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Utbygging Presterød skole
Utvalg
Ungdomsrådet
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Formannskapet - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
18.11.2019
19.11.2019
27.11.2019

Saksnummer
025/19
002/19
001/19

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å igansette forprosjektering for utvidelse av
Presterød barneskole fra 2 til 3 paralleller innenfor rammen av 3,5 mill kr.
2. Det innarbeides i budsjett 2020 og videre i økonomiplan 2020- 2023 totalt kr. 104 mill i
tillegg til allerede bevilget kr. 51 mill. Dette sikrer midler til nødvendig ombygging og
tilpasning i eksisterende bygningsmasse og ny flerbrukshall på til sammen kr. 155 mill.
3. Byggeprosjekt Presterød skole (skole og flerbrukshall) legges fram til endelig politisk
behandling etter avsluttet forprosjekt.

Sammendrag:
Elevveksten i Søndre Slagen er, på bakgrunn av en ønsket økt boligutbygging, stor. Behovet
for utbygging av Presterød barneskole har vært drøftet siden 2015/16, men prosjektet har av
økonomiske årsaker ikke vært mulig å realisere før nå. Denne investeringen er nødvendig for å
ivareta elevveksten i Søndre Slagen. Skolen ligger sentralt i Søndre Slagen, og vil avlaste de
øvrige skolene i bydelen. (Ringshaug, Sandeåsen og Husvik skoler).
Rådmannen vil med denne saken belyse historikken og helheten, siden denne saken har
strukket såpass langt ut i tid, og utbyggingsprosjektet er det første skoleprosjektet i «Nye
Tønsberg kommune». Når forprosjekt er avsluttet i juni 2020, skal byggeprosjektet i sin helhet
legges fram til endelig politisk behandling (jfr. BY096/19). Dette planlegges til tidlig høst 2020.

Innledning – hva saken gjelder:
Elevveksten i Søndre Slagen er stor. Presterød barneskole skal bygges ut, og vil bli den
skolen i Søndre Slagen som skal avlaste elevveksten i bydelen. Prosessen med
utbygging av skolen er igangsatt, og forslag til romprogram er utarbeidet. Arkitekt skal
nå engasjeres for å utarbeide et forprosjekt. I investeringsprosjektet Presterød
barneskole er det i perioden 2017-2022 innarbeidet kr. 84.mill til utbygging av en
3.parallell, og en flerbrukshall kr. 46.mill. (BY096/19). Det er i tillegg til dette kalkulert et
behov for kr. 25.mill til rehabilitering/ ombygging av eksisterende bygningsmasse. Dette
er nødvendig for å kunne sikre et helhetlig og funksjonelt skoleanlegg. Dette er lagt inn i
økonomiplanen i budsjett 2021. Den totale rammen for Presterød-prosjektet er beregnet
til kr. 155.mill.
Faktagrunnlag:
Prosessen med utbygging av Presterød barneskole er igangsatt. Forslag til romprogram
er utarbeidet, og arkitekt skal engasjeres for videre planlegging. Midler avsatt i den
tidligere økonomiplanen dekker ikke behovet for rehabilitering/ ombygging og tilpasning
i eksisterende bygningsmasse, og rådmannen har lagt dette inn i økonomiplanen for
2021.
Rettslig grunnlag:
Opplæringsloven § 9A-2, 9A-7
Forholdet til kommuneplanen:
O1: «Vi vil sikre likeverdig og høy kvalitet på alt arbeid med barn og unge».
03: «Vi vil sikre robuste og kostnadseffektive barnehager, skoler og hjelpetjenester,
tilpasset befolkningens vekst og sammensetning».
Vurderinger:
Tilbakeblikk på prosessen «Utbyggingsprosjekt Presterød skole»:
Budsjettdokument 2017/ budsjettbehandling 2017: (BY des. 16):
«Også på barnetrinnet i Søndre Slagen er elevveksten stor. Det ble i 2016 bevilget 2 mill kroner
til prosjektering for utvidelse av Presterød barneskole. Arbeidet er ikke igangsatt i påvente av
skoletrukturplanen. En snarlig utbygging er påkrevd. Dette vil avlaste elevveksten i Søndre
Slagen, men er ikke tilstrekkelig for å dekke behovet i hele bydelen. I økonomiplanperioden
settes det av 30 mill kroner for utvidelse av skolen. (2020)»
Prosjekteringsarbeidet kunne ikke igansettes fordi det var umulig å vite hva man kunne regne

med av investeringsmidler, og hva man skulle bygge med disse midlene.

Skolestrukturplanen (BY 017/17):
«Det er avsatt midler i budsjettet for 2016 til forprosjektering av utbygging av skolen. På
bakgrunn av forventet fremtidig elevvekst i Søndre Slagen bør skolen bygges ut til en
fullverdig 3-parallells skole. Dette vil på sikt avlaste både Husvik og Sandeåsen skoler.
Det vil også være mulig eventuelt å regulere kretsgrense mot Ringshaug skole og
Husvik skole. Kretsgrensgrensereguleringen mot Husvik skole fra 2011 kan nå justeres
mer i tråd med nærskoleprinsippet slik at Husvik kan overta flere elever fra Presterød
opptaksområde. Det anbefales at justeringen trer i kraft fra 01.01.18, med virkning fra
01.08.18.»
Det ble i kommunens eiendomsavdeling (EUT), gjort en beregning at en utbygging fra 2
paralleller til 3 paralleller (fra 14 klasser til 21 klasser), ville tilsvare en utvidelse av
skolens areal med ca. 2500 m2 (nybygg), samt en ny gymsal. Dette ble kalkutert til ca.
100 mill kr. (ca. 80 mill + 20 mill)
Budsjettdokumkent 2018/ budsjettbehandling 2018 (BY des. 2017):
«Arbeidet med prosjektering for utvidelse av Presterød barneskole er ikke igangsatt. En
snarlig utbygging er påkrevd. Dette vil avlaste elevveksten i Søndre Slagen, men er ikke
tilstrekkelig for å dekke behovet i bydelen. I økonomiplanperioden settes det av 29
millioner for utvidelse av skolen. Rådmannen vil snarest mulig igangsette arbeidet med
vurdering av hvordan de avsatte midlene best kan benyttes. I forbindelse med dette, er
det avgjørende å få vurdert hvilke kapasitetsutfordringer som kan løses i Søndre Slagen
med regulering av kretsgrensene.»
Det ble høsten 2018 igansatt en prosess for å endre opptaksområdet mellom Husvik og
Presterød skole. Den lokale forskriften ble endret og gjort gjeldende med virkning fra
01.02.19 (UOO 66/18 og BY 09/19). Endringen fikk praktisk virkning for skolebegynnere
fra 01.08.19. Hensikten med denne kretsgrensereguleringen var å benytte ledig
kapasitet på Husvik for å frigjøre kapasitet på Presterød, i påvente av at utbyggingen
av skolen ikke var igangsatt. Samtidig ble opptaksområdet for Husvik skole mer i tråd
med nærskoleretten, slik det hadde vært før reguleringen i aug. 2011.
Budsjettdokument 2019/ budsjettbehandling 2019 (By des.2018):
«Elevveksten i kommunen er stor. Rådmannen fikk utarbeidet nye elevtallsprognoser i
juni, for å sikre at den varslede utbyggingen av Presterød barneskole er et helt
nødvendig grep. Det er satt av 40 mill. kr. i budsjett 2019. Det ligger 11 mill. kr. i
budsjett 2018, og det innarbeides 31 mill i 2020. Dette betyr at skolen nå kan bygges ut
til en fullverdig 3- parallellers skole. Presterød skole vil etter dette grepet ta imot
elevveksten i hele Søndre Slagen, og grensene mellom hhv. Husvik, Sandeåsen,
Presterød skoler vil endres.»
Arbeid med funksjonsprogram (FASE 1) for utvidelse av skolen til 3 paralleller ble
endelig igangsatt i januar 2019. En utvidelse fra 2 til 3 paralleller tilsvarer en økning fra
14 klasser på 1.-7. trinn til totalt inntil 21 klasser. Dette tilsvarer en kapasitetsøking i
skolens elevtall fra ca. 370 til ca. 550 elever.
Arbeidsgruppen har vært sammensatt av repr. fra skolen, Eiendomsutvikling (EUT) og
Oppvekst-skole (skoleeier).

Et funksjonsprogram ble ferdigstilt juni 2019, men ble forsinket pga. rektorbytte ved
skolen. Det viste seg også fort i arbeidet med funskjonsprogram at foreløpig avsatte
midler til dobbel gymsal viste seg å være for snaue. Bystyret behandlet dette i egen sak
18.09. (BY 096/19)
Det ble fattet følgende vedtak:
1. Investeringsbudsjett for utbygging av Presterød barneskole økes med ca kr. 26.mill
(bruttoramme) i økonomiplanen 2020-22, slik at det kan bygges en flerbrukshall i
stedet for gymsal. Kommunens økte kostnader kr. 8.5 mill lånefinansieres.
2. Byggeprosjekt Presterød skole (skole og flerbrukshall) legges fram til endelig politisk
behandling etter avsluttet forprosjekt.

I august 2019 ble det avdekket at også midlene som var avsatt i den tidligere
økonomiplanen (ikke til gymsal), var for snaue. Dette var fordi det bare var beregnet
hvor mye nybygg en ny parallell ville kreve i forbindelse med nødvendig økt areal, og
ikke hva som måtte gjøres av ombygging og tilpasninger i eksisterende bygningsmasse,
for å få til et hensiktsmessig skolebygg. Rådmannen beklager at dette ble avdekket
såpass sent i prosessen.
Elevveksten i Søndre Slagen er stor, og behovet for utbygging av skolen er belyst siden
2015/16. En ny skolebruksplan vil ikke endre denne situasjonen, og det er
utbyggingsbehov i andre deler av kommunen som på noe sikt vil kreve investeringer.
Ytterligere forsinkelser i Presterød-prosjektet er ikke tilrådelig, og en utvidet skole på
Presterød vil tidligst kunne være ferdig i desember 2023.
Presterød barneskole (bygningsmasse fra 1925, 1948, 1958 og 2004) ble oppjustert til 2
paralleller i 2004. Gymsalen ble den gang ikke utvidet.
Når skolen nå skal utvides fra 14 klasser til 21, er det nødvendig med
tilpasninger/ombygging i eksisterende bygg for å få en mest mulig hensiktsmessig
skoledrift. Samtidig er det helt nødvendig å utvide diverse fellesfunksjoner, og holde
årstrinnene mest mulig samlet. SFO -basen må utvides med tilfredsstillende
kjøkkenfasiliteter, og flere av spesialrommene må også utvides. For å kunne ha
sambruk med 1.-3. trinn, bør disse arealene ligge så nærme SFO-basen som mulig. Det
er også behov for å øke arealer til arbeidsrom for lærere m.v.
Det vil teoretisk være mulig å bygge en separat ny 1 parallell skole, men dette er ikke
arealeffektivt eller pedagogisk forsvarlig. Lærere skal etter føringer i ny overordnet del
(Fagfornyelsen) samhandle i team. Rådmannen vil ikke anbefale at det bygges en
separat 1 parallell skole, og har derfor innarbeidet kr. 25 mill til ombygging/tilpasning i
eksisterende bygningsmasse. Dette fremmes i budsjett 2020 og økonomiplan 20202022.
Hovedutfordringen på dagens Presterød skole er at skolen har 15 klasserom under 60
m2. (størrelsen varierer fra 45- 54 m2). I kalkylen til EUT er ikke klasserommene blitt
større i de eksisterende byggene. Dette er gjort for å minimalisere
ombyggingskostnadene. Arbeidet med forprosjekteringen vil belyse hvordan dette løses
på en best mulig måte. I nybygget må klasserommene bygges store nok, slik at
kapasiteten på de ulike årstrinnene blir utnyttet godt.
Underveis i arbeidet med romprogrammet er det også vurdert muligheten for evt. å
sanere noe av den eldste bygningsmassen på Presterød. Det er konkludert med at det,
ut fra en økonomisk vurdering, er ombygging/ rehabilitering langt billigere enn
nybygging, jfr. nedenfor.

