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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Spørsmål og informasjon
Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2022
Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Uttalelse til politiske saker

016/22: Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering.

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Det var ingen kommentarer til protokollen.

ER- 016/22 Vedtak:
Protokoll fra møtet 21/3-22 godkjennes.

017/22: Spørsmål og informasjon
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Til saksorden:
Plan for Tjøme sentrum er ikke som egen sak som lovet 21/3.
Følgende uttalelsen er diskutert og følgende er sendt inn til Færder Kommune:
«Plan for Tjøme sentrum» - til sak 18/5607
På vegne av Eldrerådet i Færder Kommune sendes følgende uttalelse til «Plan for Tjøme Sentrum». Vi
takker for utsatt frist – onsdag 27.04.22.
På folkemøtet ble det hevdet at det stort sett kun kom pensjonister som ville ha et
Allhus/Samfunnshus med bibliotek og kafé. Noen mente at det også måtte bygges leiligheter – ellers
ble det for dyrt? Rose Eiendom som eier tomta med huset til Skogbakke har muligens tenkt å bygge
leiligheter.
Må et nytt Allhus/Samfunnshus finansieres ved å bygge og selge leiligheter, kan i tilfelle kommunen
tilby disse leilighetene til eldre i kommunen? Bygget bør i tilfelle utstyres med heis, parkering for
handicappede, og ellers med «universiell utforming og tilgjengelighet».
Et nytt Allhus/Samfunnshus bør romme bibliotek, møterom og scene (med piano) som kan brukes til
Frivilligsentralen og til forskjellige foreninger på Tjøme. Bygget bør snus i forhold til den foreslåtte
planen vist på folkemøtet. Da vil utgangen åpnes mot et større torg og gir bedre utnyttelse av torget.
Et lite ekstra torg ved Spar virker urealistisk og trafikkfarlig.
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Sentrumstrafikken – fra man tar av til Østveien fra Vestveien bør det være kun tillatt med 30 km/t.
fram til nedkjøring fra ungdomsskolen. Det er voldsom trafikk i sommerhalvåret på denne
strekningen.
Parkering. Det bør vurderes parkering under et Allhus/Samfunnshus når en muligens må
grave/sprenge?
I disse dager er det dessverre blitt aktuelt å tenke på tilflukts-/bomberom. Har vi det på Tjøme?
Burde vi ha det? Det bor flest mennesker i sentrum.
Kan parkering under et nytt Sentrumsbygg også brukes som tilfluktsrom?
«Glassberget». Dette kan bli et fint grøntområde i sentrum med rydding og plassering av benker og
noen lekeapparater for barn.
«Prestegårdens Vel»-forening har søkt om midler til å opparbeide området. De har også konsesjon
på å kunne bruke området til beste for allmennheten.
Ved en utbygging av Tjøme sentrum er det fra Eldrerådet en forutsetning at det blir godt tilrettelagt
for eldre og funksjonsnedsatte. Bygget bør i tilfelle utstyres med heis, parkering for handicappede, og
ellers med «universell utforming og tilgjengelighet».
Informasjon:
- Vårkonferansen 20. april 2022
Flere medlemmer i eldrerådet var på denne.
Folkehelseundersøkelsen for fylket var en av temaene som ble presentert.
- Media: Eldrerådet bør finne og lage gode saker til media, et eksempel er bestillingstransport som
beskrevet over.
- Informasjonspunkt/bestillingspunkter overlevert vrksomhetsdirektør Anita Bjune Archer:
- 7/4 Bestllingstransport.
Representanter fra eldreråd og ungdomsråd tilstede. Veldig nyttig møte.
Jan Helge Fosse har sendt spm til en ansatt i Ruter Oslo: Hva vi gjør videre mht VKT og Vestfold og
Telemark fylkeskommune i forhold til bestillingstransport?
Richard Fossum kontaktet leder av Færder Taxi, Stian Sundsvalen. Han syntes det var et veldig godt
forslag og vil gjerne komme å presentere i Eldrerådet. I tillegg inviteres media.
Rådet ønsker dette i neste møte og ber administrasjon sende invitasjon. Felles tidspunkt med
ungdomsrådet eller et ekstra møte om dette.
- Eldreboliger:
Finnes det datagrunnlag for de eldres behov for boliger i Færder Kommune i aldrsgruppe 65+, hvis ikke
oppfordrer Eldrerådet administrasjonen til å se nærmere på dette. Orientering om Midtløkken modellen ønskes også i denne
sammenhengen.
- Aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister, tilsvarende Sandefjord Kommune:
Eldrerådet ønsker at det lages en sak for politisk behandling, tilsvarende slik man har i Sandefjord
Kommune med aktivitetskort.
- Tannhelse:
Eldrerådet ber om at administrasjonen inviterer tannhelsetjeneten i Vestfold og Telemark
fylkeskommunen for å orientere om tannhelse og eldre.
ER- 017/22 Vedtak:
Tatt til orientering
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018/22: Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2022
Kommunedirektørens innstilling
Følgende friluftstiltak prioriteres i 2022 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ildverket, utskifting av del av nordbrygga, kr. 560 000
2. Verdens ende, tømmestasjon for småbåter, kr. 240 000
3. Tenvik, tømmestasjon for småbåter, kr. 200 000

