kommentarer.
Hovedtemaet i denne begrensede revisjonen er å utarbeide en fortettingsstrategi hvis
hovedmål har vært å bestemme tydeligere hvor og hvordan vi skal fortette – og ikke
fortette. Det er utarbeidet nye bestemmelser og retningslinjer til arealdelen om hensyn
og regler for fortetting i etablert boligstrøk. I tillegg er det laget nye og oppdaterte
bestemmelser for uteopphold og lekearealer. Det var derfor viktig for oss å samle
byggebransjen til et felles dialogmøte der vi gikk gjennom disse endringene. Det gjorde
vi på et frokostmøte den 23.10.18. Dette var godt besøkt med ca. 120 deltakere.
I forbindelse med vurdering av hvilke bevaringsområder for helhetlig bygningsmiljøer
kommunen skal sette av til bevaring, brukte kommunen noe som kalles «gjestebud».
Gjestebud er en uhøytidelig metode for medvirkning, hvor utvalgte innbyggerne
(gjestebudsverter) inviterer gjester hjem til seg for å diskutere aktuelle temaer. Gjestene
får mulighet til å si sin mening om saker de er engasjerte i og som får konsekvenser for
dem selv. Diskusjonene foregår i trygge rammer, blant kjente og uten kommunal
deltagelse. Vi tror at dette er en god måte å få innspill fra engasjerte innbyggere som
vanligvis ikke stiller på f.eks. folkemøter.
Til andregangsbehandling har det vært arrangert 2 gjestebud i Presterødåsen, fordi det
ble vedtatt til 1.gangsbehandling at området skulle vurderes ift. bevaring.

Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven
§ 11-15. Vedtak av kommuneplan
Kommunestyret selv vedtar kommuneplanen. Dersom kommunestyret vil treffe vedtak
om kommuneplanens arealdel som medfører en bruk av arealer som ikke har vært
gjenstand for høring under planbehandlingen, må de deler av planen som ønskes
endret, tas opp til ny behandling.
Planen skal kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Et
eksemplar av planen skal sendes til departementet, fylkesmannen, regional
planmyndighet og berørte statlige myndigheter. Kommunestyrets vedtak om
kommuneplan kan ikke påklages.
§ 11-16. Innsigelse og vedtak av departementet
For innsigelse til kommuneplanens arealdel gjelder §§ 5-4 til 5-6. Dersom innsigelsen
knytter seg til klart avgrensede deler av planen, kan kommunestyret likevel vedta at de
øvrige delene av kommuneplanens arealdel skal ha rettsvirkning.
Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og kan i den forbindelse gjøre de
endringer i kommuneplanens arealdel som finnes påkrevd. Departementet kan, selv om
det ikke er reist innsigelse, oppheve hele eller deler av planen eller gjøre de endringer
som finnes påkrevd, dersom den strider mot nasjonale interesser eller regional plan.
Kommunen skal ha fått mulighet til å uttale seg før departementet treffer vedtak.
Kommunen må innen tre måneder etter at departementet har mottatt den være
underrettet om at planen kan bli endret.
Departementets vedtak kan ikke påklages.
§ 5-6. Mekling og avgjørelse av departementet
Finner kommunen ikke å kunne ta hensyn til innsigelsen, skal det ordinært foretas
mekling mellom partene. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og
sender planen og innsigelsen, med meklerens tilråding, til departementet.
Departementet avgjør om innsigelsen skal tas til følge og planen endres.
Kongen avgjør hvem som skal være mekler.
Vurderinger:
En 2.gangsbehandling av kommuneplan og Byplan består i å vurdere om innkomne
høringsmerknader skal føre til endringer i det endelige planforslaget. Alle høringsinnspill
er referert og kommentert i forhold til hvordan de er ivaretatt og vurdert i vedlegg 9. Her
er de viktigste vurderingene som ligger til grunn for innstillingen til saken:
1. Samfunnsdel
I henhold til planstrategien skal samfunnsdelen kun revideres ved å inkludere tema som
var lite belyst i eksisterende samfunnsdel. Dette er integrering og kommunen som
organisasjon. Det kom ingen høringsinnspill til samfunnsdelen som berørte disse
temaene, og det er derfor ikke gjort noen endringer i samfunnsdelen etter høringen.
2. Arealdelen

Først vurderes de to temaene i arealdelen som har fått innsigelse fra regionale
myndigheter, deretter følger de andre temaene:
2.1 Rigg- og anleggsområder (innsigelse fra Fylkesmannen i Vestfold)
Innsigelsene foreslås imøtekommet. Rådmannen støtter Fylkesmannens (FM) vurdering
der de påpeker kommunens manglende vektlegging av barn- og unges interesser i
utvelgelsen av nye rigg- og anleggsområder. Kommunen har derfor satt i gang et nytt
arbeide med å finne bedre egnede områder som rigg- og anleggsplasser som bedre tar
hensyn til blant annet barn- og unges interesser.
Det er ikke kommet innsigelse knyttet til planlagt deponiområde på Gullerød, men
Fylkesmannen spilte inn at området burde vurderes ift. støy. Det planlagte deponiet på
Gullerød er derfor etter høringsperioden utredet mtp både støy og mulig forurensing
som følge av innkomne innspill i høringsperioden.
Det er tatt vannprøver fra tilgrensende bekk og det er ikke registrert forurensing utover
grenseverdier, jf. analyseresultater fra VestfoldLAB AS, datert 12. mars 2019.
Konklusjon fra støyvurdering (utarbeidet av COWI og datert 3. april 2019) er følgende:
·
·

Alle 15 hus som inngår i støyberegningene har støynivå på uteoppholdsplass og
fasader godt under grenseverdi på 55 dB.
De 2 nærmeste husene ved deponiet (se Figur 1) har høyeste fasadenivå 44 – 45 dB,
dvs. under grenseverdien for støy, og med 10 - 11 dB margin til grenseverdien på 55
dB.