·
·

Kostnader for nybygg kr. 34.000 pr. m2
Kostnader ombygging/rehabilitering kr. 20.000 pr. m2

Det er beregnet følgende økonomiske rammer for prosjektet:

Rehablitering av eks.
bygg
Nybygg - 2500 kv m
Flerbrukshall - 1500
kv m
Totalt

kr 25 000 total kostnad for rehab - eks.
000,00 bygg
kr 84 000 tilbygg 2500 kv m
000,00
kr 46 000 Flerbrukshall - 1500 kvm
000,00
kr 155 000 Totalt
000,00

Alternative løsninger:
Rådmannen kan ikke anbefale andre alternative løsninger. Utbygging av Presterød
skole er en helt nødvendig investering for å møte elevveksten i Søndre Slagen. Dette er
grundig belyst siden 2015/16. Skolen vil i mange år framover være den skolen i bydelen
som må avlaste Ringhaug, Husvik og Sandeåsen skoler. Rådmannen vil komme tilbake
med en skolestruktur og skolebruksplan i løpet av 2020.
Økonomiske konsekvenser:
Det er i budsjett 2017- 2020 og videre i økonomiplan 2020-2022 lagt opp følgende for
inveteringsprosjekt «Presterød barneskole»:

Investeringsprosjekt Presterød
barneskole
Presterød
skole
Rehabilitering
Flerbrukshall

2017 2018 2019 2020 2021
2
9
40
3,5 29,5
0
0

0
0

0
0

0
0

25
0

2022
0

Sum
84

0
46
mill kr.

25
46
155

Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Skolekapasiteten i Søndre Slagen vil, når Presterød skole er ferdig utvidet, være sikret.
Barneskoleelever i Presterød opptaksområde vil få et godt fysisk skoleanlegg.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Utbyggingen av Presterød barneskole får ingen konsekvenser for skolestruktur i hhv.

Tønsberg og Re.
Konklusjon:
Forprosjektering for utvidelse Presterød barneskole fra 2 til 3 paralleller igangsettes. Det
bevilges midler i budsjett 2020, og avsettes midler i økonomiplanen slik at man også
kan gjøre nødvendige tilpasninger og ombygginger i eksisterende skoleanlegg, og
tilpasse eksisterende bygningsmasse til de nye arealene.
Videre behandling:
Saken avgjøres i kommunestyret.

Tønsberg, 09.11.19.
Egil Johansen
Mette Vikan Andersen
rådmann
kommunalsjef

JournalpostID

19/87154

Saksbehandler:
Linn Fjeld, telefon: 33 34 83 30
Barn og unge

Incestsenteret Vestfold budsjett 2020
Utvalg
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Formannskapet - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
19.11.2019
27.11.2019

Saksnummer
003/19
003/19

Rådmannens innstilling
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

JournalpostID

19/88655

Saksbehandler:
Espen Irving Riiser, telefon: 917 90 788
Fagenhet oppvekst skoler

Forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune
Utvalg
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
19.11.2019

Saksnummer
004/19

Rådmannens innstilling
1. Forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune vedtas med virkning fra 01.01.2020.
2. Skolekretsgrensene slik de senest er fastslått i de tidligere kommunene gjøres gjeldende i
Tønsberg kommune.

Sammendrag:
I forbindelse med kommunesammenslåingen ønsker rådmannen å ha et felles sett
forvaltningsregler rundt spørsmål om skolekretsgrenser og behandling av søknader om plass
ved annen skole enn nærskolen.
Utkast til forskrift om skolekretsgrenser har vært ute på høring. Det har kommet inn høringssvar.
Det er flest innspill i forhold til å ivareta søskenrelasjoner dersom skolekretsgrenser av ulike
årsaker må endres. Dette innspillet er tatt inn i forlag til forskrift som ligger til behandling.

Vedlegg:
Forskrift om skolekretsgrenser
Høringsuttalelse fra Volden Skole
Høringsuttalelse Sem skole
Høringsnotat fra Kirkevoll skole
Høringsuttalelser Revetal ungdomsskole Su, elevråd og personalet
Høringsuttallese fra SU - Volden skole
Høringssvar fra Ramnes skole FAU og SU
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole
Høringssvar Røråstoppen skole - Re
Høringssvar SU og SMU Byskogen skole
Høringssvar - ungdomsrådet
Høringssvar - Kongseik ungdomsskole
Høringssvar fra Ringshaug ungdomsskole SU
Høringsuttalelse - Eik skole SU
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød skole: lokal forskrift om
skolekretsgrenser
Høringsuttalelse FUG_Forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune
Høringssvar fra SU ved Barkåker skole
Høringsinnspill - Solerød skole
Høring - svar fra SU Vear skole
Høringsuttalelser fra Ringshaug skole
Høring - lokal forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune
HØRINGSUTKAST Forskrift om kretsgrenser i Tønsberg kommune
Innspill høringsutkast FAU Kongseik ungdomsskole - kretsgrenser
høring okt.2019
Innspill Høringsbrev SFO fra Ringshaug barneskole FAU

Innledning – hva saken gjelder:
Forskrift om skolekretsgrenser har til hensikt å sørge for faste, forutsigbare skolekretser.
Dette igjen skal medvirke til å skape trygghet og gode nettverk for både elever og
foreldre. Videre angir forskriften hvilke retningslinjer som skal følges dersom
skolekretsgrensene må endres. Til slutt beskriver forskriften saksgang i tilfeller der
foreldre ønsker en annen skole enn nærskolen for barna sine.
Rådmannen presiserer at forslag til lokal forskrift om skolekretsgrenser ikke gjør
endringer i de skolekretsgrensene som gjelder i de gamle kommunene. Det er derfor
ikke vedlagt kart over gjeldende kretsgrenser. Disse er å finne på kommunenes
nettsider.

Forslag til forskrift om kretsgrenser har vært på høring i alle samarbeidsutvalg ved
kommunens skoler. Det betyr at både elever, ansatte og foreldre har hatt anledning til å
uttale seg.

Faktagrunnlag:
Re og Tønsberg kommuner slås sammen til Tønsberg kommune fra 1. januar 2020.
Begge de gamle kommunene praktiserer en ordning med kretsgrenser. I Re kommune
har foreldre skrevet inn barna sine i grunnskolen, mens Tønsberg kommune har fattet
enkeltvedtak om skoleplass i grunnskolen basert på forskrift om skolekretsgrenser.
Forskriften angir hvilke områder i kommunen som sokner til de ulike skolene, også
definert som skolenes opptaksområder eller skolekretser. Når det fattes vedtak om
skoleplass tas det alltid utgangspunkt i den adressen eleven står oppført med i
Folkeregisteret.
Elever har etter Opplæringsloven § 8-1 rett til å gå på nærmeste skole. For de fleste
husstander i kommunen er nærmeste skole og skolen i skolekretsen en og samme
skole. Husstander i ytterkantene av en skolekrets kan imidlertid ha kortere vei til en
annen skole enn den i skolekretsen. Nå de ikke går på nærmeste skole, henger det ofte
sammen med topografiske eller trafikkmessige forhold. I noen tilfeller handler det også
om historiske årsaker knyttet til tidligere kommunegrenser, og i andre tilfeller handler
det om at nærmeste skole ikke har plass til alle elever som har skolen som nærmeste
skole.
I noen tilfeller kan kommunen se det nødvendig å endre skolekretsgrensene. Behovet
oppstår gjerne dersom enkelte skoler får utfordringer med å få plass til alle elevene som
sokner til skolen og kommunen ikke har økonomi eller tilstrekkelig tid til å bygge ut
skolen på en hensiktsmessig måte. Det kan også være situasjoner der det ikke
vurderes som hensiktsmessig å utvide en skole. Begge de gamle kommunene har
tidligere også endret skolekretsgrensene ved å legge ned skoler som har mistet en stor
del av elevgrunnlaget sitt.
I forbindelse med at Husøy skole i gamle Tønsberg kommune ble lagt ned, ble det
framforhandlet en avtale om skolegang for barneskoleelevene i Husøy krets ved
Føynland skole i Færder kommune. Da eksisterte allerede på dette tidspunktet t en
tilsvarende avtale for ungdomstrinnselevene ved Teigar ungdomsskole. I begge
avtalene bidro Tønsberg kommune med økonomi til investering i bygningsmassene. I
etterkant er det vedtatt at elevene ved Føynland barneskole får ungdomsskolegang på
Borgheim ungdomsskole.
Rettslig grunnlag:
Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) §13
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) §8-1, §9A-2,
§11-1,2 og 4.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §37 (Oppl.l.§ 15-1)
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjon), Art.3
Forholdet til kommuneplanen:

Det er viktig at elevtallskapasitet ved de enkelte skolene vurderes i forbindelse med
forslag om nye utbyggingsområder i arealdelen av ny kommuneplan. Dette er også
framhevet i forskriften.
Vurderinger:
Inndelingslova, §13, sier at ved sammenslåing av kommuner gjelder lokale forskrifter og
vedtekter fremdeles for de gamle delene av den nye kommunen inntil de blir endret.
Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra
opprettelsen av den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett sett
forvaltningsregler. Ved å vedta ny lokal forskrift om skolekretsgrenser i forkant av
kommunesammenslåingen, vil denne gjøres gjeldene for alle nye elever på 1. og 8.
trinn som vil få forhåndsvarsel og vedtak om skoleplass i løpet av 1. kvartal 2020 og for
alle elever som vil komme til å flytte til kommunen eller internt i den nye kommunen helt
fra opprettelsen av kommunen.