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling tas enstemmig til orientering
RMNF- 018/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Enstemmig tatt til orientering med følgende tillegg:
Eldrerådet henstiller til at det blir tilrettelagt en trappeløsning for bading slik at det er tilrettelagt for
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
ER- 018/22 Vedtak:
Eldrerådet tar saken til orientering med følgende uttalelse:
Eldrerådet henstiller til at det blir tilrettelagt en trappeløsning for bading slik at det er tilrettelagt for
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Klima og miljøråd 25.04.2022:
Behandling:
Tor Anton Andersen (Sp) foreslo at en større andel av midlene brukes på tømmestasjoner framfor å
investere i bryggeanlegg.
Erik Holmelin (H) foreslo at kommunen får inn et samlet tilbud for tømmestasjoner i de kommunale
båtforeningene.
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Randi Fjellberg (MDG) foreslo at kommunen intensiverer innsatsen når det gjelder tømmestasjoner.
De tre forslagene ble omforent i ett felles forslag:
Klima- og miljørådet foreslår å intensivere samarbeidet med båtforeningene om å etablere
tømmestasjoner. Kommunale bidrag til dette bør tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen.
Votering
Omforent fellesforslag enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering
KR- 012/22 Vedtak:
Saken tas til orientering med følgende uttalelse: Klima- og miljørådet foreslår å intensivere
samarbeidet med båtforeningene om å etablere tømmestasjoner. Kommunale bidrag til dette bør tas
opp i forbindelse med tertialrapporteringen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.04.2022:
Behandling:
Tømmestasjoner i båthavner - forslag til tillegg i vedtak, foreslått av Karen Tone Lie, Arbeiderpartiet
Hovedutvalget ber om en sak om etablering av tømmestasjoner for båtseptikk i småbåthavner
Protokolltilførsel fra Felleslista R/SV, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk
Venstreparti
Badebrygge på Hella må løftes så høyt som mulig i prioritetsrekkefølgen

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
K. Lies tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
HFK- 081/22 Vedtak:

Følgende friluftstiltak prioriteres i 2022 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ildverket, utskifting av del av nordbrygga, kr. 560 000
2. Verdens ende, tømmestasjon for småbåter, kr. 240 000
3. Tenvik, tømmestasjon for småbåter, kr. 200 000

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
Hovedutvalget ber om en sak om etablering av tømmestasjoner for båtseptikk i småbåthavner.
Protokolltilførsel fra Felleslista R/SV:
Badebrygge på Hella må løftes så høyt som mulig i prioritetsrekkefølgen .
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019/22: Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Kommunedirektørens innstilling
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orintering
RMNF- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Eldrerådet er svært fornøyd med resultatet og tar saken enstemmig til orientering.
ER- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering.
Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Enstemmig tatt til orientering
Uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

INKR- 013/22 Vedtak:
Inkluderingsrådet tar saken enstemmig til orientering og har følgende uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

Ungdomsråd 25.04.2022:
Behandling:
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Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Ungdomsrådet drøftet seg frem til uttalelsen i fellesskap og stemte over uttalelsen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med 7 av 7 stemmer.
UR- 014/22 Vedtak:
Uttalelse fra ungdomsrådet:
Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Hovedutvalg for oppvekst 26.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling med tillegg "for hovedutvalges ansvarsområde" enstemmig vedtatt
HFO- 022/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.04.2022:
Behandling:
Votering
K. Lie fremmet følgende fellesforslag på vegne av utvalget:
Hovedutvalget for kommunalteknikk tar punkt 1 og 2 til orientering
K. Lies fellesforslag på vegne av utvalget enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling punkt 3 enstemmig vedtatt.
HFK- 093/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling
1. Tatt til orientering
2. Tatt til orientering
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Hovedutvalg for helse 27.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
HFH- 020/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
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2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

020/22: Uttalelse til politiske saker
Kommunedirektørens innstilling
Det bes om uttalelse i saker som gjelder eldres levekår.

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Uttalelse videresendes hovedutvalg for helse
Plan for legetjenesten.
Eldrerådet tar denne saken til orientering.

ER- 020/22 Vedtak:
Uttalelse: Plan for legetjenesten.
Eldrerådet tar denne saken til orientering.
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