Dette anses som akseptabelt og område foreslås omdisponert, og det er tatt inn et
rekkefølgekrav om at temaet støy vil bli videre fulgt opp i reguleringsplan.
2.2 Hensynssone kulturmiljø i Slagendalen og Jarlsberg (innsigelse fra Vestfold
fylkeskommune)
Vestfold fylkeskommune har innsigelse til at hensynssone Bevaring av nasjonalt viktig
kulturmiljø og kulturlandskap for Jarlsberg (H57_47) og Slagendalen og Oseberg
(H570_48), er tatt ut av kommuneplanens arealdel for Tønsberg 2018-2030.
Fylkeskommunen påpeker at de deler kommunens ønske i samfunnsdelen om å
arbeide for å få Oseberghaugen innskrevet på Unescos verdensarvliste. De påpeker at
kommunens eget mål i samfunnsdelen ikke harmonerer med endringen i arealdelen,
der Slagendalen, kulturmiljøet som utgjør landskapsrammen Oseberghaugen må
forstås i, sammen med Jarlsberg er foreslått tatt ut av planen.
Fylkesmannen konstaterer også i sin høringsmerknad at hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Jarlsberg ikke videreføres i ny plan. Fylkesmannen fremmer ikke
innsigelse da de nasjonale interessen ligger fast uavhengig av om de er synlige på
kommuneplankartet. FM anbefaler å bevare hensynssonene for å gi forutsigbarhet for
innbyggere og utbyggere. Kommunen kan skape inntrykk av at det lempes på
restriksjonene i området, og at det er et galt signal å sende.
Det er et ønske fra det politiske flertallet i Tønsberg kommune å fjerne hensynssonene.
Rådmannen følger opp det politiske vedtaket fra 1.gangsbehandling, innsigelse fra
Vestfold fylkeskommune (VKF) om å ta inn Hensynssone kulturmiljø Slagendalen og
Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) foreslås ikke tatt til følge.
Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene som omfattes
av hensynssonene.

2.3 Helhetlig bevaringsverdig bebyggelse
Som en del av arbeidet med fortettingsstrategien har kommunen vurdert hvilke
boligområder som bør bevares for å gi et bilde av Tønsbergs byggeskikk- og
kulturhistorie fra ulike tidsepoker. Det har i dette arbeidet vært fokus på den nyere
bygningshistorien fra 1900-tallet og frem til i dag, fordi Tønsberg mangler
bevaringsområder fra stilepoker i denne tidsperioden.
Følgende eksisterende og nye områder er foreslått som bevaringsområder i arealdelen:
Nordre og Søndre Fritzølia # 01 (Tidligere kalt Triangelveien)
Markveien 20-24 # 02
Solvang kolonihager
# 03
Markveien/Grevinneveien # 04
Vidjeveien # 05
Engaten # 06
Område ved Huitfeldtsgate
# 07
Havebyen på Træleborg # 08
Måkeveien # 09
Husvikåsen # 10
I tillegg til ovenstående områder, er bevaringsområdet som tidligere lå inne i
kommunedelplan for Husøy tatt inn som område # 11 Husøysund. Dette fordi
kommunedelplanen er opphevet.
I høringsperioden ble alle som bor innenfor de foreslåtte bevaringsområdene varslet
direkte via SMS med link til informasjon om hva dette innebærer og mulighet for å
komme med innspill i høringsperioden. Det ble vedtatt politisk å vurdere Presterødåsen
ift bevaring i vedtak ved 1.gangsbehandlingen. Også her fikk alle beboerne SMSvarsling og det er blitt arrangert 2 gjestebud.
Det har kommet inn både positive og negative tilbakemeldinger.
Fylkeskommunen og Fylkesmannen gir kommunen ros for et grundig arbeid med å
avsette områder for helhetlig bevaringsverdig bebyggelse fra nyere tid.
Andre (som f.eks. Byggmesterforbundet) har pekt på at det å sette av disse områdene
vil kreve ekstra oppfølging fra kommunens side, for å sørge for at beboere og alle
utbyggere følger de sammen reglene, og også i form av økt tilsyn. Rådmannens tilsvar
til dette er at det er klart det vil kreve ekstra ressurser å følge opp dette i form av
rådgivning og informasjon til beboere/firmaer som skal gjøre tiltak på bygg innenfor
disse sonene. Det er allerede utarbeidet områdebeskrivelser og en byggeskikkveileder
som skal hjelpe både saksbehandlere, politikere og ikke minst beboere/utbyggere godt
på vei med dette. I tillegg vurderes det å etablere en egen intern faggruppe som følger
opp og vurdere søknader innenfor bevaringsområdene. Kommunen har et eget team
som følger opp ulovligheter iht plan- og bygningsloven og kommuneplanens
bestemmelser.
Flere er de som bor innenfor områdene er engstelige for hva krav om bevaring vil
innebærer og om det for eksempel blir vanskeligere og dyrere å gjøre endringer, mens
andre synes det er positivt at vi sikrer og ivaretar nettopp deres bomiljø for fremtiden.
Det er spesielt i to av områdene hvor det har kommet mange negative høringsinnspill
fra beboere. Det gjelder Nordre Fritzøelia (nordre del av # 01) og utvidelsen av
Markveien/Grevinneveien (# 04). Disse områdene vies derfor litt ekstra oppmerksomhet
i saksfremlegget, og i tillegg beskrives vurdering av og anbefaling knyttet til

Presterødåsens status.

Utvidelse i Markveien/Grevinneveien (# 04)
Det harkommet inn flere kritiske høringsinnspill på vegne av huseiere i området som
ligger innenfor foreslått utvidelse, markert med blå stiplet linje i karutsnittet ovenfor.
Felles for flere av disse er at de er redd for av bevaringssonen vil ha en prisdempende
effekt for egen eiendom. Flere påpeker også at festeeiendommer er innløst og at
kommunen ved tomteinnløsning har basert verdianslaget uten hensyn til disse
vernebestemmelsene.
Eier av Grevinneveien 13 stiller spørsmål ved kommunens plan og begrunnelse for å
verne denne eiendommen. Eier av Grevinneveien 4A mener det er urimelig å legge
strenger føringer med hensyn til hva som kan tillates av endringer på eiendommen. Det
anmodes om at det ikke vedtas innskrenkende bestemmelser som berører
eiendommen, men at det vil være mer fleksibelt hvordan eiendommen kan utvikles. I et
felles hørigsinnspill fra eierne av Grevinneveien 6,11 og 13 sier de at de forstår
argumentene for bevaring, men at dette vil allikevel være en sterk inngripen i retten til å
råde over egen eiendom. De peker også på en plan for parkering i området fordi
området forringes av mange parkerte biler. De savner en plan for bevaring av
gater/parker/plasser i området. Eiere i Kongleveien 2 påpeker at bevaringsstatusen har
to sider; det bidrar til at området opprettholder tidligere anerkjent status med særegne
kvaliteter av kulturhistorisk betydning, men disposisjonsretten over en eiendom
innskrenkes.
Kommunen har forsteålse for at det kan oppleves urimelig at myndighetene legger
strengere føringer og at råderetten over egen eiendom reduseres. Men, det er ikke slik
at grunneier har full selvråderett over eiendommen sin. Rådigheten og eiendomsretten
er ikke absolutt. Det finnes en rekke privatrettslige og offentligrettslige regler som under
nærmere vilkår kan gripe inn og modifiserer den rådigheten en eier har, hvorav
offentligrettslig gjennom plan- og bygningsloven (pbl.). Kommunen har iht. pbl. ansvar
for å sikre kulturminner som bla. enkeltbygg og bygningsmiljøer. Det er nettopp dette
ansvaret som har vært førende for dette arbeidet – å ta vare på et utvalg av helhetlige
boligområder som gir et bilde av Tønsbergs byggeskikk- og kulturhistorie fra ulike
tidsepoker.
Området Grevinneveien, Markveien og Kongleveien består av villabebyggelse på store
tomter. Ny områdeavgrensning følger den karakteristisk strukturen og bebyggelsen for
området. Området forteller om et klasseskille i Tønsberg, der borgerskapet disponerte
store bygg og tomter med gode sol- og utsiktsforhold tett på sentrum, men allikevel
frakoblet fra byens negative sider.

