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Møteprotokoll
for
Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

19.11.2019
Tønsberg rådhus, Bystyresalen
18:00

Medlemmer
Anne Holm Moen
Gunhild Rui
Mian Hamid Bashir Rizwani
Anne-May Hogsnes
Anna Nilsen Martin
Henning Wold
Mathias Willassen Hanssen
Heidi Myhre
Ragnar Kirkevold
Trygve Ånestad
Elise Amalie Thorin Løkø

Parti
AP
AP
AP
FRP
H
H
H
SP
SP
SP
SV

Møtenotater:
EVENTUELT:
Heidi Myhre (Sp) foreslår en fast post på sakslisten: "Forespørsler" i en prøveperiode, der
utvalgsmedlemmene varsler saker de ønsker og andre hjertesaker - til administrasjonen med
kopi til utvalgsleder i forkant av utvalgsmøtene.

Saksliste
Saksnr.
001/19
002/19
003/19
004/19
005/19
006/19
007/19
008/19
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Sakstittel
Referatsaker
Utbygging Presterød skole
Incestsenteret Vestfold budsjett 2020
Forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune
Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Tønsberg
kommune
Vedtekter for kommunal skolefritidsordning - SFO
Valg til samarbeidsutvalg til skoler og barnehager for
perioden 2019 - 2023
Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

001/19: Referatsaker

Rådmannens innstilling:
Referatsakene godkjennes som de foreligger.
19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UOOP- 001/19 Vedtak:

Referatsaken tas enstemmig til orintering.

002/19: Utbygging Presterød skole

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.

18.11.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Utbygging Presterød skole
Henning orienterer medlemmene i ungdomsrådet om utbygging av Presterød skole. De
fikk en orientering i prosessen som har vært, skolestrukturplan og hva utbyggingen
koster, både på forprosjektering og på kostnad for hele utbyggingen. Saken vil også
komme opp igjen i ungdomsrådet når man ser hva utbyggingen koster
Kommentar til rådmannens innstilling fra ungdomsrådet
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling for bygging av ny skole med flerbrukshall
UNG- 025/19 Vedtak:

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
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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.

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:

Elise Løkø (Sv) ba om en vurdering av om hun er inhabil i saken da hun jobber på
Presterød skole. Utvalget vedtok enstemmig at Løkø er å anse som habil.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
UOOP- 002/19 Vedtak:

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.

003/19: Incestsenteret Vestfold budsjett 2020

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.
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004/19: Forskrift om skolekretsgrenser i Tønsberg kommune

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.

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling - enstemmig vedtatt.
UOOP- 004/19 Vedtak:
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.

005/19: Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Tønsberg kommune

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

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:
Endringsforslag, foreslått av Heidi Myhre, Senterpartiet

§ 4g) ikke forsøple skolens inne- eller uteområde. Heller ikke langs skolevei eller på
bussen. Om mulig skal avfall kildesorterer.
§ 4h) bidra til å holde orden i garderobe, klasserom og fellesrom
§ 5l) bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Synlig ansikt er viktig for god
dialog mellom mennesker.
§ 7e) Forslag om at denne paragrafen strykes. Den er ressurskrevende og ikke aktuell
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og bruke for busselever.
Endringsforslag, foreslått av Elise Amalie Thorin Løkø, Sosialistisk Venstreparti

1. Forskrift til ordensreglement - grunnskolene i Tønsberg kommune, slik det
framkommer i vedlegg til saken vedtas med virkning fra 01.01.2020. med følgende
endring i § 5 strykes punkt L)
2. Skolen oppfordres til å lage "presisere reglene ved å lage regler
(trivselsregler/husregler) tilpasset lokale forhold" jfr. § 3
Votering:
Forslag fra SV, punkt 1: Forslaget fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Forslag fra SV, punkt 2: Forslaget fikk 1 stemme (Sv) og falt.
Forslag fra Myhre, § 4g) fikk 3 stemmer (Sp) og falt.
Forslag fra Myhre, § 4h) fikk 4 stemmer og falt.
Forslag fra Myhre, § 5l), fikk 4 stemmer og falt.
Forslag fra Myhre, § 7e), fikk 2 stemmer og falt.
Rådmannens innstilling ble forøvrig enstemmig vedtatt.
UOOP- 005/19 Vedtak:

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

006/19: Vedtekter for kommunal skolefritidsordning - SFO

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.