Forvaltningsloven angir at det skal fremsettes forhåndsvarsel før kommunen fatter
enkeltvedtak. Ved å sende ut forhåndsvarsel om enkeltvedtak om skoleplass for 1. og 8.
trinns elever, vil kommunen kunne få inn synspunkter fra elever og foreldre som mener
de skal ha vedtak om skoleplass ved andre skoler. Det kan handle om særlige
pedagogiske eller helsemessige årsaker knyttet til enkeltelever, trafikale eller
topografiske forhold, søskentilknytning eller at eleven har delt boplass hos mor og far i
hver sin skolekrets. Slike forhold kan vurderes og i mange tilfeller hensyntas før
kommunen fatter enkeltvedtak. Dette vil forhåpentligvis medføre at antall klager blir
minimalisert.
Noen ganger vil det dessverre være nødvendig å endre kretsgrensene mellom skolene.
Uavhengig av årsak til at en kommune må endre skolekretsgrenser, er det viktig at
endringer blir nøye utredet og at befolkningen får anledning til å engasjere seg, og gi
viktig informasjon som kan belyse dilemmaene som nødvendigvis vil være tilstede i
skolestruktursaker. En lokal forskrift kan kun endres av kommunestyret, noe som vil
sikre en forsvarlig prosess før vedtak om endringer fattes.

Det vil alltid være situasjoner som gjør at elever og foreldre ønsker en annen skole enn
nærskolen som er angitt i forskrift om skolekretsgrenser. Det er viktig med gode
forvaltningsrutiner for å sikre en likeverdig behandling elevene i kommunen. Dersom
familier av ulike grunner ønsker et skolebytte, er det viktig at barnet blir hørt og at hva
som er best for barnet blir vurdert før vedtak fattes slik det er anført i FN sin
barnekonvensjon, artikkel 3. Rådmannen mener forskrift om skolekretsgrenser vil bidra
til gode saksbehandlingsrutiner og ansvarsdeling mellom skolene og kommunens
stabsfunksjon.

Dessverre hender det elever bytter skole som følge av at de ikke opplever å ha et trygt
og godt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er viktig at det er rektor ved
elevens skole som har ansvaret hele tiden. Det er rektor som skal sørge for at skolen
har gjennomført handlingsplikten i god dialog med elev og foreldre. Noen ganger vil en
skole ikke lykkes i arbeidet med å gjenskape et trygt og godt miljø for en elev. Når
rektor mener det er best for barnet å bytte skole, skal oppvekststaben på kommunenivå
fatte vedtak om skoleplass ved ny skole. Rådmannen vil utarbeide felles retningslinjer
for skolens håndtering av skolemiljøsaker.

Det har kommet få innspill til saken gjennom høringsprosessen. Forskrift om
skolekretsgrenser vurderes som lite kontroversielt fra til kommunen eventuelt foreslår å
endre kretsgrensene. I denne saken er det kun prinsippet som skal vedtas.
Skolekretsgrensene fra de gamle kommunene stadfestes.
Det foreligger noen forslag til språklige endringer. Mange høringssvar spiller inn
viktigheten av å hensynta muligheten til å kunne ha søsken ved samme skole. Dette er
innarbeidet i endelig forskrift som ligger til behandling.
Noen ønsker at forskriften skal gi elever rett til å fullføre skoleåret ved en skole selv om
de flytter i løpet av skoleåret. Dette er ikke innarbeidet. I noen tilfeller kan det være fint å
utsette en flytting, men det kan også være en ekstra belastning for en elev og familie å
være lenge i en overgang fra en skole til en annen. Rådmannen mener derfor det er
bedre at skolene vurdere hver enkelt sak for seg framfor å lage en generell regel.
Flere høringsuttalelser poengterer at tilstrekkelig kapasitet ved alle skolene i den nye
kommunen må være en viktig kvalitet i tønsbergskolen.

Alternative løsninger:
Tønsberg kommune vedtar ikke forskrift om skolekretsgrenser. Eleven har rett til å gå
på nærmeste skole.
Tønsberg kommune kan vedta å utrede en ordning med fritt skolevalg.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Forutsigbare skolekretser og den tryggheten som ligger i at alle avgangselever ved
barneskolene forsetter sammen på ungdomsskole er positivt.
Forutsigbare skolekretsgrenser gir foreldre gode vilkår for å bygge nettverk som de kan

dra veksler på gjennom store deler av tiden de har hjemmeboende barn.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Forskrift om kretsgrenser sikrer god og likeverdig saksbehandling i hele den nye
kommunen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler å vedta forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune.
Videre behandling:
Forskrift om skolekretsgrenser vedtas av kommunestyret.

Tønsberg, 12.11.2019
Egil Johansen
rådmann
Mette Vikan Andersen
kommunalsjef
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Saksbehandler:
Espen Irving Riiser, telefon: 917 90 788
Fagenhet oppvekst skoler

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Tønsberg kommune
Utvalg
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
19.11.2019

Saksnummer
005/19

Rådmannens innstilling
1. Forskrift til ordensreglement - grunnskolene i Tønsberg kommune, slik det framkommer i
vedlegg til saken vedtas med virkning fra 01.01.2020.

Sammendrag:

Vedlegg:
Forskrift om ordensreglement - grunnskolene i Tønsberg kommune
Høringssvar fra Ringshaug ungdomsskole SU
Høringsuttalelser Revetal ungdomsskole Su, elevråd og personalet
Høringsuttalelse - vedtekter for SFO
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole
Høringsinnspill - Træleborg skole
Innspill Høringsbrev SFO fra Ringshaug barneskole FAU
Høringsuttalelse Sem skole
Høringsnotat fra Kirkevoll skole
Høringsuttallese fra SU - Volden skole
Høringssvar fra Ramnes skole FAU og SU
Høringssvar Røråstoppen skole - Re
Høringssvar SU og SMU Byskogen skole
Høringssvar Ungdomsrådet
Høringssvar - Kongseik ungdomsskole
Høringsuttalelse - Eik skole SU
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød skole: lokal forskrift om ordensreglement
Høringsuttalelse FUG_Forskrift til ordensreglement i Tønsberg kommune
Høringssvar fra SU ved Barkåker skole
Høringsinnspill
Høring - svar fra SU Vear skole
Høringsuttalelser fra Ringshaug skole
Innspill høringsutkast FAU Kongseik ungdomsskole - ordensreglement
Høringsuttalelse ang. ordensreglement
Høring - forskrift til ordensreglement i Tønsberg kommune
HØRINGSUTKAST Ordensreglementet for skolene i Tønsberg kommune
Dokumenter i saksmappen:
29.10.2019 Høringsuttalelse Sem skole
29.10.2019 Høringsnotat fra Kirkevoll skole
28.10.2019 Høringsuttalelser Revetal ungdomsskole Su, elevråd og personalet
28.10.2019 Høringsuttallese fra SU - Volden skole
28.10.2019 Høringssvar fra Ramnes skole FAU og SU
28.10.2019 Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole
28.10.2019 Høringssvar Røråstoppen skole - Re
28.10.2019 Høringssvar SU og SMU Byskogen skole
28.10.2019 Høringssvar Ungdomsrådet
28.10.2019 Høringssvar - Kongseik ungdomsskole
28.10.2019 Høringssvar fra Ringshaug ungdomsskole SU
24.10.2019 Høringsuttalelse - Eik skole SU
25.10.2019 Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød skole: lokal forskrift om
ordensreglement
25.10.2019 Høringsuttalelser fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen i Tønsberg
24.10.2019 Høringssvar fra SU ved Barkåker skole
24.10.2019 Høringsinnspill
24.10.2019 Høring - svar fra SU Vear skole
23.10.2019 Høringsuttalelser fra Ringshaug skole
23.10.2019 Innspill høringsutkast FAU Kongseik ungdomsskole - ordensreglement
17.10.2019 Høringssvar - Røråstoppen skole - Re kommune
10.10.2019 Foreløpig svar - høringsuttalelse ang. ordensreglement
10.10.2019 Høringsuttalelse ang. ordensreglement

27.09.2019 Høring - forskrift til ordensreglement i Tønsberg kommune

Innledning – hva saken gjelder:
Utdanningsdirektoratet (Udir) beskriver hensikten med ordensreglementet på sine nettsider:
Et ordensreglement kan bidra til å få et mer velfungerende skolesamfunn ved at det gis regler
om hvordan elevene skal ha det, hva elevene kan og ikke kan gjøre på skolen, og hva som
skjer hvis reglene brytes. Ordensreglementet retter seg hovedsakelig mot elever i grunnskole
eller videregående skole. Reglementet vil også være viktig for rektor, ansatte og
foreldre/foresatte til elever ved skolen.
Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen i Norge. For
å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å ha klare
rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan bidra til
å gi et godt og trygt skolemiljø. Det er viktig å ha klare og forutsigbare regler i skolehverdagen.
Bevissthet rundt hva som er skolens syn på ønsket og akseptabel oppførsel, vil også gjøre
oppfølging av uønsket oppførsel enklere.
Elevene skal selv ta del i å skape en god skole. Kapittel 9 A i opplæringsloven viser både til
elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, og til at elevene skal delta i skolens planlegging og
gjennomføring av arbeidet med et trygt og godt skolemiljø, se opplæringsloven § 9 A-8, jf. § 9
A-2. Elevråd, skolemiljøutvalg/skoleutvalg og samarbeidsutvalg, der elever er representert, er
viktige samarbeidsorganer ved utformingen av et ordensreglement, og de må også høres før et
ordensreglement fastsettes.
Reglementet bør i så stor grad som mulig være positivt utformet, slik at man i større grad
fokuserer på hvordan man vil ha det på skolen enn hvordan man ikke vil ha det.
Ordensreglementet skal være med på å skape et godt forhold både mellom elever, og mellom
elever, lærere og andre ansatte.
Det er viktig at skolen ser elevenes utfordringer, skaper gode relasjoner og jobber sammen med
elever og foreldre/foresatte for å hindre uønsket atferd. Her vil også andre ressurser og
hjelpemidler enn de som kommer frem av ordensreglementet være sentrale. Skolen kan bruke
ordensreglementet til å tydeliggjøre sitt idégrunnlag for å skape gode vilkår for læring og trivsel.
Selv om ordensreglementet primært skal vise til atferd knyttet opp mot sikkerhet, miljø og
undervisning, bør ikke reglementet kun vise til plikter og sanksjoner.