Markveien er en svært viktig kilde til historisk kunnskap. Kulturmiljøet dokumenterer
overklassens bo- og levepreferanser i perioden fra 1910 og frem til 2. verdenskrig.
Den estetiske opplevelsen av arkitektur, gateløp og hager gjør at det knytter seg store
opplevelsesverdier til området. Bebyggelsen i nedre del av Markveien er preget av
høykonjunkturen og velstanden som fant sted i de første tiårene av 1900 tallet. Området
fremstår med høy grad av autensitet, der bygninger gjennomgående er lite endret etter
byggeår. Arkitekturen har tydelige stilepoker og høy kunstnerisk verdi. Bebyggelsen
viser progresjon i utbygging i området.
Deler av området er avsatt til bevaring i gjeldende arealdel. Det tilsvarende området
(hele # 4) er også foreslått avsatt som regionalt og nasjonalt viktig helhetlig
bevaringsverdig bebyggelse i Regional plan for bærekraftig utvikling av Vestfold
fylkeskommune, Kulturarv.
Fordi det har kommet inn flere innspill som stiller spørsmål ved disse
eiendommenes/bygningenes verneverdi, er det siden høringsperioden utarbeidet et
notat som beskriver området og enkeltbygg grundig. Dette er utarbeidet av Jørgen
Solstad ved Vestfold Fylkeskommune, Kulturarv, og ligger vedlagt saken (vedlegg 8).
Notatet støtter opp om avgrensingen og sier at samtlige eiendommer i foreslått
utvidelsesområde har stor arkitektonisk verdi både i seg selv, og som en del av et
helhetlig bygningsmiljø.
Flere av beboerne er også bekymret for at krav om bevaring vil medføre verdireduksjon
på sine eiendommer. Riksantikvaren har nylig gjort undersøkelser når det gjelder
verdien av boliger regulert til bevaring. Disse viser seg at det er gevinst for både
boligeiere og samfunnet å ha en bevaringsverdig bolig som ligger i et bevaringsverdig
bomiljø – boligkjøpere verdsetter bomiljø med særegenhet og er villig til å betale for
dette. Innenfor områdene avsatt til helhetlig bevaringsverdig bebyggelse vil det ikke
være anledning til å fradele nye tomter.
Flere av grunneierne fremhever videre at festetomter er blitt innløst basert på
verdianslag av eiendommen uten vernebestemmelser og dermed mulighet til å fradele
nye boligtomter. Tønsberg kommune vedtok 29.10.14 ny bestemmelser for innløsning
av festetomter, hvor tilbud om innløsning gis etter 40 % av tomteverdien. Tomteverdien
fastsettes på bakgrunn av kommunens fastsatte strøkspris og en tomtefaktor. Ved
fastsettelse av tomteverdi tar kommunen ikke stilling til om tomten kan deles eller
bebygges ytterligere. En bevaringsstatus ville dermed ikke ha endret innløsningsverdien
på eiendommene, men rådmannen anerkjenner at muligheten til fradeling av nye tomter
og fremtidig salgsfortjeneste frafaller.
På bakgrunn av ny dokumentasjon mener rådmannen enda tydeligere å kunne
dokumentere at utvidelsen av gjeldende bevaringsområde i Markveien er riktig, både
utifra en historisk fortelling og den arkitektoniske kvaliteten hvert og ett bygg
representerer i seg selv. Rådmannen mener derfor at hensynet til å ivareta historien og
dette flotte boligmiljøet, slik det fremstår i dag, bør veie tyngst. Det foreslås derfor ingen
endringer i det endelige planforslaget.
Høringsinnspillene og fullstendig kommentarer/svar fra rådmannen kan leses i vedlegg
9.
Nordre og Søndre Fritzølia # 01 (i høringsforslaget kalt Triangelveien) på Barkåker
Kommunen har mottatt høringsinnspill fra Søndre og Nordre Fritzølia, samt deltatt på
informasjonsmøte med beboerne. Styrene i de to borettslagene i området tok initiativet

til møtet.
Begge borettlagene er redde for å miste styringsrett over eget borettslag, og at
bevaringshensynet vil medføre for økte utgifter og at man ikke kan oppgradere boligene
til dagens standard. De forteller at det er behov for en del oppgraderinger i boligene,
som vindu på bad og tilrettelegging for mennesker med nedsatt funksjonshemming.
Nordre Fritzølia ønker ikke å være en del av bevaringsområdet, mens Søndre Fritzølia
ber kommunen forsikre om at det ikke vil komme krav om å endre dagens bygninger
med tilbakevirkende kraft.
Rådmannen mener at området representerer en boligstruktur som er tidstypiske og
vanlige for perioden. Området fremstår som autentisk i materialbruk, struktur uten
tydelige endringer eller nyere tilføyelser. Ensartet fargesetting forsterker områdets
uniforme preg. Rådmannen mener at senere vedlikeholdskostnader ikke bør øke som
følge av at området reguleres som bevaringsverdig. Husene bør kunne tilrettelegges for
funksjonshemmede og oppgraderinger til dagens standard ved at det nye som etableres
tilpasser seg det opprinnelige og utføres på en enhetlig måte. Slik kommunen ser det vil
ikke et bevaringshensyn medføre merarbeid for styrene, som allerede styrer
borettslagene etter vedtekter som ivaretar bomiljøene på en god måte. Det er jo
nettopp det som er årsaken til at området er såpass godt bevart og at det tilfredsstiller
kriteriene som «helhetlig bevaringsverdig område».
Navnet på området er endret fra Triangelveien til Nordre og Søndre Fritzølia i tråd med
innspill fra informasjonsmøtet avholdt på Barkåker Café i høringsperioden.
Rådmannen foreslår ingen endringer i dette området etter høringen, og innstiller derfor
på å bevare hele område # 01 slik det lå ute til høring.
Høringsinnspillene og fullstendig kommentarer/svar fra Rådmannen kan leses i vedlegg
9.
Vurdering av Presterødåasen
Det ble vedtatt å vurdere Presterødåsen ift bevaring i Bystyrets vedtak ved
1.gangsbehandlingen. Også her fikk alle beboerne SMS-varsling og det er blitt arrangert
2 gjestebud. Rådmannen har utarbeidet en områdebeskrivelse for å vurdere på nytt om
området bør settes av til bevaring.
Det har kommet inn mange høringsinnspill fra beboere i Presterødåsen, og det er delte
meninger om området bør settes av til bevaring eller ei. De fleste innspillene tar til orde
for at det er viktig å bevare områdets kvaliteteter, og da pekes det blant annet på at det
er mye vegetasjon, mange store tomter med eneboliger på, samt lav utnyttelsesgrad.
Beboerne er redd for ulemper med økt trafikk og fortetting med boliger som ikke passer
inn. Noen mener foreslåtte regler i fortettingsstrategien vil løse dette, mens andre
ønsker at området skal settes av til bevaring.
Høringsinnspillene og fullstendig kommentarer/svar fra Rådmannen kan leses i vedlegg
9.
Områdebeskrivelsen (se vedlegg 7) har vurdert Presterødåsen på samme måte som de
andre bevaringsområdene.
Områdebeskrivelsen konkluderer med følgende: «Området Presterødåsen vurderes å
ha liten kulturhistorisk verdi og interesse. Området har store bokvaliteter, men grunnlag
for antikvarisk bevaring er i liten grad til stede. Det anbefales ut fra dette ikke å avsette