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:
Side 6

§7 åpningstider -Utvidede åpningstider og ferielukking, foreslått av Gunhild Rui, Arbeiderpartiet

- §7 Åpningstider
Bestemmelser i tidligere Tønsberg kommune om mulighet til å utvide åpningstiden noe
ved den enkelte SFO i gamle Tønsberg bør videreføres, slik at ny ledd-setning etter
setning 3 blir: «Den enkelte skole/SFO kan velge å utvide åpningstiden noe.» Da det
har fungert som en god ordning i gamle Tønsberg og flere høringssvar peker på at dette
er viktig.
Det legges opp til at SFO stenger i 4 uker, og at det videre legges opp til at en eller to
SFO holder åpent for å ta i mot elever i den 4. ferieuken. Slik at dette ikke oppleves alt
for stor innstramming for gamle Tønsbergsinnbyggere og følger opp de mange
høringssvarene om dette.
§7 Åpningstider, foreslått av Mathias Willassen Hanssen, Høyre

Åpningstidene for SFO i Tønsberg settes fra kl. 07.00 - 16.30, innenfor dagens rammer.
Re beholder dagens åpningstider.
Tillegg til punkt 2 i Aps forslag, foreslått av Mathias Willassen Hanssen, Høyre

Rådmannen kommer tilbake med en sak om budsjettmessige konsekvenser for 2021.
Hanssens forslag vedrørende §7 åpningstider fikk 5 stemmer (H, Frp, Sv) og falt.
Ruis forslag vedrørende §7 åpningstider ble enstemmig vedtatt.
Hannsens tillegg til Aps punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling ble forøvrig enstemmig vedtatt.
UOOP- 006/19 Vedtak:

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.
Rådmannen kommer tilbake med en sak om budsjettmessige konsekvenser for
2021.- §7 Åpningstider
Bestemmelser i tidligere Tønsberg kommune om mulighet til å utvide åpningstiden
noe ved den enkelte SFO i gamle Tønsberg bør videreføres, slik at ny ledd-setning
etter setning 3 blir: «Den enkelte skole/SFO kan velge å utvide åpningstiden noe.»
Da det har fungert som en god ordning i gamle Tønsberg og flere høringssvar
peker på at dette er viktig.
Det legges opp til at SFO stenger i 4 uker, og at det videre legges opp til at en eller
to SFO holder åpent for å ta i mot elever i den 4. ferieuken. Slik at dette ikke
oppleves alt for stor innstramming for gamle Tønsbergsinnbyggere og følger opp
de mange høringssvarene om dette.
Rådmannen kommer tilbake med en sak om budsjettmessige konsekvenser for
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2021.

007/19: Valg til samarbeidsutvalg til skoler og barnehager for perioden 2019 - 2023

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

19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:

Det ble lagt frem følgende forslag fra valgnemnda:
Skole/barnehage
Medlem
Kirkevoll barneskole
Trygve Ånestad (Sp)
Solerød barneskole
Svein Holmøy (Sp)
Ramnes barneskole
Karoline Fadum (Sp)
Røråstoppen barneskole
Ragnar Kirkevold (Sp)
Barkåker barneskole
Øyvind Oppegård (sp)
Eik barneskole
Anna Martin (H)
Husvik barneskole
Inger Lexow (Frp)
Presterød barneskole
Anne Holm Moen (Ap)
Ringshaug barneskole
Stine Askjer (Krf)
Sandeåsen barneskole
Sem barneskole
Træleborg barneskole
Volden barneskole
Vear barneskole
Byskogen barneskole
Revetal u.skole
Byskogen u.skole
Kongseik u.skole
Presterød u.skole
Ringshaug u.skole
Bjerkely barneskole
Elihu kristne grunnskole

Herbjørn Berge (V)
Mathias Willassen
Hanssen, H
Ivy Stang Wolff, Sv
Nicola Liv Berg (H)
Kirsti Søyland (H)

Varamedlem
Renate Fekene (Ap)

Britt Lillian Fevang, V

Ivy Stang Wollf, Sv
Johan Christian Haugan,
Krf
Marie Hernes, Mdg
Anita Archer (H)
Olav Sannes Vika, Sv
Christoffer Strømberg, V
Lise M. Bøen Falkenberg,
Mdg