Faktagrunnlag:
Ordensreglementet inneholder regler for hva elevene kan gjøre på skolen, og hvordan
de kan straffes om de bryter reglene For elevenes rettsikkerhet på skolen er det viktig at
ordensreglementet og praktiseringen av dette er riktig.
Utdanningsdirektoratet (Udir) har utarbeidet en sjekkliste på 6 punkter for skoleeier i
forhold å ha et fungerende ordensreglement.
1. Alle skoler skal ha et ordensreglement som sier hva elevene får eller ikke får gjøre
2. Ordensreglementet skal vise hvilke reaksjoner skolen kan bruke hvis en elev bryter
med reglene
3. Skolens reaksjoner på elevers brudd med ordensreglementet må være saklige,
forholdsmessige og lovlige
4. Skolen skal kun bruke bortvisning som reaksjonsform ved alvorlige eller gjentatte
brudd på ordensreglementet
5. Ordensreglementet skal vise hvordan skolen skal gå frem før en reaksjon tas i bruk

6. Skolen kan ikke reagere på atferd som ikke er “forbudt” etter ordensreglementet, eller
bruke reaksjoner som ikke står i ordensreglementet

Rettslig grunnlag:
Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) § 13
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven kap. 9A
generelt, § 9A-10 ordensreglement, § 11-1,2 og 4 brukermedvirkning.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven), generelt, samt § 37,
om forskrifter.
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjon), Art.3
Forholdet til kommuneplanen:

Vurderinger:
Rådmannen mener at kommunen bør ha en felles forskrift for alle skolene, men at det
åpnes for at hver skole kan supplere med et lokalt reglement. Dette gir en felles retning
fra skoleeier, men åpner for nødvendige lokale regler og rutiner som konkretiserer
ordensreglementet. Sammen vil dette vil ivareta helheten på en best mulig måte.
Etter høringsrunden er det gjort mindre redaksjonelle endringer i utkastet som ligger til
behandling og enkelte innspill er tatt inn som tillegg eller presiseringer.
Formålet i § 1 er oppdatert til siste ordlyd i Opplæringsloven § 9A-2, og elevenes ansvar
for miljøbevissthet gjennom kildesortering av søppel der forholdene ligger til rette for
dette er presisert i § 4-Orden.
Tidligere pkt. 5e der elevene skal følge skolens regler om melding og dokumentasjon
ved fravær er tatt ut. Tidligere hadde elevene et ansvar for at meldingsbok var
tilgjengelig. I dag administreres meldinger og fravær gjennom det skoleadministrative
programmet Visma FLYT skole med foreldreappen. Elevene har derfor ikke lenger
ansvar for meldingsflyten mellom hjem og skole.
Innspill om at SMART skal være verktøy i forebyggende arbeidet med et godt skolemiljø
er ikke tatt inn selv om dette ligger i den politiske plattformen til den nye kommunen.
Etter rådmannens syn skal ordensreglementet kun omhandle elevenes rettigheter og
plikter. Kommunens verktøy i arbeidet med elevens skolemiljø hører imidlertid hjemme i
sektorens framtidige planer, retningslinjer og strategidokumenter.
Det har også kommet innspill om å ta inn et forbud mot energidrikker under § 5 bokstav
j). Helsemyndighetene har valgt å ikke innføre aldersgrense på kjøp av slike drikker, og
det blir vanskelig å definere hva som er en energidrikk i et ordensreglement ut fra
innholdsfortegnelsen. Ut fra forutsetningen om at et ordensreglement skal være tydelig,
har rådmannen valgt å ikke legge inn energidrikker som et punkt.
Innspill om at ordensreglementet skal inneholde framgangsmåte skolen kan bruke i
tilfeller der ansatte blir utsatt for trusler eller vold fra elever. Rådmannen mener alle

skoler skal ha tiltaksplaner i forhold til vold og trakassering av ansatte, men at dette ikke
hører hjemme i ordensreglementet. Ordensreglementet angir sanksjonene skolen kan
benytte ved uønsket atferd. I alvorlige tilfeller kan elever bli utvist og anmeldt til politiet. I
tillegg inneholder ordensreglementet en bestemmelse om at elever skal ha mulighet til å
gjøre opp for seg. I slike saker vil dialog være et godt verktøy. Slik dialog kan
arrangeres av skolen eller gjennom konfliktråd.
Flere høringsinstanser mener det er unødvendig å innlemme § 5, bokstav l) om plagg
som helt eller delvis dekker ansiktet for ikke å støte noen all den tid dette likevel er
nedfelt i Opplæringsloven § 9-7. Rådmannen mener det er riktig at regler som kan føre
til sanksjoner etter ordensreglementet er samlet i på en oversiktlig måte. Ingen rektorer
har meldt at dette har vært en problemstilling ved noen av skolene.
Oppsummert mener rådmannen det vedlagte forslag til forskrift om ordensreglement
ivaretar alle punktene i Udir sin sjekkliste til et fungerende ordensreglement. Skoleeier
har ansvaret for, gjennom rektorene, å implementere nytt ordensreglement.

Alternative løsninger:
Kommunen kan kun vedta en lokal forskrift om ordensreglement som kun delegerer
myndigheten til den enkelte skole, som deretter må fastsette sitt eget ordensreglement.
Kommunen kan vedta en lokal forskrift om ordensreglement som er felles for alle skolene i
kommunen uten mulighet for skolene til å lage supplerende regler så lenge disse er i tråd med
det felles forskrift om ordensreglement.

Kommunen kan velge å fortsette og forvalte to ulike forskrifter om ordensreglement i en
ikke-definert begrenset tid etter kommunesammenslåingen.
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Kommunen sikrer likebehandling av elevene ved å fastsette nytt felles forskrift til
ordensreglement. Dette sikrer igjen et likere grunnlag for vurdering av orden og oppførsel.

Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Et felles ordensreglement for hele kommunen helt fra starten sikrer et likeverdig
skoletilbud i hele den nye kommunen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at ny forskrift til ordensreglement for grunnskolen i Tønsberg
kommune vedtas.

Videre behandling:
Saken avsluttes i kommunestyret.

Tønsberg, 12.11.2019
Egil Johansen
rådmann
Mette Vikan Andersen
kommunalsjef
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Saksbehandler:
Espen Irving Riiser, telefon: 917 90 788
Fagenhet oppvekst skoler

Vedtekter for kommunal skolefritidsordning - SFO
Utvalg
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Formannskapet - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
19.11.2019
27.11.2019

Saksnummer
006/19
006/19

Rådmannens innstilling
1. Endelig utkast; Vedtekter – kommunal skolefritidsordning SFO vedtas med virkning fra
01.01.2020.
2. Nye plasstyper vil gjelde fra 1. februar 2020 samtidig med nye priser vedtatt i budsjettsak.
3. Nye åpningstider og sommerstenging vil gjelde fra 1. august 2020 samtidig med oppstart
av nytt skoleår.

Sammendrag:
Vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen SFO fastsettes av kommunestyret.
Vedtektene skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i
forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår.
Kommunal skolefritidsordning SFO er forankret i Opplæringsloven.
Rådmannen mener den nye kommunen bør ha felles vedtekter helt fra starten. Det er utarbeidet
et utkast til vedtekter som er sendt ut på høring i skolens organer og ulike interessegrupper.
Høringsinnspillene sammen med administrative innspill danner grunnlaget for de vedtektene
som rådmannen legger fram for vedtak.
Det har vært høyt engasjement og rådmannen har fått inn mange høringssvar. Det har ikke
vært mulig å kommentere alle uttalelser, men saker gjør rede for de endringene som er foretatt
som ikke kun er redaksjonelle endringer.
De vesentligste høringsinnspillene som ikke er tatt til følge, redegjør rådmannen for i saken.
Dette er forslag til plasstyper, åpningstider og ferielukking som har økonomiske konsekvenser.
Rådmannen presiserer at denne saken handler om å harmonisere vedtektene innenfor de
økonomiske rammene som foreligger. Rådmannen ønsker på et senere tidspunkt å fremme
egen sak om innhold og kvalitet i SFO.

Vedlegg:
Vedtekter - kommunal skolefritidsordning SFO
Høringssvar fra SU ved Barkåker skole
Høringsuttalelse - Eik skole SU
Høringsnotat fra Kirkevoll skole
Høringsuttalelser Revetal ungdomsskole Su, elevråd og personalet
Høringsuttallese fra SU - Volden skole
Høringssvar fra Ramnes skole FAU og SU
Høringssvar fra Delta
Høringssvar Røråstoppen skole - Re
Høringssvar SU og SMU Byskogen skole
Høringssvar Ungdomsrådet
Høringssvar fra Ringshaug ungdomsskole SU
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød ungdomsskole
Høringsuttalelse fra SU-Sandeåsen skole - SFO
Høringsuttalelse fra FAU-Sandeåsen skole - SFO
Høringssvar fra samarbeidsutvalget ved Presterød skole: vedtekter for skolefritidsordningen
SFO
Vedr høringsrunde nye vedtekter SFO Tønsberg kommune- klage på forslag til vedtak.
Endring av SFO og ferielukking
Vedtekter til skolefritidsordningen i Tønsberg
Høringsuttalelse FUG_Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune
Vedrørende vedtekter for skolefritidsordningen - SFO i Tønsberg kommune
Inspill - vedtekter til skolefritidsordningen i Tønsberg
Høringsuttalelse Sem skole
Innspill til SFO- vedtekter
Høringsinnspill - Solerød skole
Høring - svar fra SU vear skole
Høringssvar
Høringsuttalelser fra Ringshaug skole
Uttalelse fra FAU og SU ved Træleborg skole
Innspill Høringsbrev SFO fra Ringshaug barneskole FAU
Vedr. høring - vedtekter for SFO
Høringsuttalelse fra FAU ved Byskogen Skole vedrørende SFO

Høring - Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune - nytt høringsbrev
Høring - Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune
Høringsutkast - Vedtekter for skolefritidsordningen SFO i Tønsberg kommune

Innledning – hva saken gjelder:

Denne saken handler om harmonisering av vedtektene innenfor de økonomiske
rammene som foreligger i dag. Rådmannen ønsker på et senere tidspunkt å fremme
politisk sak om innhold og kvalitet i SFO i den nye kommunen.

Vedtekter for barnehagene og SFO bør sees i sammenheng, både i utforming og
innretting. Nye vedtekter for de kommunale barnehagene i Tønsberg vil komme til
behandling neste år.
Dagens SFO-vedtekter for de to kommunene er publisert på kommunenes nettsider.