området til hensynssone H570 bevaring i kommuneplan.»
Områdebeskrivelsene har sammen med innspillene dannet grunnlaget for rådmannens
instilling om at området ikke vurderes å være ensartet nok til å bli tatt inn som et
helhetlig bevaringsverdig bygningsmiljø i kommuneplanens arealdel. Rådmannen
mener at de nye bestemmelsene i kommuneplanens § 2.2.5 sammen med
fortettingsstrategien vil sikre en god utvikling av Presterødåsen der stedets gode
bokvaliteteter kan videreføres.
2.4 Endring i båndleggingssoner
Båndleggingssonene til ny fastlandsforbindelse er nå oppdatert slik at de tilsvarer soner
som vedtatt i ny 2.gangsbehandling av kommunedelplan for ny fastlandsforbindelse fra
Nøtterøy og Tjøme.
2.5 Oppheving av planer
Det er ikke kommet negative høringsinnspill til at følgende planer foreslås opphevet:
a) Kommunedelplan for Husøy (erstattes av kommuneplan som sammen med noen
gjenværende reguleringsplaner er styrende for utviklingen på øya)
b) Kommunedelplan på Kilen oppheves, og erstattes av områdeplan og kommuneplan.
2.6 Endringer i bestemmelser og retningslinjer (etter høringen)
Bestemmelsen ble til 1. gangsbehandling helt omarbeidet for å gjøre innholdet mer
konkret og tydelig. Det er tatt inn flere konkrete elementer for å synliggjøre både viktige
verdier og kommunens praksis mht. plankravet for å gjøre dette mer forutsigbart. Det er
nå kun gjort endringer som følge av innspill i høringsperioden. Endringene fremkommer
og forklares i bestemmelsesdokumentet i vedlegg 3, noen hovedtemaer beskrives her:
Fylkesmannens juridiske avdeling har levert en fyldig tilbakemelding til arealdelens
bestemmelser med retningslinjer.
Overgangsbestemmelse mellom gjeldende arealdel og Byplan og ny (§ 1.2.1)
Det er tatt inn en ny overgangsbestemmelse som tydeliggjør vedtaksgrunnlaget for
byggesøknader som er innkommet før ny kommuneplan er trådt i kraft.
Bestemmelsen har til hensikt å gi hjemmel til å legge utfyllende bestemmelser på
søknadstidspunktet til grunn for vedtak i de saker der dette er hensiktsmessig.
Bestemmelsen er utformet som en «kan» bestemmelse for å sikre
nødvendig fleksibilitet i vurdering av beslutningsgrunnlaget.
Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse (§1.11)
Dette er punktet i bestemmelsene som det har vært mest diskusjon og uenigheter om i
høringsperioden. Kommunen ønsket å legge om systemet for arealkrav til uteopphold
og lek fra et system med faste innslagspunkt målt etter antall boenheter til en glidende
skala basert på antall m2 boligareal.
Etter mange runder og dialog med sentrale utbyggere som har sendt inn høringsinnspill
om dette, foreslås det at omlegging og endringer av bestemmelser for leke- og
uteopphold utsettes til neste revisjon. Rådmannen er ikke sikker nok på at alle aspekter
og konsekvenser av omleggingen er godt nok utredet, og vil derfor å jobbe videre med
dette temaet frem mot neste revisjon.

Rådmannen foreslår å beholde de gjeldende bestemmelsene og retningslinjene vi har i
dag, med ett unntak; at firemannsboliger i arealdelen øker uteoppholdsarealer per
boenhet fra 36m2 til 125 m2 på lik linje med 3-mannsboliger og rekkehus. De har hatt
uforholdsmessig lite krav i gjeldende arealdel, og bør heller sammenliknes med 3- og 2mannsboliger. Dette bygger også bedre opp om intensjonene i fortettingsstrategien om
å sikre god bokvalitet.
Bevaring av eksisterende trær og vegetasjon (§ 1.17.2)
Rådmannen foreslår som følge av høringsinnspill fra Fylkesmannen å ta inn en liknende
bestemmelse som Larvik og Oslo kommuner har om regulering av hule eiker og store
trær. Formuleringen som foreslås tatt inn i bestemmelsene i det endelige planforslaget
er:
«Hule eiketrær slik de er definert i «Forskrift om utvalgte naturtyper etter
naturmangfoldloven», skal bevares.
I områder for bebyggelse og anlegg skal store varmekjære løvtrær, eksempelvis eik,
bøk, alm, ask, lind, spisslønn og svartor, samt norsk furu (Pinus sylvestris), vurderes
bevart. Store trær defineres som trær med stammeomkrets over 150 cm, målt 1,3 meter
over terreng. Også annen vegetasjon kan være viktig å ivareta og skal inngå i
vurderingen.
Ved bevaring av trær og annen vegetasjon skal det avsettes tilstrekkelig plass på
eiendommen på, over og i bakken til at treets rotsystem og krone kan utvikle seg fritt.
Inngrep, bygge- og anleggsvirksomhet innenfor en omkrets som tilsvarer kronens
største utstrekning skal ikke forekomme.»
Dette anses som en presisering av § 2.2.5 d) som sier at «Eksisterende vegetasjon og
store trær skal tas vare på så langt det er mulig.» Denne bestemmelsen har har ligget
ute til høring.
Grønnstruktur er viktig å ivareta, både for både mennesker, og plante- og dyrelivet.
Trerekker, tregrupper, større og mindre frittstående trær gir karakter og miljøverdi i et
nærområde. Særlig betydningsfulle er eksponerte trær som er synlige for mange. Ved å
innlemme eksisterende trær i småhusprosjekter kan dette bidra til høy bokvalitet,
samtidig opprettholdes det grønne preget som kjennetegner småhusområdene. Det
rimer godt med intensjonen i fortettingsstrategien å ta inn denne presiseringen i
bestemmelsene.
Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø og forbud mot riving (§ 1.18 og
§ 4.1)
Når det gjelder utarbeidelse av generelle bestemmelser for å sikre
kulturminneinteresser på kommuneplannivået så ba Fylkesmannen etter forespørsel fra
Færder kommune og Vestfold Fylkeskommune om veiledning fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Det konkrete spørsmålet var om det i gjeldende
regelverk er hjemmel til å gi bestemmelser om bl.a. forbud mot rivning av verneverdig
bebyggelse. Svarbrevet (JournalpostID 18/99768) kom den 14.12, og sier blant annet:
«Departementet avklarer for det første at bestemmelsen i pbl. § 11-9 nr. 7 kan gi
hjemmel for påbuds- og forbudsbestemmelser. Imidlertid begrenses mulighetene for
slike bestemmelser noe ved at:
·

