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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg
Perioderapport nr. 1 - 2019
Høringsuttalelse til NOU om prioritering i kommunal helseog omsorgstjeneste
Utvikling av et botilbud for eldre på Træleborg
Årsmelding 2018 for Tønsberg kommune
Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel
(Plan ID 0704 99008) og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030
. Delvis revisjon - 2.gangsbehandling
Delegasjonssaker UHO

014/19: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 014/19 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

015/19: Kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg

Rådmannens innstilling
Sak om kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg tas til orientering

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 011/19 Vedtak:

Sak om kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg tas til orientering.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 011/19 Vedtak:

Sak om kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg tas til orientering
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07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling tas enstemmig til orientering
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak
UHO- 015/19 Vedtak:

Sak om kvalitetsindikatorer og aktivitetsdata helse og omsorg tas til orientering

016/19: Perioderapport nr. 1 - 2019

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.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 013/19 Vedtak:
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
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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.

06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 013/19 Vedtak:

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.
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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.

07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

UKIF tar saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 029/19 Vedtak:

UKIF tar saken til orientering.
07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstiiling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 016/19 Vedtak:
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.

017/19: Høringsuttalelse til NOU om prioritering i kommunal helse- og omsorgstjeneste
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Rådmannens innstilling
Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, godkjennes
og legges digitalt inn i høringsportalen til regjeringen.no.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 010/19 Vedtak:

Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, godkjennes
og legges digitalt inn i høringsportalen til regjeringen.no.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:

RMF- 010/19 Vedtak:

Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, godkjennes
og legges digitalt inn i høringsportalen til regjeringen.no.
07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med følgende felles supplerende
endringsforslag:
Nest siste setning i Forslaget til Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16
Det viktigste først:
- "I tillegg har spesialisthelsetjenesten blitt premissleverandør for kommunens faglige
prioriteringer."
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 017/19 Vedtak:

Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16 Det viktigste først, godkjennes
og legges digitalt inn i høringsportalen til regjeringen.no.
Endring i høringsuttalelsen:
Nest siste setning i Forslaget til Tønsberg kommunes høringsuttalelse til NOU 2018:16
Det viktigste først:
- "I tillegg har spesialisthelsetjenesten blitt premissleverandør for kommunens faglige
prioriteringer."
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018/19: Utvikling av et botilbud for eldre på Træleborg

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.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 014/19 Vedtak:

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 mvakompensasjon på kr. 400.000 og kr. 1.600.000 fra låneopptak. Ny sak om
prosjektes totale økonomiske ramme fremmes etter valgt prosjekt.
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06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 014/19 Vedtak:

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 mvakompensasjon på kr. 400.000 og kr. 1.600.000 fra låneopptak. Ny sak om
prosjektes totale økonomiske ramme fremmes etter valgt prosjekt.

07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

FrP v/ Hogsnes foreslår nytt punkt 1: " Det planlegges bygging av 100
heldøgnsbemannede omsorgsboliger på Træleborg med fellesareal og base for
personal" Settes opp mot Rådmannens innstilling punkt 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."
FrPs forslag fikk 2 mot 9 stemmer - fallt
Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 018/19 Vedtak:

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
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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 mvakompensasjon på kr. 400.000 og kr. 1.600.000 fra låneopptak. Ny sak om
prosjektes totale økonomiske ramme fremmes etter valgt prosjekt.

019/19: Årsmelding 2018 for Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 015/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 015/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 031/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.
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07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 019/19 Vedtak:

Årsmelding 2018 for Tønsberg Kommune tas til orientering.

020/19: Kommuneplanens samfunnsdel (Plan ID 99007S), arealdel (Plan ID 0704 99008)
og Byplan (Plan ID 90019) 2018-2030 . Delvis revisjon - 2.gangsbehandling

Rådmannens innstilling
1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog 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
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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 BY-sak 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 plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

06.05.2019 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har eldrerådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 016/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
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Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog 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
BY-sak 020/19, tas ut av Byplan og Arealdel. Formål med tilhørende bestemmelser
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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
plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.
06.05.2019 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 016/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog 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.
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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 BY-sak 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 plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.
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07.05.2019 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

UKIF tar saken til orientering.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 030/19 Vedtak:

UKIF tar saken til orientering.
07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

MDG v/Hernes Rød ønsker endring i punkt 2.2: "Innsigelse fra Vestfold fylkeskommune om å ta inn Hensynssone kulturmiljø
Slagendalen og Oseberg (H570_48) og Jarlsberg (H570_47) tas til følge.
Kommuneplanens arealdel vedtas derfor uten rettsvirkning for områdene som omfattes
av hensynssone"
MDGs forslag fikk 3 mot 8 stemmer - fallt.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 020/19 Vedtak:

1. Samfunnsdel:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommuneplanens samfunnsdel
2018-2030 Plan ID 0704 99007S.

2. Arealdel:
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Plan ID 0704 99007 vedtas med hjemmel i Planog 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.
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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 BY-sak 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 plan- og byggesaker i Tønsberg kommunes boligområder.

021/19: Delegasjonssaker UHO

Rådmannens innstilling:
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Delegasjonssakene tas til etterretning.

07.05.2019 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:
UHO- 021/19 Vedtak:

Delegasjonssakene tas til etterretning.
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