Faktagrunnlag:
Vedtektene for den kommunale skolefritidsordningen fastsettes av kommunestyret. Vedtektene
skal gi foreldrene informasjon som gir mulighet for å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris.
De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår. Kommunal
skolefritidsordning SFO er forankret i Opplæringsloven. Plikten kommunen har til å ha et tilbud
om SFO er i loven begrenset til før og etter skoletid i skolens 38 uker. Kommunen kan drive
SFO til selvkost.
I nye Tønsberg kommune er foreldrebetaling beregnet til ca. 48,5 mill. kr. kr. i 2020 basert på
nåværende antall barn i SFO i de to kommunene. Anslaget er mer usikkert enn vanlig grunnet
endringer knyttet til harmonisering av priser, plasstyper og andre forordninger i vedtektene.
Kommunens ressursfordelingsmodell fordeler et samlet kriteriebasert nettotilskudd til SFO-drift
beregnet til ca. 56 mill. kr. I nettotilskuddet inngår ikke kostnader knyttet til drift av bygg eller
administrative kostnader utover SFO-leder, verken sentralt eller på skolenivå. Rådmannen
mener derfor den kommunale innsatsen i SFO er betydelig.

Skolene får i tillegg uavkortet inntektene av kostpenger for sine elever i SFO som
samlet er anslått til ca. 4,5 mill.kr. i 2020. Disse skal uavkortet gå til formålet.
§ 13-7.Skolefritidsordningen
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og
for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt
i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og
tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne,
skal vere eigna for formålet.
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om
a. eigarforhold

b. kven som er opptaksmyndigheit
c. opptakskriterium
d. opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
e. foreldrebetaling
f. leike- og opphaldsareal
g. dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h. bemanning og leiing
Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet
kan gjere unntak frå kravet.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå
foreldra.
For krav om politiattest gjeld reglane i § 10-9.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning,
dersom dei elles oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private
skolefritidsordningar.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.

Kunnskapsdepartementet har fastslått at vedtekter for kommunale SFO-tilbud er å
regne som forskrift. Dette betyr at forvaltningslovens regler for forskrifter må følges når
vedtektene skal fastsettes. Et utkast til nye vedtekter har derfor vært ute på høring før
de er endelig utformet og nå blir lagt fram til politisk behandling.
Rettslig grunnlag:
Lov om fastsetting og endring av kommune- og fylkesgrenser (Inndelingsloven) §13
Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) §13-7,
Skolefritidsordningen, §§ 9A-1 og 9A-2 Elevene sitt skolemiljø.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) §37 (Oppl.l.§ 15-1)
FNs konvensjon om barnets rettigheter (Barnekonvensjon), Art.3
Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven), §§ 44-47, økonomiplan,
årsbudsjett.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:

Inndelingsloven, §13, sier at ved sammenslåing av kommuner gjelder lokale forskrifter og
vedtekter fremdeles for de gamle delene av den nye kommunen inntil de blir endret.
Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra opprettelsen av
den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett felles sett vedtekter for hele kommunen.
De nye vedtektene er laget med utgangspunkt i de to kommunens vedtekter, og plasstypene er
harmonisert så langt rådmannen har funnet det forsvarlig og praktisk gjennomførbart.
Mange av bestemmelsene i SFO vedtektene har økonomiske konsekvenser. Bestemmelser om
hvilke plasstyper kommunen skal tilby, søskenmoderasjon, åpningstider, bemanningsnormer og
ferielukking fastsettes av kommunestyret gjennom vedtekter, mens foreldrebetalingen vedtas
årlig av kommunestyret i sak om budsjett og økonomiplan. Dersom kommunestyret vedtar
endringer i vedtektene som får økonomiske konsekvenser, må kommunestyret også fatte et
vedtak om hvordan slike endringer skal finansieres. Kommunestyret skal etter lov vedta et
realistisk budsjett i balanse.
De to kommunene har hatt ulike plasstyper, og rådmannen har forsøkt å beholde mest mulig av
fleksibiliteten. Re kommune har hatt hel plass, halv plass og morgenplass mens Tønsberg
kommune har hatt mulighet til å velge hel plass 2, 3, 4 eller 5 dager i uken. Re kommunes hele
plass tilsvarer Tønsberg kommunes hele plass 5 dager i uken. I tillegg har Tønsberg kommune
hatt mulighet for å velge hel plass annenhver uke som har vært spesielt beregnet på foreldre
med delt omsorg der kun en forelder har behov for plass. Rådmannen har funnet rom for å
videreføre alle plasstyper bortsett fra Re kommunes ordning med halv plass. Dette blir
begrunnet senere i saksutredningen.
De to kommunen har hatt ulik grad av søskenmoderasjon. Re har hatt 30% fra og med barn nr.
2, mens Tønsberg kommune har hatt 30 % for barn nr. 2 ytterligere søskenmoderasjon fra og
med barn nr. 3. Den beste ordningen er foreslått videreført i forlag til nye vedtekter. Ingen av
kommunene har hatt samordnet søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO.
Re kommune har hatt lenger åpningstid i SFO enn Tønsberg kommune. Bakgrunnen for dette
er at mange foreldre i Re har lang reisevei til jobb, noe som igjen medfører behov for lenger
åpningstid. Forslag til nye vedtekter viderefører de tidligere åpningstidene for befolkningen i Redelen av den nye kommunen. Rådmannen har ikke funnet økonomisk handlingsrom til å ha like
åpningstider i hele den nye kommunen Mange nye kommuner har videreført differensierte
åpningstider, både i barnehager og SFO, etter kommunesammenslåing.
Re kommune har hatt 4 uker sommerstengt SFO inkludert en planleggingsdag. Tønsberg
kommune har på sin side hatt 3 uker sommerstengt SFO. Vedtektene legger opp til 4 ukes
sommerstengt i hele den nye kommunen. Rådmannen finner ingen argumenter for å beholde
ulik ferielukking i ulike deler av den nye kommune.
Siden kommunene sist oppdaterte vedtektene for SFO, har det blitt et særlig økt fokus på
elevenes rettigheter knyttet til læringsmiljøet og brukermedvirkning. Selv om lov- og forskrifter
presiserer at disse rettighetene også gjelder SFO, har fokuset i størst grad vært rettet mot
skolen. Rådmannen vurderer at det er viktig at rettene til et trygt og godt skolemiljø og skolens
handlingsplikt også framkommer av vedtektene for SFO, og det er derfor foreslått synliggjort
gjennom to nye paragrafer (§11 og §12).
Regjeringen har foreslått nye regler for oppholdsbetaling i SFO. De ønsker å innføre en
nasjonal moderasjonsordning for skolefritidsordningen. Rådmannen ber om fullmakt til å legge
reglene for ordningen inn i vedtektene, § 6- Foreldrebetaling når disse er vedtatt og senere
lovfestet. Dette er ikke nødvendig for å forvalte moderasjonsordningen, men rådmannen mener
det gir både innbyggere og ansatte god informasjon når vedtektene gir et helhetlig bilde av
innretningen i den kommunale skolefritidsordningen SFO.

Det har vært mye engasjement rundt utkastet til nye vedtekter, og det har kommet inn
veldig mange høringssvar med mange forslag til endringer i vedtektene. Alle
høringssvarene er vedlagt saken. De har også kommet administrative innspill gjennom
SFO-ledere, rektorer og andre ansatte. Innspillene dreier seg i hovedsak om større
fleksibilitet i plasstilbudet, sommerlukking, åpningstider og krav til bemanning.

Rådmannen fremmer saken ut fra behovet for å ha ett sett felles vedtekter for den
kommunale skolefritidsordningen-SFO. Utkast til nye vedtekter er formulert ut fra de
økonomiske rammene som foreligger på tidspunktet for kommunesammenslåinger.
Rådmannen mener det må være en sammenheng mellom de forordningen vedtektene
for SFO angir og de ressursene kommunen har til rådighet. De fleste høringsinnspillene
vil kreve større økonomisk innsats enn første utkast til nye vedtekter legger opp til. I
vurderingen av høringsinnspillene er de økonomiske konsekvensene vurdert så langt
det har vært mulig.
Rådmannen har endret vedtektene på flere områder i forhold til høringsutkastet.
Noen endringer er rent redaksjonelle mens andre endrer eller spesifiserer tilbudet.
Rådmannen velger å konsentrere vurderingene rundt disse.

I dag åpner vedtektene i gamle Tønsberg kommune for at SFO kan utvide åpningstiden
«noe» utover 07:30 til16:30. Parallelt med høringsrunden har rådmannen kartlagt
hvordan skolene i Tønsberg har praktisert denne muligheten. 9 skoler åpner 7:15 mens
2 skoler åpner 07:00. Alle stenger kl. 16:30. Siden alle skolene har åpent kl. 07:15
legger rådmannen til grunn at SFO-ordningen i praksis har lenger åpningstid enn angitt
og at dette derfor må anses som normalordningen. Endelig utkast til vedtekter legger nå
opp til at skolene i gamle Tønsberg kommune skal ha åpent 07:15 til 16:30 men den i
tidligere Re kommune fortsatt skal være åpen fra 07:00-16:45 – ett kvarter lenger i hver
ende. Det åpnes ikke for at den enkelte skoler kan utvide åpningstiden ut over
normalordningen.
Rådmannen har utvidet §10 om bemanning basert på innspill. I endelig utkast til nye
vedtekter er det tatt inn at SFO bør ha en daglig leder og mulighet til å organisere SFO
med baseledere. Dette er i tråd med gjeldende praksis i begge kommunene i dag. Det
har videre kommet innspill om å ha en bemanningsnorm slik Re kommune har i dag.
Rådmannen ønsker ikke å definere en norm i denne omgang, men utkastet til vedtekter
presiserer nå sterkere enn i høringsutkastet at SFO skal være forsvarlig bemanning.
Det ligger også en fare for at en bemanningsnorm kan medføre at en skole benytter
normtallet selv om den aktuelle SFO kan ha behov for større personalressurser ut fra
den aktuelle elevgruppen det spesifikke skoleåret. Behovet kan også endre seg i løpet
av et skoleår. Ved å kun vedtektsfeste at SFO skal ha forsvarlig bemanning, må rektor
fortløpende vurdere bemanningen ut fra skiftende forhold. En senere sak om innhold og
kvalitet i SFO kan komme til å legge ytterligere føringer på hva som er forsvarlig
bemanningen i SFO.
Det har kommet administrative innspill på utfordringer i forhold til å administrere å ha to
ulike virkningsdatoer for endring eller oppsigelse. Begge kommunene har i dag en
virkningsdato i sine vedtekter. Rådmannen velger å beholde ordningen fra Re kommune
som gir SFO noe lenger tid til å tilpasse seg endringer.

Det er også fastsatt en pris på kjøp av dagplasser i SFO. Det er kun mulig å kjøpe
dagplass når man har avtalt fast SFO plass. Kostnaden til en dagplass settes til 1/8 av
kostnad til plass 2 dager i uken. Kostpenger beregnes på tilsvarende måte.

