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Møteprotokoll
for
Eldrerådet - nye Tbg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

18.11.2019
Tønsberg rådhus, Formannskapssalen
10:00

Medlemmer
Arild Alfredsen
Olaf Franck Mathiassen
Eva Dahlen
Inger Lexow
Torill Svinsholt
Svein Holmøy
Knut Fredrik Østbye
Håkon Moe
Inger Heldal Anderson
Mary Kjølstad

Parti
AP
AP
BJP
FRP
RPEN
SP
SSP
TBGP
TELE
VUP

Forfall
Trude Viola Antonsen

Parti
AP

Saksliste
Saksnr.
001/19
002/19
003/19
004/19
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Sakstittel
Eldrerådet - valg av leder og nestleder
Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenester 2020-2022
Utredning av alternativ til Olsrød sykehjem
Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

001/19: Eldrerådet - valg av leder og nestleder

Rådmannens innstilling
Som leder av eldrerådet for perioden 2019-2023 velges:
Som nestleder av eldrerådet for perioden 2019-2023 velges:

18.11.2019 Eldrerådet - nye Tbg:
Møtebehandling:

Mary Kjølstad foreslo Arild Alfreden som leder, som fikk 5 stemmer
Knut Østbye og Inger Lexow foreslo Håkon Moe, som fikk 5 stemmer og det ble
uavgjort.
Resultatet ble avgjort ved loddtrekning mellom de to.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
ELDR-N- 001/19 Vedtak:

Som leder av eldrerådet for perioden 2019-2023 velges: Arild Alfredsen
Som nestleder av eldrerådet for perioden 2019-2023 velges: Håkon Moe

002/19: Invitasjon til deltakelse i forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester
2020-2022

Rådmannens innstilling

·

Tønsberg kommune søker ikke om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenester i den gjenværende delen av forsøksperioden fra 2020-2022.

18.11.2019 Eldrerådet - nye Tbg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
ELDR-N- 002/19 Vedtak:

Tønsberg kommune søker ikke om deltakelse i forsøk med statlig finansiering av
omsorgstjenester i den gjenværende delen av forsøksperioden fra 2020-2022.

003/19: Utredning av alternativ til Olsrød sykehjem
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Rådmannens innstilling

1. Usikkerheter rundt kostnadsnivå ved bygging av Olsrød sykehjem slik det er skissert i dag
utredes nærmere.
2. Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret som belyser aktuelle tiltak for å
redusere investeringskostnader og eventuelt alternativer til Olsrød. Ny sak presenteres i
forbindelse med sak om dekningsgrad som legges frem for kommunestyret våren 2020.

18.11.2019 Eldrerådet - nye Tbg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
ELDR-N- 003/19 Vedtak:

1. Usikkerheter rundt kostnadsnivå ved bygging av Olsrød sykehjem slik det er
skissert i dag utredes nærmere.
2. Rådmannen legger frem en ny sak for kommunestyret som belyser aktuelle tiltak
for å redusere investeringskostnader og eventuelt alternativer til Olsrød. Ny sak
presenteres i forbindelse med sak om dekningsgrad som legges frem for
kommunestyret våren 2020.

004/19: Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

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
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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.

18.11.2019 Eldrerådet - nye Tbg:
Møtebehandling:

Uttalelse fra eldrerådet ved Arild Alfredsen:
Eldrerådet er bekymret over rådmannens forslag om å redusere ramma for «Mestring
og helse» med 22,4 mill kroner. Eldrerådet er redd for at reduksjonen kan gå utover
pleie– og hjelpetrengende – både eldre og yngre med hjelpebehov.
Reduksjonen foreslås samtidig med at antall eldre, 80+, øker med 240 personer fra
2019 til 2022. Dette er en økning som i seg selv vil kreve 55 flere heldøgns-bemannede
pleie- og omsorgsplasser og vil også øke presset på hjemmetjenestene.
For at de tjenester som berører de svakest stilte, tilrår eldrerådet at «Mestring og
helses» ramme reduseres med 10 mill kroner i stedet for 22,4 mill kroner.
Uttalelse fra Olaf F. Mathiassen:
Tønsberg kommune har vært gjennom en periode der økonomien har vært hardt
presset. En rekke omdisponeringer og endringer i kommunen har ført til at man i
samarbeid med organisasjonene har kommet i mål uten ytterligere innsparinger eller
tiltak som reduserer tjenestetilbudet.
Sammenslåingen med Re skjer fra 01.01.2020 og vil på mange måter være utfordrende
utifra det handlingsrom det er lagt til rette for i det fremlagte budsjettforslaget.
«Kommunen må igjen jobbe målrettet for å redusere kostnadene og ikke trekke for mye
ut av disposisjonsfondsmidlene. Eldrerådet vil på det sterkeste anbefale
administrasjonen å samarbeide tett med organisasjoneneslik at reduksjoner og
besparelser ikke rammer de svake gruppene som eldre og syke.
Eldrerådet ber om at det utarbeides en plan der enkelte påtenkte investeringer utsettes
noe i tid slik at man får bedre grunnlag for å gjennomføre tiltakene uten at økonomien
rammer de grupper som over lang tid har slitt med underbemanning».
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette fattet Eldrerådet følgende vedtak:
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ELDR-N- 004/19 Vedtak:
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.
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