eventuelle forbud mot riving må være konkrete, saklige og stedlig begrunnede

·
·
·

det ikke kan gis generelle bestemmelser om riving av verneverdig bebyggelse i
kommuneplanens arealdel.
i den grad det gis bestemmelser om rivingsforbud tolker vi departementets svar dithen
at det må gjelde konkret angitte bygg, enten gjennom kartfesting (temakart) eller
gjennom opplisting av gbnr.
Man må ved vedtakelse av et eventuelt rivingsforbud sørge for medvirkning.»

Rådmannen har som en følge av svaret ovenfor tolket det slik at kommuneplanen
fortsatt kan ha bestemmelse om forbud mot riving der vi har utredet og begrunnet dette
på en god og saklig måte, hatt medvirkningsprosess og kartfestet området. Dette anses
fulgt opp for alle bevaringsområdene, enten i denne prosessen og/eller tidligere
prosesser. Rådmannen mener derfor at vi har hjemmel til å ha et forbud mot riving i
bestemmelse § 4.1 som beskriver bevaringsområdene.
Rådmannen mener videre at kommunen ikke har hjemmel til å ha en generell
bestemmelse om forbud mot riving, slik det er foreslått i § 1.18 og slik vi har i gjeldende
bestemmelser. Bestemmelse § 1.18 er endret i tråd med dette.
Mobilitetsplan (§ 1-19-6)
Det er tatt inn en bestemme om krav til mobilitetsplan ved utarbeidelse av
reguleringsplaner § 1.19.6 for å sikre dette punktet fra klima- og energiplanen, blant
annet som følge av høringsinnspill fra Fylkesmannen.
Utbyggingsvolum (§ 2.2.4)
Bestemmelsen og retningslinje 2.2.4 er endret etter høringen. Det er gjort et skille på
frittliggende (= inntil 25% BYA) og konsentrert småhusbebyggelse (= inntil 30% BYA).
Dette er gjort blant annet som følge av høringsinnspill fra rekkehusområdet
Klosterteigen borettslag på Tolvsrød. Det er også påpekt fra Fylkesmannens juridiske
avdeling at retningslinje om dispensasjonspraksis er uheldig. Rådmannen støtter dette
og den er derfor tatt ut.
Tillegg til rekkefølgekrav for utvidelse av Gulliåsen D22 (§ 2.6.2) og A 10 Vallø (Essos
område) § 2.7
Følgende rekkefølgekrav til videre planlegging er tatt inn for Gulliåsen etter høringen
som følge av innspill fra Kulturarv, Vestfold fylkeskommune og Miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen:
·
·

Potensielle forhistoriske aktivitets- og bosetningsspor skal kartlegges ved utarbeidelse
av reguleringsplan. Svært høyt potensiale for funn.
Avrenning av overvann og fare for forurensing gjennom utslipp til nærliggende bekker
som leder ut i Aulivassdraget/Ilene naturreservat fra fremtidig næringsvirksomhet skal
utredes.

Følgende rekkefølgekrav til videre planlegging er tatt inn for A 10 Vallø etter høringen
som følge av innspill fra Oslofjordens friluftsråd:
·

Område avsatt til grønnstruktur, samt områder utenfor byggegrense langs sjø skal
tilrettelegges for friluftsliv og rekreasjon.

Årsaken er å tydeliggjøre intensjonen med byggegrense langs sjø og at store områder
er avsatt til grønnstruktur (i gjeldende arealdel) for fremtidig reguleringsarbeid.
Boligeiendommer i LNF (§ 2.10.2)

Denne bestemmelsen er etter høringen gjort om fra bestemmelse til retningslinje som
følge av høringsinnspill fra Fylkesmannens juridiske avdeling.
Kommunen har vært klar over at det ikke er hjemmel til å ha en generell bestemmelse
om spredt boligbygging i LNF uten at det er kartfestede områder som knyttes til den.
Her skulle kommunen ha gjort en jobb med å definere konkrete områder hvor man kan
tillate utvikling av eiendommer i LNF (områder for spredt boligbygging i LNF). Tønsberg
kommune har i denne begrensede revisjonen bevisst valgt å utsette dette arbeidet til
sammenslåingen med Re kommune. Arbeidet med ny felles kommuneplan starter med
en gang pågående revisjon er avsluttet.
Rådmannen anbefaler derfor å videreføre gjeldende praksis for boligeiendommer i LNF
så lenge, men foreslår altså å endre bestemmelsen som lå ute til høring til en
retningslinje fordi vi ikke har lovhjemmel til å ha en bestemmelse om dette. Det
innebærer at de som har boligeiendommer i LNF i en overgangsperiode må søke om
dispensasjon hvis de skal sette opp nye bygninger, endre på bygninger eller
gjennomføre andre tiltak med boligformål på eiendommen. Denne retningslinjen angir
rammene for dispensasjonen.
2.7 Endringer i plankartet (etter høringen)
Alle større endringer i plankartet som følge av høringen er beskrevet i saksutredningen
for øvrig.
Det er foretatt følgende mindre justeringer i plankartet som følge av høringsinnspill:
·
·
·

Arealbruken for tomter som ikke lenger er aktuelle som ny svømmehall er tilbakeført til
opprinnelig formål i gjeldende plan.
Justering av formålsgrense veg justert for å harmonere med eiendomsgrenser i del av
Båtsmannsveien, justert etter høringsinnspill fra gbnr. 139/138.
Mindre justering av langsiktig utviklingsgrense for gbnr 139/161 som følger
eiendomsgrense. Området som tas innenfor grensen er satt av til LNF, men er
opparbeidet som hage tilhørende eksisterende boligeiendom.