Helene Viken (Mdg)
Lotte Uth Gjersøe (R)
Ole Marcus Mærøe, R
Helene Viken (Sv)
Olav Sannes Vika, Sv
Anne Holm Moen, Ap
Mathias W. Hanssen (H)
Inger Lexow, Frp
Henning Wold (H)
Lise Mandal (H)
Marianne B Hangaas
Johan Christian Haugan,
(Krf)
Krf
Wang Ung
Lise Mandal (H)
Fredrik Ryen, H
Granly skole
Lise Mandal (H)
Jon Henrik Thorvildsen, H
Tønsberg Montessori skole og Alexander Hangaas (Krf), Johan Christian Haugan,
bhg
Inger Lexow, Frp ??
Krf
Bakkåsen skole (Horten)
Anne May Hogsnes, Frp Inger Lexow, Frp
Vivestad barnehage
Tordis S Hovet (Ap)
Side 8

Fon barnehage
Brår barnehage
Ilebrekke barnehage
Presterød barnehage
Sandeåsen barnehage
Fyllpå barnehage
Ringshaug barnehage
Tolvsrød barnehage
Brekkeåsen barnehage
Revetal barnehage
Slagen barnehage
Skoglund barnehage
Råelåsen barnehage
Knapløkka barnehage
Trudvanglia barnehage
Solerød barnehage

Renate Fekene, Ap

Andrew Knight, Sv

Aram Karin, Sv

Marie Hernes, Mdg
Andrew Knight, Sv
Ole Marcus Mærøe, R
Christine Andersen, Sv

Heming Olaussen, Sv
Lotte Uth Gjersøe, R
Ivy Stang Wollf, Sv

Lars Jørgen Ormestad,
Ap

Skjeggestadåsen barnehage
Kongseik barnehage
Anne Holm Moen (Ap)
Eik Vestre barnehage
Anna Martin (H)
Mortenåsen barnehage
Anna Martin (H)
Klokkeråsen barnehage
Anna Martin (H)
Barkåker barnehage
Semsbyen barnehage
Ekely barnehage
Anne May Hogsnes, Frp
Hogsnes barnehage
Nina Brodahl, Mdg
Aulerød barnehage
Foynland skole
Inger Lexow, Frp
Anna Martin (H) fremmet følgede endringsforslag:
Revetal ungdomsskole : Lotte Uth Gjersøe (R) erstattes av Anna Martin (H). Forslaget
ble vedtatt mot 4 stemmer.
Anne-May Hognes (Frp) fremmet følgende endringsforslag:
Wang ung: Lise Mandal (H) erstattes av Anne May Hogsnes (FrP). Forslaget fikk 5
stemmer og falt.
Anne Holm Moen (Ap) fremmet følgende endringsforslag:
Foynland skole: Inger Lexow (FrP) erstattes med Gunhild Rui ( Ap). Forslaget fikk 9
stemmer og ble vedtatt.
Utvalget foreslo videre enstemmig nye kandidater iflg liste:
Skole/barnehage
Medlem
Varamedlem
Kirkevoll barneskole
Trygve Ånestad (Sp)
Renate Fekene (Ap)
Solerød barneskole
Svein Holmøy (Sp)
Anna Martin (H)
Ramnes barneskole
Karoline Fadum (Sp)
Røråstoppen barneskole
Ragnar Kirkevold (Sp)
Barkåker barneskole
Øyvind Oppegård (sp) Britt Lillian Fevang, V
Eik barneskole
Anna Martin (H)
Mathias W. Hanssen (H)
Husvik barneskole
Inger Lexow (Frp)
Anne May Hogsnes (FrP)
Presterød barneskole
Anne Holm Moen (Ap) Ivy Stang Wollf, Sv
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Ringshaug barneskole

Stine Askjer (Krf)

Sandeåsen barneskole
Sem barneskole
Træleborg barneskole
Volden barneskole
Vear barneskole

Herbjørn Berge (V)
Mathias Willassen
Hanssen, H ??
Ivy Stang Wolff, Sv
Nicola Liv Berg (H)
Kirsti Søyland (H)

Byskogen barneskole

Helene Viken (Mdg)

