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Rådmannens innstilling
1. Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 9 075 419,- vedtas.
2. Tønsberg kommunes andel på kr. 328 886, dekkes innenfor rammeområdet oppvekst og
læring.

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
UOOP- 003/19 Vedtak:
1. Incestsenterets driftsbudsjett pålydende 9 075 419,- vedtas.
2. Tønsberg kommunes andel på kr. 328 886, dekkes innenfor rammeområdet oppvekst og
læring.

Sammendrag:
Godkjenning av budsjett for Incestsenteret Vestfold

Vedlegg:
Budsjett 2020 - Incestsenteret
Infotekst fra leder ved Incestsenteret
Oversikt over samarbeidskommenene sin andel 2020

Innledning – hva saken gjelder:
Saken gjelder godkjenning av budsjettet til Incestsenteret i Vestfold for 2020.
Incestsenteret i Vestfolds budsjett for 2020 har en indeksregulering på 3,5 % i forhold til
budsjett 2019. Indeksreguleringen av senterets budsjett blir fastsatt i rundskriv fra Bufdir. I
og med det ikke har kommet noe nytt rundskriv fra Bufdir har man valgt å øke budsjettet
med 3,5 % i forhold til 2019.
Som vedlegg til saken ligger Incestsenterets budsjett for 2020 med noter, samt en rapport
som gir en nærmere beskrivelse av Incestsenterets arbeid.

Faktagrunnlag:
Incestsenteret i Vestfolds budsjett for 2020 har en indeksregulering på 3,5 % i forhold til
budsjett 2019. Indeksreguleringen av senterets budsjett blir fastsatt i rundskriv fra Bufdir. I
og med det ikke har kommet noe nytt rundskriv fra Bufdir har man valgt å øke budsjettet
med 3,5 % i forhold til 2019.
Dette gir en total budsjettramme på kr 9 075 419,-. Tønsberg kommune sin andel av dette
utgjør kr 328 886,-. Økningen i forhold til budsjett 2019 skyldes kommunesammenslåingen
med Re, samt en økning som beskrevet ovenfor på 3,5 %, tilsvarende kr. 57090.
Se alle vedleggene til saken for mer informasjon og detaljer.

Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Økningen i budsjettet er innarbeidet i kommunens budsjett for 2020. Tønsberg kommune
sin andel på kr 328 886,- dekkes innenfor oppvekst og læring.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:

Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:

Tønsberg, 12.11.2019
Egil Johansen
rådmann
Mette Vikan Andersen
kommunalsjef