3. Byplan
3.1 Innsigelse vedr. gatebruksplan (Vestfold fylkeskommune / Statens vegvesen)
Innsigelse fra Statens Vegvesen / Vestfold fylkeskommune knyttet til gatebruksplan for
Tønsberg sentrum er frafalt (jf. journalpost ID 19/25949). Oppfølging av gatebruksplan
anses sikret gjennom retningslinje til bestemmelse «§ 2.5.2 Gatebruk». Byplan anses å
være i samsvar med Gatebruksplan. Bakgrunnen for innsigelsen var at
fylkeskommunen ikke ønsker diskusjon om byggegrenser i Nedre Langgate, for hver
nye reguleringsplan. Det understrekes derfor at Tønsberg kommune og Vestfold
kommune har samme intensjon om at kollektiv, sykkel og gange skal prioriteres i Nedre
Langgate.
3.2 Endringer i bestemmelser og retningslinjer
Overgangsbestemmelse mellom gjeldende arealdel og Byplan og ny (§ 1.2.1)
Se saksfremstillingens kapittel 2 om arealdelen om samme tema.
Unntak fra plankrav § 1.3.2
Fylkesmannen bemerket i sin høringsuttalelse at 10 boenheter anses som et for høyt
innslagspunkt for plankrav selv til å være i et bysentrum. FM påpeker videre at en

fortetting (med 10 boenheter) vil normalt påføre stor påvirkning på miljø og samf, særlig
naboer og nærområdet. FM mener derfor at punkt k) ikke samsvarer med punktene
ovenfor i samme bestemmelse. Rådmannen støtter dette og foreslår som følge av dette
å justere ned innslagspunktet fra 10 til 6. Det innebærer at søknader med over 6
boenheter i utgangspunktet har plankrav i Byplanområdet, og at det blir flere plansaker
med grundigere prosess i byplanområdet. Det tilsvarende kravet i arealdelen er 4
boenheter før plankravet trer inn.
Uteoppholds- og lekeareal til boligbebyggelse (§1.11)
Se saksfremstillingens kapittel 2 om arealdelen om samme tema.
Bevaring av eksisterende trær og vegetasjon (§ 1.17.2)
Se saksfremstillingens kapittel 2 om arealdelen om samme tema. Det foreslås på
tilsvarende måte som for arealdelen å ta inn en bestemmelse som bedre sikrer en
vurdering i sakene av hva slags vegeatsjon og trær som bør søkes ivaretatt.
Bestemmelsen er her tilpasset Byplan, og det er tatt inn et unntak for område som
omfattes av områdeplan for Slottsfjellet. Det er tatt inn fordi Riksantikvaren ønsker minst
mulig trær på og inntil Slottsfjellet pga fredningsbestemmelsene som gjelder hensyn til
kulturlagene og visuelle hensyn.
Bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø og forbud mot riving (§ 1.18 og
§ 4.2)
Som beskrevet under sammen tema i saksfremstillingens kapittel 2 om arealdelen har
det vørt en avklaringsrunde mot KMD om det i gjeldende regelverk er hjemmel til å gi
bestemmelser om bl.a. forbud mot rivning av verneverdig bebyggelse. Avklaringen som
kom har også betydning for Byplanens bestemmelser.
Rådmannen tolket det slik at Byplan kan fortsatt ha bestemmelse om forbud mot riving
der vi har utredet og begrunnet dette på en god og saklig måte, hatt
medvirkningsprosess og kartfestet området. Dette anses fulgt opp innenfor områder
innenfor bestemmelsesområde # 24 - 28, når Byplan ble utarbeidet i perioden fra 2013
til 2015. Rådmannen mener derfor at vi har hjemmel til å ha et forbud mot riving i
bestemmelse § 4.2 som beskriver bevaringsområdene i bysentrum.
Rådmannen mener videre at kommunen ikke har hjemmel til å ha en generell
bestemmelse om forbud mot riving, slik det er foreslått i § 1.18 og slik vi har i gjeldende
bestemmelser. Bestemmelse § 1.18 er derfor endret i tråd med dette.
Utbyggingsvolum (§ 2.2.4)
Se saksfremstillingens kapittel 2 om arealdelen om sammen tema.
Avvikssone for støy (§ 3.2.1) og tilhørende temakart H290_Støysone
Det var en utvidet avvikssone for støy i bysentrum som lå ute til høring. I gjeldende plan
er det kun langs Stoltenberggt, Nedre langgate, Tollbodgt, og del av Slagenveien som
er satt av som avvikssone. Miljørettet helsevern er sterkt kritisk til denne utvidelsen, og
de mener at de helsemessige konsekvensene ikke er utredet.
Utvidelsen ble gjort med argumentet om at hensyn til bærekraftig utvikling ift transport,
jordvern etc. gikk foran de helsemessige konsekvensene i byen. Rådmannen mente at
de helsemessige aspektene ved det å bo i byen er ivaretatt med de vilkårene som stilles
i bestemmelsen til avvikssonen. Et annet argument for utvidelsen var en større grad av

likebehandling av eiendomsbesittere innenfor Byplanområdet, og det å sikre en lik
behandling av disse sakene på reguleringsplannivå.
Det foreslås å redusere sonen en god del som som følge av høringsmerknaden fra
Miljørettet helsevern. Hensynet til folkehelsen er viktig, og mange av arealene som var
foreslått inn i sonen skal uansett ikke bebygges, som områdene rundt Haugar og
Slottsfjellet. I tillegg tas store deler av bykjernen rundt torvet og gågatene ut av sonen.
Bestemmelsen er også noe justert som følge av innspill og dialogen med Miljørettet
helsevern.
3.3 Endringer i plankartet
Alle større endringer i plankartet som følge av høringen er beskrevet i saksutredningen
for øvrig.
Det er foretatt følgende mindre justeringer i plankartet som følge av høringsinnspill og
oppretting av feil:
·
·
·

Arealbruken for tomter som ikke lenger er aktuelle som ny svømmehall er tilbakeført til
opprinnelig formål i gjeldende plan.
Hensynssone # 26 sårbare sentumskvartaler har etter høringsmerknad fra Kulturarv
innlemmet hele Munkegaten 1 og 2 i sonen.
Storgata 19 er ved en inkurie satt av som grønnstruktur når Byplanen ble utarbeidet.
Administrasjonen har ikke klart å finne ut av hvordan dette har skjedd. Dette ble
oppdaget i forbindelse med at eiendommen ble lagt ut for salg. Bebyggelsen på den
aktuelle eiendommen og deler av uteområdet er tilbakeført til sentrumsformål, og det
er fortsatt satt av til privat grønnstruktur rundt rundkirken hvor det gjennom
Byromsstrategien er visjon om en ny og oppgradert park.