Revetal u.skole
Byskogen u.skole
Kongseik u.skole
Presterød u.skole

Anna Martin (H)
Helene Viken (Sv)
Anne Holm Moen, Ap
Inger Lexow, Frp

Ringshaug u.skole

Henning Wold (H)

Bjerkely barneskole
Elihu kristne grunnskole

Lise Mandal (H)
Marianne B Hangaas
(Krf)
Lise Mandal (H)
Lise Mandal (H)
Aleksander Hangaas
(Krf), Inger Lexow, Frp
??
Anne May Hogsnes,
Frp
Tordis S Hovet (Ap)
Renate Fekene, Ap
Anna Martin (H)

Wang Ung
Granly skole
Tønsberg Montessori skole og
bhg
Bakkåsen skole (Horten)
Vivestad barnehage
Fon barnehage
Brår barnehage
Ilebrekke barnehage
Presterød barnehage
Sandeåsen barnehage
Fyllpå barnehage
Ringshaug barnehage
Tolvsrød barnehage
Brekkeåsen barnehage
Revetal barnehage
Slagen barnehage
Skoglund barnehage
Råelåsen barnehage
Knapløkka barnehage
Trudvanglia barnehage
Solerød barnehage
Skjeggestadåsen barnehage
Kongseik barnehage
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Johan Christian Haugan,
Krf (vara)
Marie Hernes, Mdg
Anita Archer (H)
Olav Sannes Vika, Sv
Christoffer Strømberg, V
Lise M. Bøen Falkenberg,
Mdg
Mian Hamid Bashir
Rizwani (Ap)
Ole Marcus Mærøe, R
Olav Sannes Vika, Sv
Mathias W. Hanssen (H)
Elise Amalie Thorin Løkø
(Sv)
Elise Amalie Thorin Løkø
(Sv)
Johan Christian Haugan,
Krf
Fredrik Ryen, H
Jon Henrik Thorvildsen, H
Johan Christian Haugan,
Krf
Inger Lexow, Frp?

Andrew Knight, Sv

Aram Karin, Sv

Henning Wold (H)
Marie Hernes, Mdg
Andrew Knight, Sv
Heming Olaussen, Sv
Ole Marcus Mærøe, R Lotte Uth Gjersøe, R
Christine Andersen, Sv Ivy Stang Wollf, Sv
Henning Wold (H)

Lars Jørgen Ormestad,
Ap
Anne Holm Moen (Ap) Gunhild Rui (Ap)

Eik Vestre barnehage
Mortenåsen barnehage
Klokkeråsen barnehage
Barkåker barnehage
Semsbyen barnehage
Ekely barnehage

Anna Martin (H)
Anna Martin (H)
Anna Martin (H)
Mian Hamid Bashir
Rizwani (Ap)
Mathias W. Hanssen
(H)
Anne May Hogsnes,
Frp
Nina Brodahl, Mdg

Hogsnes barnehage
Aulerød barnehage
Mathias W. Hanssen (H)
Foynland skole
Gunhild Rui (Ap)
Anne Holm Moen (Ap)
Utvalget vedtok enstemmig:
Leder gis fullmakt til i samarbeid med partiene å supplere resterende kandidater, og be
formannskapet vedta denne listen, da det er behov for at SU'er kan starte opp sitt
arbeid inneværende år.
UOOP- 007/19 Vedtak:

Som representanter m/personlige vararepresentanter i samarbeidsutvalgene for skoler
og barnehager velges:
Skole/barnehage
Kirkevoll barneskole
Solerød barneskole
Ramnes barneskole
Røråstoppen barneskole
Barkåker barneskole
Eik barneskole
Husvik barneskole
Presterød barneskole
Ringshaug barneskole

Medlem
Trygve Ånestad (Sp)
Svein Holmøy (Sp)
Karoline Fadum (Sp)
Ragnar Kirkevold (Sp)
Øyvind Oppegård (sp)
Anna Martin (H)
Inger Lexow (Frp)
Anne Holm Moen (Ap)
Stine Askjer (Krf)

Sandeåsen barneskole
Sem barneskole
Træleborg barneskole
Volden barneskole
Vear barneskole

Herbjørn Berge (V)
Mathias Willassen
Hanssen, H ??
Ivy Stang Wolff, Sv
Nicola Liv Berg (H)
Kirsti Søyland (H)

Byskogen barneskole

Helene Viken (Mdg)