Det er mange innspill rådmannen ikke finner økonomi til å ta inn i vedtektene selv om
disse ville gitt foreldrene et bedre og mer fleksibelt tilbud. Rådmannen har forsøkt å
beregne kostnadene til disse innspillene. Med alle de usikkerhetsfktorene som finnes,
understreker rådmannen at anslagene er usikre og fort kan bli langt høyere. Innspillene
kan samles følgende kategorier:

Innspill om mulighet til å kjøpe ettermiddagsplass:
Mange høringssvar etterlyser muligheten til kun å kjøpe ettermiddagsplass. Ved
innføring av nye plasstyper vil det alltid være usikkert hvordan det slår ut. Det er foretatt
en spørring blant SFO-lederne hvor det er spurt om hvor mange som har fulltidsplass
som kun benytter SFO tilbud om ettermiddagen. Dette varierer mellom skolene og de
ulike trinnene. Gjennomsnittlig er det 40 % av elevene som har full plass som ifølge
SFO-lederne kun benytter SFO etter skoletid. Prisen for ettermiddagsplass er beregnet
ved å ta prisen for full plass minus prisen for morgentilbud. Prisen for ettermiddagsplass
vil være 500 kr lavere en pris for full plass. Det legges derfor til grunn at 40 % av
elevene vil bytte fra full plass til ettermiddagstilbud. Dette vil gi et anslått inntektstap på
kr 2 300 000 pr. år.

Innspill om fortsatt mulighet for å ha halv plass:
Samarbeidsutvalgene ved mange Re skoler etterlyser fortsatt mulighet til å kjøpe halv
plass der man kan fordele ett antall timer fritt utover uken. Rådmannen vurderer at dette
blir veldig utfordrende for særlig de store SFOene å administrere. Det kan også bli
vanskelig å dimensjonere SFO bemanningsmessig tilpasset veldig mange ulike valg av
tidspunkter. Det vil fort kunne bli et uforholdsmessig høyt belegg i de første timene rett
etter undervisningstid som blir vanskelig å bemanne med ansatte, som det trolig ikke vil
være behov for et par timer senere. I tillegg vil kommunen få et forholdsvis stort
inntektstap. Resultatet kan bli at SFO ene må ha en gjennomgående høyere bemanning
enn nødvendig for å ta «toppene» i belegget, samtidig som man mister deler av
inntektsgrunnlaget. Rådmannen er også redd for at tilbudet kan oppleves fragmentarisk
for elevene, ved at barn kommer og går til veldig ulike tider. Det kan utfordre elevenes
opplevelse av et trygt og godt miljø.
Som nevnt, har Re i dag en ordning hvor man kan bruke SFO i halve åpningstiden. I Re
er det litt over halvparten av elevene som benytter dette tilbudet, litt under halvparten
bruker full plass og et fåtall benytter morgentilbud. Prisen for halv plass er 51 % av full
plass. Hvis man legger til grunn at foresatte i hele kommen vil benytte seg av tilbudet
om halv plass etter samme fordeling som i Re kommune i dag vil reduksjonen i SFO
betaling kunne bli 7,9 millioner. Dette tilsvarer en reduksjon på 16 % i SFO betaling. Det
vil være stor usikkerhet hvordan fordelingen av oppholdstiden på SFO vil være. Det er
derfor ikke mulig å anslå hvordan bemanningen ved SFO vil være til ulike tider på
dagen og om det er mulig å redusere bemanningen på deler av dager hvor det er få
elever tilstede. Rådmannen finner det derfor ikke forsvarlig å gå videre med dette

forslaget uten å gjøre en større analyse av konsekvensene av å innføre et slik tilbud i
hele kommunen. En slik analyse bør gjøres når det ikke samtidig skal gjennomføres
andre endringer av betydning.

Innspill om like åpningstider i hele kommunen
De aller fleste høringsinstanser fra gamle Tønsberg kommune mener det bør være like
åpningstider i hele kommunen, Dette har rådmannen som kjent ikke funnet rom til.
For å beregne kostnaden ved å ha samme åpningstid i hele kommunen er det tatt
utgangspunkt i at SFO i gamle Tønsberg vil få 30 minutter økt åpningstid pr. dag.
Kostnaden er beregnet ved å ta utgangspunkt fastlønnsmidler til SFO i gamle Tønsberg
og deretter beregne hva 30 minutter mer vil koste pr dag i de ukene SFO er åpen. Det
er ulik bemanning på SFO i løpet av dagen, men det må likevel være en
grunnbemanning. Det er lagt til grunn at kostnadene til bemanning kan reduseres med
50 % i starten og slutten av åpningstiden siden det er færre elever tilstede. Kostnaden
er beregnet til kr 1 900 000 pr år.

Innspill om at SFO kun skal ha 3 uker sommerstengt.
Rådmannen har landet på at det er forsvarlig å vedtektsfeste 4 uker sommerferie i juli.
Foreldrene i Re har denne ordningen i dag, og de kommunale barnehagene i Tønsberg
har fire uker sommerstengt. Selv om det blir en overgang for foreldre i gamle Tønsberg
som har barn i SFO i dag, vil det oppleves som en ordning mange er vant med om få år.
Vi må også anta at mange som har barn i SFO også har barn i barnehagealder.
Rådmannen legger imidlertid avgjørende vekt på at kortere sommerstenging vil ha en
økt økonomisk kostnad.
I skoleferiene har elever SFO tilbud hele dagen. Ved beregning av kostnaden er det tatt
hensyn til at kostnaden pr uke for SFO er høyere i de ukene skolen har ferie. Ut fra
dagens åpningstider er dette 46,25 timer pr uke. Bemanningen i feriene avhenger av
hvor mange elever som faktisk benytter SFO i skolens ferie. SFO-lederne er spurt om
hvor stor andel av elevene som bruker SFO i skolens ferier. I juli er det anslått at et snitt
på 50 % av elevene benytter SFO. Det vil variere mellom skolene hvor mye
bemanningen kan reduseres. Det må være en minimumsbemanning uansett hvor få
elever som bruker SFO. Det derfor lagt til grunn at bemanningen ved SFO halveres som
gjennomsnitt for hele kommunen. En uke mindre sommerstengt vil dermed ha en
anslått kostnad på rundt kr 900 000 pr. år.

Konklusjon:
Noen av høringsinnspillene er tatt inn i endelig utkast som redaksjonelle uten nærmere
redegjørelse. Åpningstidene for innbyggerne i gamle Tønsberg kommune utvides med
15 minutter.
Bestemmelsene om bemanning endres slik det er redegjort for i saken.

Forslaget til nye vedtekter får ulike virkningstidspunkter.
Bestemmelsen om nye åpningstider og 4 uker sommerstenging innføres fra 1. august
2020 samtidig med nytt skoleår. Når Kunnskapsdepartementet presiserer at vedtekter
er å regne for kommunal forskrift er det for å sikre at innbyggerne får tilstrekkelig tid til å
tilpasse seg en ny situasjon. Rådmannen ser ikke bort fra at familier i gamle Tønsberg
gallerede har planlagt sommeren ut fra dagens forordning. Ordningen med 4 uker
sommerstenging vil derfor i praksis først gjelde fra juli 2021.Videre kan det være avtalt
arbeidstidsordninger som foreldre ved de to aktuelle skolene i gamle Tønsberg
kommune som åpner SFO kl. 07:00 som de vil trenge mer tid på å kunne tilpasse til nye
åpningstider.
Nye plasstyper sammen med priser som blir vedtatt i sak om budsjett og økonomiplan
gjøres gjeldene fra 1. februar 2020. De som ønsker å bytte plasstype gis anledning til
dette med kortere virkning enn vedtektene videre vil legge opp til. Selv om noen mister
det plasstilbudet de har i dag, vil det være ulike plasstyper som vil kunne erstatte disse
selv om prisen for mange vil bli høyere. Vedtektene åpner for å kunne redusere
foreldrebetalingen for familier som får problemer med høyere utgifter.

Rådmannen er ikke fremmed for å utvide plasstilbudet på et senere tidspunkt når den
harmoniserte ordningen har fått «satt seg» og en ny plan om innhold og kvalitet i SFO
er utarbeidet. Det vil imidlertid kreve ytterligere utredninger, og bør helst legges til et
tidspunkt der kommunens økonomiske handlingsrom er større enn slik rådmannen
vurderer dagens situasjon.

Alternative løsninger:
Kommunen kan fortsette å forvalte to sett SFO vedtekter en ikke-definert begrenset tid
etter kommunesammenslåingen.
Vedtektene kan ha annet innhold så lenge de er i tråd med Opplæringsloven § 13-7,
Skolefritidsordningen

Økonomiske konsekvenser:
Vedtektene slik de ligger til vedtak har ingen økonomiske konsekvenser.
Endringer i vedtektene kan få store økonomiske konsekvenser.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Elever i SFO får et likeverdig SFO-tilbud i hele kommunen. Vedtektene presiserer at
elevene rettigheter i forhold til Opplæringsloven § 9A-2 også gjelder i SFO-tiden.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:

Rådmannen mener det er viktig å sikre god forvaltning og likeverdighet helt fra
opprettelsen av den nye kommunen. Dette sikres best gjennom ett felles sett vedtekter
for hele kommunen.
Konklusjon:
Rådmannen anbefales at det vedtas nye vedtekter for kommunal skolefritidsordning –
SFO.
Videre behandling:
Vedtektene fastsettes endelig av kommunestyret.

Tønsberg, 12.11.2019
Egil Johansen
rådmann
Mette Vikan Andersen
kommunalsjef

JournalpostID

19/89755

Saksbehandler:
Lise Brit Haugen, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Valg til samarbeidsutvalg til skoler og barnehager for perioden 2019 - 2023
Utvalg
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg

Møteddato
19.11.2019

Saksnummer
007/19

Rådmannens innstilling
Som representanter m/personlige vararepresentanter i samarbeidsutvalgene for skoler og
barnehager velges:

Sammendrag:
Utvalg for oppvekst og opplæring skal velge representanter til samarbeidsutvalgene for skoler
og barnehager – etter innstilling fra valgkomiteen.

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Kommunestyret vedtok 7.11.2019, sak 32/19, at samarbeidsutvalg for skoler og
barnehager velges av utvalg for oppvekst og opplæring.
Valgnemndas forslag vil foreligge til møtet.
Videre behandling:
Saken avgjøres av utvalg for oppvekst og opplæring.