Gjeldende Byplan:

Foreslått rettelse:

4. Arealdel og byplan
4.1 Plassering av svømmehall
Svømmehallplassering er vedtatt i BY-sak 020/19.
Tomtealternativene som ikke lenger er aktuelle, tas ut av Byplan og arealdel. Formål
med tilhørende bestemmelser tilbakeføres som i Byplan og Arealdel 2014-2026.
Det stilles videre krav om felles reguleringsplan for gbnr 1002/11 og 1002/371 og at

følgende skal innpasses i denne planen:
·
·
·
·

Ny svømmehall
Trafikkløsning for gående, syklende, buss og personbil, samt trafikksikker atkomst til
ny svømmehall
Erstatningsareal for tapt grønnstruktur der ny svømmehall skal bygges
Parkeringsareal

Med henvisning til RPBA ba Fylkeskommunen om at kommunen bruker avstanden til
sentrum og nærhet til kollektivknutepunkt som kriterier når endelig lokalisering av
svømmehall skal avgjøres. Valgte plassering er en sentrumsnær tomt i tråd med
føringene i RPBA.
Fylkeskommunen ved kulturarv har også en høringsmerknad der de ber kommunen
vurdere ivaretakelse av den gamle svømmehallbygningen. Dette ble vurdert i arbeidet
med Byplan. Det er behov for erstatningsareal for barn- og unge nå når ny svømmehall
skal bygges nord for dagens svømmehall. Det mest aktuelle området for dette
erstatningsarealet er området der dagens svømmehall ligger, noe som forutsetter at
denne rives. Det startes nå opp en reguleringsprosess som vil avgjøre detaljene rundt
plassering av bygg, parkering, atkomster og grøntområder her.
4.2 Fortettingsstrategi med områdebeskrivelser og byggeskikkveileder
Fortettingsstrategien har også ligge ute til høring. Det har kommet mange positive
tilbakemeldinger på det arbeidet kommunen har gjort, men også noen som synes vi går
for langt med hensyn til å gi bestemmelser om tilpasning. Det har ikke innkommet noen
høringsmerknader til selve strategien som har ført til noen større endringer.
Fortettingsstrategien har siden høringen fått ny layout, men ingen nevneverdige
innholdsmessige justeringer.
Det er gjort et par mindre justeringer i tilhørende bestemmelser § 2.2.5 og § 4.1 i
arealdelen som følge av høringen. Admininstrasjonen ser frem til å teste ut dette nye
systemet og så kan det foretas en evaluering allerede til neste revisjon for å vurdere
hvordan dette fungerer og foreta eventuelle justeringer. Rådmannens intensjon med
arbeidet er å heve og bevare kvaliteten i kommunens boligområder og ta vare på deler
av bygningshistorien vår. Fortettingsstrategien med tilhørende bestemmelser og
informasjonsmateriell vil bidra til dette.
Strategien «Slik skal vi bygge og bo i Tønsberg kommune» (vedlegg 6) med tilhørende
områdebeskrivelser og byggeskikkveileder anbefales vedtatt og vil deretter legges til
grunn for plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.
5. Samlede konsekvenser av endringene som foreslås
Konsekvensene er vurdert innunder hvert enkelt tema og i vedlagte
konsekvensutredninger. Dette er en begrenset revisjon av kommuneplan og Byplan og
for de viktigste temaene er de samlede konsekvensene vurdert nedenfor.
Alternative løsninger:
Ikke vurdert.
Økonomiske konsekvenser:
Ikke vurdert/se næringsutvikling.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Det foreslås å utvide område D22 Ødegården med 115 daa slik at man kan muliggjøre

et senter for datalagring evt annen næringsvirksomhet her. Dette anses som positivt
med flere og større næringsområder for verdiskapingen i Tønsberg, særlig med tanke
på at næringsområdet D14 vurderes som et mulig område av Bane Nor for hensetning
av tog på bekostning av næringsareal. Det er gjort noen justeringer i Byplanens
bestemmelser for å sikre funksjonsblanding i bysentrum slik at næringsformål som
kontor, tjenesteyting og kontor ikke fortrenges av boliger.
Fortettingstrategi med tilhørende bestemmelser er med på å tydeligegjøre og øke
forutsigbarhet for boligeiere og utviklere. Det anses som positivt for økt verdiskaping for
seriøse utbyggere og befolkningen generelt.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Miljøkonsekvenser er vurdert i konsekvensutredningene ved omdisponering av nye
arealer. Vedrørende foreslått utvidelse av avvikssone for støy- og luftforurending har
Miljørettet helsevern i en intern høringsmerknad til planforslaget påpekt at
konsekvenser for helse burde vært vurdert bedre. Tønsberg kommune mener at vi med
vilkårene i § 3.1.1 sikrer dette, men ønsker likevel mer kunnskap om og dialog rundt evt.
helsekonsekvenser Se også punkt om folkehelse under.
Konsekvenser for folkehelse:
Folkehelseperspektivet har vært tilstede gjennom hele prosessen. Nytt kapittel om
integrering i samfunnsdelen, og ny bestemmelse om sentrumsformål i arealdelen som
blant annet skal sikre sosial bærekraft i nærmiljøet er tatt inn. Dette skal bidra til fokus
på møteplasser og tilgangen til grønnstruktur/turområder ved utvikling av lokalsenterne.
Videre skal denne planen sikre ivaretakelsen av gode bomiljøer i større grad enn
gjeldende plan. Det er også tatt inn en bestemmelse som er konkret og sikrer varierte
boliger innenfor samme utbygging i både arealdel og byplan, og forhåpentligvis vil dette
bidra til mer varierte og varige bomiljø. Gode møteplasser og turområder i nærmiljøet,
samt gode bomiljøer og boliger er bra for folkehelsen. Beslutningen om å ikke ta inn
Tveiten som nytt næringsområde, kan også ses på som positivt ift folkehelsen ved at
nærturmiljøet for befolkningen på Barkåker består som i dag.
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for barn- og unge er vurdert i konsekvensutredningene knyttet til endret
arealbruk. Avsatt tomt til ny Ringshaug barneskole og ny svømmehall fører til
nedbygging av areal som i dag blir brukt av barn og unge. Når det gjelder ny
svømmehall søkes arealet erstattet med ny nærliggende park/grønnstruktur, og
svømmehallen er jo også et positivt tiltak til barn og unge. Ny Ringshaug barneskole
skal bygges med god kvalitet og grønn profil, og det vil jo være positivt for barn og unge
med en ny og stor nok skole. Rigg- og anleggsområdene som var i konklikt med barnog unges interesser er foreslått tatt ut av planen etter innsigelse fra Fylkesmannnen.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Planprosessen har ingen virkning på sammenslåingen, men sammenslåingen har
innvirkning på kommuneplanprosessen. Rådmannen har vurdert det slik at det ikke bør
gjøres noen større planmessige grep, før den nye kommunen er på plass.
Konklusjon:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 anbefales Kommuneplanens
samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID
90019) 2018-2030 vedtatt i tråd med rådmannens innstilling.
Videre behandling:

Ved behandling i tråd med Rådmannens innstilling kan Bystyret egengodkjenne de
delene av planen som det ikke hefter innsigelse ved. Dersom innsigelsen fra
Fylkeskommunen til hensynssonene for bevaring av kulturmiljø i Slagendalen, Oseberg
samt Jarlsberg ikke tas til følge vil områdene som omfattes av disse sonene vedtas uten
rettsvirkning i påvente av meklingsprosess. Inntil meklingsresultatet foreligger vil
gjeldende arealdel (for 2014-2026, vedtatt i 2016) gjelde.
Tønsberg, 25.04.19
Geir Martin Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder
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Underliggende saker:
023/19, 914 901 545 - Foyngården drift AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - Støperiet