Revetal u.skole
Byskogen u.skole
Kongseik u.skole
Presterød u.skole

Anna Martin (H)
Helene Viken (Sv)
Anne Holm Moen, Ap
Inger Lexow, Frp

Ringshaug u.skole

Henning Wold (H)

Bjerkely barneskole

Lise Mandal (H)
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Varamedlem
Renate Fekene (Ap)
Anna Martin (H)

Britt Lillian Fevang, V
Mathias W. Hanssen (H)
Anne May Hogsnes (FrP)
Ivy Stang Wollf, Sv
Johan Christian Haugan,
Krf (vara)
Marie Hernes, Mdg
Anita Archer (H)
Olav Sannes Vika, Sv
Christoffer Strømberg, V
Lise M. Bøen Falkenberg,
Mdg
Mian Hamid Bashir
Rizwani (Ap)
Ole Marcus Mærøe, R
Olav Sannes Vika, Sv
Mathias W. Hanssen (H)
Elise Amalie Thorin Løkø
(Sv)
Elise Amalie Thorin Løkø
(Sv)

Elihu kristne grunnskole
Wang Ung
Granly skole
Tønsberg Montessori skole og
bhg
Bakkåsen skole (Horten)
Vivestad barnehage
Fon barnehage
Brår barnehage
Ilebrekke barnehage
Presterød barnehage
Sandeåsen barnehage
Fyllpå barnehage
Ringshaug barnehage
Tolvsrød barnehage
Brekkeåsen barnehage
Revetal barnehage
Slagen barnehage
Skoglund barnehage
Råelåsen barnehage
Knapløkka barnehage
Trudvanglia barnehage
Solerød barnehage

Marianne B Hangaas
(Krf)
Lise Mandal (H)
Lise Mandal (H)
Aleksander Hangaas
(Krf), Inger Lexow, Frp
??
Anne May Hogsnes,
Frp
Tordis S Hovet (Ap)
Renate Fekene, Ap
Anna Martin (H)

Johan Christian Haugan,
Krf
Fredrik Ryen, H
Jon Henrik Thorvildsen, H
Johan Christian Haugan,
Krf
Inger Lexow, Frp

Andrew Knight, Sv

Aram Karin, Sv

Henning Wold (H)
Marie Hernes, Mdg
Andrew Knight, Sv
Heming Olaussen, Sv
Ole Marcus Mærøe, R Lotte Uth Gjersøe, R
Christine Andersen, Sv Ivy Stang Wollf, Sv
Henning Wold (H)

Lars Jørgen Ormestad,
Ap

Skjeggestadåsen barnehage
Kongseik barnehage
Eik Vestre barnehage
Mortenåsen barnehage
Klokkeråsen barnehage
Barkåker barnehage

Anne Holm Moen (Ap) Gunhild Rui (Ap)
Anna Martin (H)
Anna Martin (H)
Anna Martin (H)
Mian Hamid Bashir
Rizwani (Ap)
Semsbyen barnehage
Mathias W. Hanssen
(H)
Ekely barnehage
Anne May Hogsnes,
Frp
Hogsnes barnehage
Nina Brodahl, Mdg
Aulerød barnehage
Mathias W. Hanssen (H)
Foynland skole
Gunhild Rui (Ap)
Anne Holm Moen (Ap)
Leder gis fullmakt til i samarbeid med partiene å supplere resterende kandidater, og be
formannskapet vedta denne listen, da det er behov for at SU'er kan starte opp sitt
arbeid inneværende år.

008/19: Budsjett 2020 - økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023
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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.