Tønsberg, 12.11.2019
Mette Vikan Andersen
kommunalsjef
Lise Brit Haugen
Stabsleder
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Saksbehandler:
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Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023
Utvalg
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Ungdomsrådet
Eldrerådet - nye Tbg
Utvalg for mestring, helse og velferd
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse - nye Tbg
Utvalg for miljø, teknikk og næring
Administrasjonsutvalget - nye Tbg
Formannskapet - nye Tbg
Kommunestyret

Møteddato
18.11.2019
18.11.2019
18.11.2019
19.11.2019
19.11.2019
21.11.2019
20.11.2019

Saksnummer
003/19
026/19
004/19
004/19
008/19
002/19
012/19

Rådmannens innstilling:
1. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for årene 2020-23 for Tønsberg kommune
vedtas som det fremgår av tabell 1A i budsjettdokumentet, og tilsvarende tabell etter nye
forskrifter Bevilgningsoversikt drift i dette saksdokumentet. Dette inkluderer vedtak av
inntektene fra skatt og rammetilskudd, andre statstilskudd, finansinntekter og -utgifter samt
overføring til og bruk av fond. Skatt på inntekt og formue fastsettes etter de maksimalsatser
som Stortinget vedtar.
2. Forslag til budsjett 2020 og økonomiplan for 2020-23 for Tønsberg kommune vedtas med
de netto beløp som fremkommer i tabell 1B i budsjettdokumentet, og tilsvarende tabell etter
nye forskrifter Bevilgning per rammeområde i dette saksdokumentet.
3. Forslag til investeringsbudsjett 2020 og økonomiplan for 2020-23 for Tønsberg kommune
vedtas som det fremgår av skjema 2A i budsjettdokument, og tilsvarende tabell etter nye
forskrifter Bevilgningsoversikt investering i dette saksdokumentet. Fordeling per prosjekt
fremgår av budsjettdokumentet i Investeringstabell 2 B i kapittel 8 Økonomiske oversikter.
4. Kommunen tar opp nye lån på kr 429.162.000 til finansiering av nye investeringer i
anleggsmidler.
5. Av kommunens låneopptak bevilges kr 195.440.000 til selvkostområdet og kr
175.100.000 til lånefond for andre selvfinansierende investeringer. Renter og avdrag til
selvfinansierende investeringer dekkes innenfor virksomhetenes rammer av gebyr- og

leieinntekter.
6. Kommunen tar opp nytt lån på kr 120.000.000,- fra Husbanken til videre utlån.
7. Renter av de kommunale fondsmidler tilføres ikke de respektive fond, men disponeres i
budsjettet.
8. Satser for kremasjonsavgift og festeavgift for gravplasser vedtas som fremstilt i tabell i
kapittel 7.
9. Kommunens andre satser for gebyrer og egenbetaling for 2020 justeres i tråd med
føringer og oppstillinger i budsjettet.
10. For å skape et handlingsrom i økonomien i løpet av økonomiplanperioden vedtas det å
gjennomføre et omstillingsprosjekt, Handlingsrom 2024, som beskrevet i budsjettet.
Økonomiplanutvalget blir politisk styringsgruppe for prosjektet.

Sammendrag:
Rådmannen legger fram forslag til budsjett for 2020 og økonomiplanen for perioden 2020-2023 i
tråd med oppdraget som er gitt i delegasjonen i økonomireglementet. Dokumentet er et
beslutningsgrunnlag for formannskapet som har myndigheten til å avgi formell innstilling til
kommunestyret. Rådmannen legger til grunn rammetilskudd og skatteanslag som er foreslått i
Grønt hefte fra Statsbudsjettet og beregninger fra Kommunaldepartementet, med tillegg av
egne vurderinger.
Det foreslås investeringer i anlegg for til sammen 925,8 millioner kroner i 2020, hvorav 235,9
millioner kroner er investeringer innen vann og avløp (avgiftsfinansiert) og 20,0 millioner kroner
er boliginvesteringer (finansiert av tilskudd, husleie eller fond). Lånefinansieringen utgjør 558,2
millioner kroner, hvorav 129 millioner er ubrukte lånemidler.
Vedlegg:
Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 Tønsberg kommune
Saksutskrift Re KU 26.09.2019 - sak 22/19 - Budsjett for kontrollarbeid 2020 - Tønsberg
kommune
Saksutskrift 28-19 - Budsjett for kontrollarbeid 2020 versjon 2
Budsjettsøknad for 2020 fra Vestfoldmuseene IKS - til Tønsberg kommune
Tønsberg kommune, vedlegg 1 - Budsjett Norsk borgsenter
Tønsberg kommune - vedlegg 2 - Budsjettvedtak 2019 Tønsberg Kommune
Tønsberg kommune - vedlegg 3 - Flyer Norsk borgsenter - slottsfjellsmuseet
Tønsberg kommune - vedlegg 4 - Slottsfjellsmuseet - Notat om tilstanden på Vestfoldtunet
2018
Tønsberg kommune - vedlegg 5 - Prisoverslag Klåstadhallen
Tønsberg kommune - vedlegg 6 - Spillemiddelsøknad 2016
Tønsberg kommune - vedlegg 7 - Søknad fra Haugar for 2020
Utredning bemanning hele dagen

Innledning – hva saken gjelder:
Kommuneloven krever at kommunen utarbeider en økonomiplan for minst fire år, der
årsbudsjettet for kommende år er bevilgninger og utgjør basisåret i perioden.
Årsbudsjettet og økonomiplanen skal være realistiske og utarbeidet i balanse alle år.
Økonomiplanen skal rulleres årlig og rammene for perioden 2021-23 kommer da til
vurdering igjen ved neste rullering. Alle vedtak av økonomisk betydning skal konkret
innarbeides i gjeldende Handlings- og økonomiplan, slik at tiltaket sees i en videre
økonomisk sammenheng.
Faktagrunnlag:
Krav til budsjett og økonomiplan.
Loven og budsjett- og regnskapsforskriftene stiller krav til budsjettinnholdet. Disse viktige
prinsippene gjelder for budsjett og økonomiplaner:
·
·
·
·
·
·
·
·

Lån kan ikke brukes til å dekke løpende driftskostnader
Avdrag og renter skal dekkes av driftsinntekter
Budsjettet er inndelt i investeringsbudsjett og driftsbudsjett
Det kan bare unntaksvis opereres med underskudd i driftsbudsjettet
Det skal gis en fullstendig oversikt over kommunens virksomhet
Alle budsjettår skal være i balanse
Det skal være realistiske anslag for alle utgifter og inntekter
Utgifter og inntekter skal føres med bruttobeløp

·
·

Årsbudsjettet er bindende
Lånemidler kan ikke benyttes til å gi eksterne tilskudd

Nye budsjettforskrifter og oppstillinger er kommet sent.
Det gjøres oppmerksom på at det har kommet nye forskrifter som innebærer noen endringer i
de obligatoriske oversiktene som skal vedtas av kommunestyret i forhold til de som er
innarbeidet i budsjettdokumentet. De nye oversiktene var ikke klare når budsjettdokumentet ble
sendt ut grunnet forsinkelser hos dataleverandør, og følger derfor oppstilt nedenfor.
Oppstillingene etter de nye forskriftene innebærer ingen reelle økonomiske endringer.
Endringene er gjort gjeldende for budsjettåret 2020 og kommunestyret må derfor formelt vedta
budsjettet etter disse oppstillingene. Rådmannen har derfor formulert innstillingen slik at den tar
høyde for både gamle og nye oppstillinger.
Nedenstående tabell, Bevilgningsoversikt drift, erstatter tidligere skjema 1A, og viser
kommunens frie driftsinntekter og anvendelsen av disse. Tallene er de samme som i 1A, men
fremkommer i en annen rekkefølge og gruppering. Sum bevilgninger til rammeområdene er ikke
justert for bruk og avsetninger til fond og statstilskudd som ligger i rammene. Disse
korrigeringene er i de nye tabellene gjort i tabell Bevilgning pr. rammeområde.

Bevilgningsoversikt drift (hele tusen
kroner)
Rammetilskudd
Inntekts- og formuesskatt
Eiendomsskatt
Andre generelle driftsinntekter
Sum generelle driftsinntekter
Sum bevilgninger drift, netto
Avskrivninger
Sum netto driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Renteinntekter
Utbytte
Gevinst finansielle instrumenter
(omløpsmidler)
Renteutg., provisjoner og andre fin.utg.
Avdrag på lån
Netto finansinnt./utg.

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2020
2021
2022
2023
-1 449
-1 429
-1 443
-1 456
296
475
125
775
-1 725
-1 725
-1 725
-1 725
305
305
305
305
0
0
0
0
-108 406 -108 406 -108 506 -108 306
-3 283
-3 263
-3 276
-3 290
007
186
936
386
3 146 817 3 054 096 3 034 346 3 006 096
28
28
28
28
3 146 845 3 054 124 3 034 374 3 006 124
-136 162 -209 062 -242 562 -284 262
-69 765
0
0

-68 465
0
0

-72 665
0
0

-71 965
0
0

135 896 144 096 156 196 167 796
144 200 158 700 173 300 191 700
210 331 234 331 256 831 287 531

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat
Overført til investeringsbudsjettet
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Til dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av
netto driftsres.
Merforbruk

0
74 169

0
25 269

0
14 269

0
3 269

0
-25 269

0
-25 269

0
-25 269

0
-25 269

-48 900

0

11 000

22 000

0
-74 169

0
-25 269

0
-14 269

0
-3 269

0

0

0

0

Økonomisk oversikt drift har etter nye forskrifter fått noen små justeringer og omklassifiseringer.
Dette innebærer en liten justering av brutto driftsresultat, men netto driftsresultat er uendret.

Økonomisk oversikt drift (Hele tusen
kroner)
Driftsinntekter
Rammetilskudd
Inntekts- og formueskatt
Eiendomsskatt
Andre skatteinntekter
Andre overføringer og tilskudd fra staten
Overføringer og tilskudd fra andre
Brukerbetalinger
Salgs- og leieinntekter
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringer og tilskudd til andre
Avskrivninger
Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Finansposter

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2020
2021
2022
2023
-1 449
296
-1 725
305
0
0
-108 406
-352 178
-196 826
-493 185
-4 325
196

-1 429
475
-1 725
305
0
0
-108 406
-351 018
-196 826
-493 185
-4 304
215

-1 443
125
-1 725
305
0
0
-108 506
-351 018
-196 826
-493 185
-4 317
965

-1 456
775
-1 725
305
0
0
-108 306
-351 018
-196 826
-493 185
-4 331
415

2 196
2 093
2 059
2 010
270
658
492
522
653 455 653 575 653 829 653 829
1 095
1 105
1 119
1 141
647
374
943
186
243 634 242 518 242 111 241 588
28
28
28
28
4 189
4 095
4 075
4 047
034
153
403
153
-136 162 -209 062 -242 562 -284 262
3,1 %
4,8 %
5,6 %
6,6 %

Renteinntekter
Utbytter
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto finansutgifter

-69 765

-72 665

-71 965

0
0
0
0
135 896 144 096 156 196 167 796
144 200 158 700 173 300 191 700
210 331 234 331 256 831 287 531

Motpost avskrivninger
Netto driftsresultat

Disponering eller dekning av netto
driftsresultat
Overføring til investeringsregnskapet
Netto avsetninger til eller bruk av bundne
driftsfond
Netto avsetninger til eller bruk av
disposisjonsfond
Dekning av tidligere års merforbruk
Sum disponeringer eller dekning av netto
driftsresultat
Fremført til inndekning i senere år

-68 465

0
74 169
-1,7 %

0
25 269
-0,6 %

0
14 269
-0,3 %

0
3 269
-0,1 %

0
-25 269

0
-25 269

0
-25 269

0
-25 269

-48 900

0

11 000

22 000

0
-74 169

0
-25 269

0
-14 269

0
-3 269

0

0

0

0

Tabellen nedenfor (Bevilgning pr. rammeområde) erstatter tidligere tabell 1B. Denne nye
tabellen tar inn korreksjonen der statstilskudd og fondsbruk og -avsetninger ligger i rammene.