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

024/19, 914 901 545 - Foyngården drift AS - The Sense - Søknad om nye stedsfortredere vedtak

Vedtak:
1. Godkjente stedfortredere for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Anton Olsson f: 1986
· Rebecka Hall Lexvik f: 1994

028/19, 916 914 768 Steak AS - Steak. Søknad om ny styrer og stedsfortreder. Vedtak
032/19, 920 740 359 TØNSBERG TORV RESTAURANTDRIFT AS - O Learys Søknad om
Skjenkebevilling - Vedtak

Vedtak:
1. 920 740 359 Tønsberg Torv Restaurantdrift AS innvilges serveringsbevilling og
skjenkebevilling, jf. serveringsloven § 3 og alkoholloven § 1-7.
1. Serverings- og skjenkebevillingen gjelder for serverings-/skjenkestedet O’Learys,
Torvet 1, 3126 Tønsberg inklusiv uteareal beskrevet i søknad.
2. Serverings- og skjenkebevillingen er betinget av driftskonseptbeskrivelse,
tegninger og annen informasjon oppgitt i bevillingssøknaden, jf. serveringsloven
§ 3 og alkoholloven § 4-2 fjerde ledd, første punkt.
3. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i grupe 1, 2 og 3,
jf. alkoholloven § 4-2 og alkoholforskriften § 1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Kjetil Døviken f: 1967
2. Stedfortreder: Ole Duenes f: 1965
3. Vilkår for bevillingen:
1. Serverings- og skjenkestedets åpningstider oppgitt i søknaden overholdes, jf.
alkoholloven § 4-3 jf. § 4-4 annet ledd samt forskrift om salgs- og skjenketider mv
i Tønsberg kommune
2. Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk, attestert av revisor, leveres
hvert år innen den fristen kommunen fastsetter, jf. alkoholloven § 7-1 og
alkoholforskriften kapittel 6.
3. Alle krav til internkontroll som omfatter driften av stedet oppfylles, se
alkoholforskriften kapittel 8, tobakksskadeloven § 12 fjerde ledd,
internkontrollforskriften (HMS) m.fl.
4. Politiets pålegg om godkjente dørvakter oppfylles, jf. serveringsloven § 16.
5. Skjenkestedets ansatte må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av
rusmidler på arbeidsplassen i arbeidstiden.
6. Kommunen informeres skriftlig (e-post eller brevpost) om privat arrangement
med alkoholservering i skjenkestedets lokaler i god tid før arrangementet.
7. Bevillingshaver må straks informere kommunen skriftlig om alle endringer i
virksomheten, blant annet skifte av styrer, stedfortreder, åpningstider, endring av
driftskonsept, skjenkeareal, eiersammensetning, overdragelse eller opphør av
virksomhet, konkurs m.m.
027/19, 950 611 839 - TØNSBERG KOMMUNE - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning
- Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg kommune, org.nr. 950 611 839, gis på grunnlag av innsendt
søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag 10.05.19.
Bevillingen gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for
alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Jan Petter Bergan, f. 1953, mob.nr. 917
80 259.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt

anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
031/19, 960 597 214 - Havariet AS - Søknad om utvidet skjenkebevilling - vedtak

Vedtak:
1. org.nr. 960 597 214 Havariet AS, innvilges utvidet skjenkebevilling, jf. alkoholloven § 1-7.
1. Lille Havariet, ifb. med overtagelse av Becks Bar + uteområdet fra 01.05.19.
2. Skjenkebevillingen gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3, jf.
alkoholloven
§
4-2
og
alkoholforskriften
§
1-1.
2. Godkjent styrer og stedfortreder for serverings- og skjenkebevillingen er:
1. Styrer: Ann Kristin Andreassen
2. Stedfortredere: Steffen Hågensrud, Janne E. Thorsnes, Anita Thorsnes og Line
Holden.

030/19, 983 605 559 - HUSØY OG FOYNLAND IDRETTSFORENING - Søknad om
skjenkebevilling - Enkeltanledning - Vedtak

Vedtak:
1.
Husøy og Foynland Idrettsforening, org.nr. 983 605 559, gis på grunnlag
av innsendt søknad og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, fredag
03.05.19. Bevillingen gjelder på Husøy Arena, Kirkegaten 41 K, 3132 Husøysund,
for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Elisabeth Hofer Dahl, mob.nr. 994
56 531
Stedfortreder: Brynjulf Eie, f. 1959, mob.nr. 916 49 765.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
026/19, 992 185 406 - TØNSBERG SV - Søknad om skjenkebevilling - Enkeltanledning Vedtak

Vedtak:
1.
Tønsberg SV, org.nr. 992 185 406, gis på grunnlag av innsendt søknad
og konsept skjenkebevilling for en enkelt anledning, tirsdag 30.04.19. Bevillingen

gjelder på Støperiet, Rambergveien 11, 3115 Tønsberg, for alkoholholdig drikk i
gruppe 1 og 2, jf. alkoholloven § 1-6 andre ledd jf. § 4-2.
2.
Ansvarlig person for skjenkingen: Kristian Erling Sommerseth, f. 1968,
mob.nr. 924 08 139.
3.
Bevillingsgebyret fastsettes til kr 1.200,- jf. Alkoholpolitiske retningslinjer
for Tønsberg kommune pkt. 7.4. Faktura blir tilsendt.
4.
Vilkår for bevillingen:
4.1
ansvarlig person for skjenkingen må være tilstede under hele
arrangementet, må ikke konsumere alkohol eller være påvirket av rusmidler
under arrangementet.
4.2
bevillingshaver pålegges strengt vakthold og internkontroll, jfr
alkoholloven
4.3
bevillingshaver må ved en eventuell kontroll med skjenkingen under
arrangementet kunne forevise vedtaket om skjenkebevilling for en enkelt
anledning.
4.4
bevillingshaver må av eget tiltak, i etterkant av arrangementet,
levere omsetningsoppgave for utskjenket alkohol. Endelig bevillingsgebyr vil
bli beregnet ut fra de til enhver tid gjeldene satser fastsatt av departementet.
Omsetningsoppgaven skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller
kvitteringer.
029/19, 994 684 566 Paparazzi AS - Paparazzi. Søknad om ny stedsfortreder. Vedtak
025/19, 998 127 866 Grandgården mat og drikke AS - Søknad om nye stedfortredere - vedtak

Vedtak:
1. Godkjente stedfortredere for serverings- og skjenkebevillingen er:
· Johanna Palomaa f: 1976
· John Christensen f: 1978