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.
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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:
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
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gjennomføre et omstillingsprosjekt, Handlingsrom 2024, som beskrevet i budsjettet.
Økonomiplanutvalget blir politisk styringsgruppe for prosjektet.
18.11.2019 Råd for personer med funksjonsnedsettelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Etter dette har råd for personer med funksjonsnedsettelse fattet følgende vedtak:
RPF- 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.
18.11.2019 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Budsjett 2020 – økonomi og handlingsplan
Ungdomsrådet får en orientering i grove trekk på nye Tønsberg kommunes budsjett.
Denne sier at det i den nye kommunen vil være noen kutt i årene fremover, at
kommunen tar opp lån til investeringer, og setter av midler til såkalte uforutsette
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kostnader. Ungdomsrådet ble også orientert om at kommunen satser på ut i fra dagens
prognoser å ha økonomisk handlingsrom først i 2024
Ungdomsrådet ble også orientert om at virksomhetene får et rammebudsjett å forholde
seg til, men at rådmannen har mulighet til å gjøre justeringer ved behov. Det er også 2
alternative løsninger i dokumentet som ligger til saken
Kommentar til rådmannens innstilling fra ungdomsrådet
Ungdomsrådet støtter alle de 10 punkter for innstillingene som dokumentet viser til. De
fikk en orientering av tallet som skal kuttes i skolen. De lurte da på hvilke konsekvenser
dette fikk for skolen? De største utgiftene i et skolebudsjett er på lønn. Når de skal se
på mulige kutt ser man på hvor man kan spare uten at det går ut over lovverket
UNG- 026/19 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.
19.11.2019 Utvalg for mestring, helse og velferd:
Møtebehandling:
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Tekstforslag, foreslått av Aksel Even Haraldsen, Høyre
1. Digitaliseringsstrategi
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen utarbeide en digitaliseringsstrategi som tar for
seg alle områder og virksomheter for å oppnå bedre digitale tjenester og økonomiske
innsparinger innen for eksempel mestring, helse og velferd (GPS), og som forenkler og
forbedrer informasjonen til innbyggerne. Det bør også vurderes hvorvidt tjenester kan
digitaliseres i et samarbeid med andre kommuner.
2. .«Midtløkken 3»
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen utrede muligheten for at et «Midtløkken 3» kan
bygges som et moderne, selvfinansierende boligkompleks for fremtidens eldre, og at
kommunen kan stille gratis tomt til disposisjon.
3. Hjemkjøring av mat
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen kartlegge behovet for hjemkjøring av mat til
eldre, syke og andre grupper som kan ha behov for et slikt tilbud.
4. Kartleggingsmøter/informasjonsmøter for alle over 75 år
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen planlegge og iverksette
kartleggingsmøter/informasjonsmøter for alle over 75 år, for å sikre at alle kan få den
informasjonen de trenger om de tiltak og tilbud som kommunen tilbyr for å sikre trygghet i
hverdagen for den enkelte.
Fellesforslag, foreslått av ,

Saken tas til orientering og fremlagte forslag fra Høyre oversendes videre behandling av
saken.
Votering:
Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.
MHV- 005/19 Vedtak:

Saken tas til orientering og fremlagte forslag fra Høyre oversendes videre behandling av
saken.
19.11.2019 Utvalg for oppvekst og opplæring - nye Tbg:
Møtebehandling:
Tekstforslag til budsjett 2020 fra Høyre, foreslått av Henning Wold, Høyre

1. UOO – Prosjekt for elever
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med nabokommuner med tanke på
å innføre et prosjekt for elever som er ferdig med ungdomsskolen, og som trenger
ekstra støtte i grunnleggende fag – for eksempel gitt ved en frivillig «sommerskole» før
de starter på videregående opplæring.
2. UOO – Helsestasjonstilbud for gutter
Tønsberg kommunestyre ber rådmannen etablere et helsestasjonstilbud spesielt for
gutter innenfor dagens økonomiske rammer.
3. UOO – Fontenehus i Tønsberg
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Tønsberg kommunestyre ber rådmannen gå i dialog med Fontenehus Norge med tanke
på etablering av et Fontenehus i Tønsberg. Et Fontenehus arbeider med rehabilitering
og arbeidsinkludering av ungdom og bygger relasjoner som gir økt selvtillit og motiverer
til utdanning, jobb og deltakelse i samfunnet og motvirker utenforskap og
uførepensjonering.
4. UOO – Transport inn i aktivitetskortet.
Tønsberg Kommunestyre ber rådmannen om å utrede kostnader ved å innføre transport
som en del av aktivitetskortet for barn og unge, til å gjelde også all transport til og fra
fritidsaktiviteter.
Wolds tekstforslag ble ikke votert over, men følger saken videre.
Heidi Myhre (Sp) fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling:
Rådmannens innstilling tas til orientering.
Votering:
Myhres innstilling ble enstemmig vedtatt.
UOOP- 008/19 Vedtak:

Rådmannens innstilling tas til orientering.
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