Bevilgning pr. rammeområde (hele
tusen kr)

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
2020
2021
2022
2023

Rådmann, staber og folkevalgte
Oppvekst og læring
Mestring og helse
Samfunns- og næringsutvikling
Kultur, nærdemokrati og inkludering
Eiendom og tekniske tjenester
Kirkelig fellesråd
Felleskostnader
Sum bevilgninger drift, brutto
Korreksjon for tilskudd og fond i rammene
Sum bevilgninger drift, netto

137 237 135 208 133 190 132 358
1 305 002 1 260 661 1 245 126 1 224 908
1 157 294 1 140 702 1 150 578 1 157 326
152 057 146 572 144 572 142 006
75 040
77 157
76 215
75 007
178 008 164 408 155 684 146 033
32 161
31 045
30 638
30 115
18 802
16 027
16 027
16 027
3 055 601 2 971 780 2 952 030 2 923 780
91 216
82 316
82 316
82 316
3 146 817 3 054 096 3 034 346 3 006 096

Tabellen nedenfor, Bevilgningsoversikt investering, erstatter tidligere 2A. Den største endringen
her er at videreformidling av lån (Husbanklån) er flyttet til bunnen av tabellen.

Bevilgningsoversikt investering (hele
tusen kroner)

Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

2020
Investeringer i varige driftsmidler
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Avdrag på lån
Sum investeringsutgifter

2021

2022

2023

913 855

1 014 650

792 300

620 850

11 900

12 400

12 900

12 900

925 755

1 027 050

805 200

633 750

Kompensasjon for merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige driftsmidler
Salg av finansielle anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum investeringsinntekter

-139 248
-128 905
-81 540
0
0
0
-558 162
-907 855

-179 450
-185 600
-10 000
0
0
0
-637 200
-1 012 250

-146 380
-133 850
-10 000
0
0
0
-502 070
-792 300

-112 090
-107 600
-10 000
0
0
0
-391 160
-620 850

Videreutlån
Bruk av lån til videreutlån
Avdrag på lån til videreutlån
Mottatte avdrag på videreutlån
Netto utgifter videreutlån

120 000
-120 000

120 000
-120 000

120 000
-120 000

120 000
-120 000

-12 000
-12 000

-12 000
-12 000

-12 000
-12 000

-12 000
-12 000

-17 900

-14 800

-12 900

-12 900

-17 900
0

-14 800
0

-12 900
0

-12 900
0

Overføring fra drift
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere års udekket tap
Sum overføring fra drift og netto avsetninger
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)

Viktige anslag og forutsetninger.
Frie inntekter
Rådmannen anslår Tønsberg kommunens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2020 til
3.174.601 millioner kroner, jf. s 18 i budsjettdokumentet. Der fremgår også av tabellen at
realveksten i summen av de frie inntektene for perioden 2021- 23 vil være årlig likt med
opplegget for 2020. Det innebærer 1,3 mrd kroner mer til primærkommuner årlig, noe som gir
Tønsberg kommune ca 13,65 millioner kroner mer per år. Det er vist som egen linje under
rammetilskuddet. Det er en stram forutsetning basert på sist kjente kommuneopplegg og
innebærer ingen realvekst per innbygger i perioden.
Lønns- og prisstigning.
I kommuneopplegget er det lagt til grunn en lønns- og prisstigning på kommunale tjenester på
3,1%.
Det betyr at det forventes at priser og lønninger samlet i kommunesektoren vil øke med
3,1% fra 2019 til 2020. Derav er det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,6% i samsvar med
føringer i statsbudsjettet.

Balansering av driften i perioden.
Det er foretatt en flat rammereduksjon på 2% etter at budsjettene er oppjustert til reelt driftsnivå
pr. høsten 2019. Det er budsjettert med et resultat i balanse ved å bruke 23 millioner kroner av
engangsmidlene til reformstøtte og 40 millioner kroner av disposisjonsfond. Det er ikke
ytterligere buffere til uventede hendelser.

I økonomiplanperioden er det lagt opp til balanse uten overskudd i 2021 uten bruk av
fond, og deretter et mindre overskudd i årene 2022 og 2023 på henholdsvis 11 og 22
millioner kroner. Økonomiplanen forutsetter at det gjennomføres betydelige omstillinger
i perioden som frigjør ytterligere ca 200 millioner kroner til det som vurderes per nå
vurderes til å være høyere prioriterte oppgaver, bl.a. som følge av nye investeringer.

Investeringer

Investeringsbudsjettet skal også være årlig, og det innebærer at investeringer som er
budsjettert tidligere, men ikke gjennomført, formelt må budsjetteres på nytt i det året de
planlegges gjennomført. Det vil skje ved budsjettrevisjoner gjennom året, etter at
foregående år er avsluttet.
Investeringer som er bevilget og finansiert i 2019 i både Re og Tønsberg, men som ved
årets slutt viser seg å ikke være benyttet helt eller delvis, vil komme i tillegg til de
investeringsprosjekter som er tatt inn i dokumentet. Det vil ikke få nye økonomiske
konsekvenser da de allerede er finansiert. Arbeidet i disse prosjektene vil pågå videre
inn i 2020. Det vil bli formelt tatt inn i første budsjettrevisjon 2020, når man vet status for
prosjektene ved årsslutt.

Rettslig grunnlag:
Kommuneloven § 14 pålegger kommunestyret en gang i året å vedta budsjett for kommende
kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og
anvendelsen av disse.
Rådmannens forslag til budsjett og Handlings- og økonomiplan er beslutningsgrunnlag for
Formannskapet når innstilling skal gis til kommunestyret etter kommuneloven §14-3.

Forholdet til kommuneplanen:
Fra 2020 er Tønsberg kommune en ny kommune som formelt ikke har andre
plandokumenter og da heller ingen gjeldende kommuneplan med 12 års perspektiv.
Denne budsjett- og økonomiplan står dermed rettslig sett selvstendig, men har i praksis
tatt inn føringer fra planer i både Re og Tønsberg.

Vurderinger:
Veksten i de frie inntektene i 2020 er ikke tilstrekkelig til å dekke forventet pris- og lønnsvekst,
samt helårseffekt av tiltak igangsatt i 2019. Det ble derfor nødvendig både å benytte
disposisjonsfondsmidler og å redusere kostnadene.
Budsjettforslaget som legges fram er stramt for 2020 og videre i perioden.
For 2021-23 er det ikke forutsatt kutt i samlet driftsnivå, men omstilling ved at midler må flyttes
til annen drift. Det må også skapes rom for ca 70 millioner kr netto mer i økte renter og avdrag
som følge av investeringer.

Viktige nøkkeltall for kommunen og forbedringsarbeid fremover.
Dette er ifølge KS de viktige nøkkeltallene for kommuner:

Per 2020 er situasjonen akseptabel, men netto driftsresultatet er svært svakt. Det ideelle kravet
for kommuner er 1,75% som utgjør ca 75 millioner kroner i overskudd. Utover i perioden
forverres finansutgifter og gjeldssituasjonen og netto driftsresultat forblir svakt. Det gjør
kommunen sårbar for uventet bruk av disposisjonsfondet. Dette tilsier at Handlingsrom 2024 må
arbeide på bred front med å forbedre disse nøkkeltallene.
I prosjektet er det dermed naturlig også å vurdere på nytt hvilke prosjekter som har høyest
prioritet og foreta endringer i økonomiplanen for 2021-24.

Alternative løsninger:
Tønsberg kommune starter med ganske store reserver både i form av driftsfond og
investeringsfond, men betydelige planer om nye investeringer forutsetter at driftsfondene brukes
først for å unngå for høye kostnader til renter og avdrag. Investeringer i nye sykehjem medfører
også økte driftskostnader, noe som da må spares inn på andre områder. Det er også budsjettert
med en stor investering i ny svømmehall hvor det forutsettes at økningen i driftskostnader skal
dekkes inn av økte inntekter. Dette er også et risikomoment, da eventuell inntektssvikt må
dekkes av kommunen. En mulighet for å lette trykket på driftsbudsjettene er å utsette noen
investeringer.
Innføring av eiendomsskatt er en alternativ løsning. Eiendomsskatten må vedtas for hvert enkelt
skatteår. Vedtaket treffes i forbindelse med budsjettbehandlingen året forut for skatteåret.
Fristen for å skrive ut eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Ved første gangs innføring må
takseringen være avsluttet innen utgangen av juni. Ved innføring av bunnfradrag er fristen 1.
april. Første år gis det anledning til å beskatte 2 promille av skattegrunnlaget. Grove
beregninger viser at Tønsberg kommune kunne tatt inn om lag 70 mill. kroner i eiendomsskatt
for boliger og fritidsboliger i 2020 gitt et bunnfradrag på 2 mill. kr. I tillegg kan det være mulig å
beskatte næringsbygg og produksjonsanlegg. Politisk plattform for sammenslåingen sier at
kommunen ikke skal ha eiendomsskatt.

Økonomiske konsekvenser:
Se budsjettdokumentet.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Se budsjettdokumentet.

Helse- og miljøkonsekvenser:
Se budsjettdokumentet.
Konsekvenser for folkehelse:
Se budsjettdokumentet.
Konsekvenser for barn og unge:
Se budsjettdokumentet.
Konklusjon:
Rådmannen mener innretningen på budsjett og økonomiplan er balansert i den gitte
økonomiske situasjon.
Videre behandling:
Saken vedtas av kommunestyret.
Tønsberg, 15. november
2019
Egil Johansen
Rådmann
Ivar Jostedt
Kommunalsjef

