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Møteprotokoll
for
Fellesnemnd nye Tønsberg kommune
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

15.05.2018
Tønsberg rådhus, bystyresalen
18:30

Medlemmer
Per Martin Aamodt
Trude Viola Antonsen
Bent Moldvær
Frode Hestnes
Petter Berg
Tove Øygarden
Benedicthe Lyngås
Torhild Dehnæs
Kari Proos
Steinar Solum
Thorvald Hillestad
Anette Viken
Heming Olaussen
Bent Sørsdal
Suzy Christina S. Haugan

Parti
AP
AP
FRP
FRP
H
H
KRF
KRF
MDG
SP
SP
SV
SV
V
V

Forfall
Terje Olsen

Parti
MDG

Varamedlemmer:
Kjell Anders Lier

Parti
MDG

Saksliste
Saksnr.
015/18
016/18
017/18
018/18
019/18
020/18
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Omstillingavtale nye Tønsberg kommune
Retningslinjer for behandling av saker som kan få
budsjettmessige konsekvenser for nye Tønsberg kommune.
Avklaring av dekningsgrad og behov for
heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

015/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 015/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

016/18: Omstillingavtale nye Tønsberg kommune

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda tar vedlagte omstillingsavtale til orientering.

15.05.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PSU- 008/18 Vedtak:

Fellesnemnda tar vedlagte omstillingsavtale til orientering.
15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 016/18 Vedtak:

Fellesnemnda tar vedlagte omstillingsavtale til orientering.

017/18: Retningslinjer for behandling av saker som kan få budsjettmessige konsekvenser
for nye Tønsberg kommune.

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda ber kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg om å fatte likelydende
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vedtak:
1. Alle saker som er av vesentlig betydning for ressurssituasjonen i nye Tønsberg kommune
fremmes for fellesnemnda for uttalelse i forkant av behandling i kommunestyret/bystyret.
2. Rådmennene og ordførerne i Re og Tønsberg vurderer i samråd med
rådmann/prosjektleder hvilke saker som bør presenteres for fellesnemnda.

15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
FTK- 017/18 Vedtak:

Fellesnemnda ber kommunestyret i Re og bystyret i Tønsberg om å fatte likelydende
vedtak:
1. Alle saker som er av vesentlig betydning for ressurssituasjonen i nye Tønsberg
kommune fremmes for fellesnemnda for uttalelse i forkant av behandling i
kommunestyret/bystyret.
2. Rådmennene og ordførerne i Re og Tønsberg vurderer i samråd med
rådmann/prosjektleder hvilke saker som bør presenteres for fellesnemnda.

018/18: Avklaring av dekningsgrad og behov for heldøgnsbemannede omsorgsplasser i
nye Tønsberg kommune

Rådmannens innstilling
1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den hjemmebaserte
omsorgen, og gjennom utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsboliger for de
som ikke lenger kan bo uten stedlig heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes
de aller sykeste, og de som har behov for en spesialisert og målrettet opptrening
og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel utforming med
tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør integreres i kommunens
bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis deles med den øvrige
lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye Tønsberg
kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og omsorgstjenesten,
hverdagsrehabilitering, dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for
pårørende og implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en aldersvennlig
kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede omsorgsplasser
gjenspeiler en middels dekningsgrad på 20%.
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4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det utarbeides en
politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med anbefalinger om videreføring, eller
justering, av dekningsgrad. Saken skal også på bakgrunn av eventuelt justert
dekningsgrad foreslå nye konkrete utbyggingstiltak for å møte veksten i antall eldre fra
2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i tråd med en dekningsgrad på 20% i Tønsberg kommune frem til 2025.
Følgende arbeid igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan erstatte
Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett over egne
sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive antall plasser,
lokalisering og økonomiske konsekvenser. Sykehjemmet planlegges å stå klart i
god tid før dagens avtale med Attendo AS går ut, 30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for mennesker
med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift, sommeren 2021.
Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser.

15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Thorvald Hillestad, Sp, fremmet følgende forslag på vegne av Re's representanter:
Punkt 1c: Etter helse- og omsorgstjenesten tillegges flg: "herunder også bemanning"
Punkt 3: 20% endres til 23%
Punkt 5, første setning: "i tråd med en dekningsgrad på 20%" - strykes.
Nytt punkt 5c: Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
Nytt punkt 5d: Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot sin
vilje.
Votering:
Punkt 1a: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 1b: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 1c: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble enstemmig vedtatt
Punkt 2: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 3: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble enstemmig vedtatt
Punkt 4: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Punkt 5, første setning: Rådmannens innstilling, m/tillegg av Hillestads forslag, ble
enstemmig vedtatt
Punkt 5 a og b: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 5c: Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt
Nytt punkt 5d: Hillestads forslag ble enstemmig vedtatt
FTK- 018/18 Vedtak:

1. Følgende prinsipp for fremtidens eldreomsorg nedfelles i nye Tønsberg kommune:
a. Veksten i antall eldre håndteres primært gjennom styrking av den
hjemmebaserte omsorgen, og gjennom utbygging av heldøgnsbemannede
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omsorgsboliger for de som ikke lenger kan bo uten stedlig
heldøgnsbemanning. Sykehjem forbeholdes de aller sykeste, og de som
har behov for en spesialisert og målrettet opptrening og behandling.
b. Alle nye heldøgnsbemannede omsorgsplasser skal ha en fleksibel
utforming med tanke på endret fremtidig bruk og brukergrupper. De bør
integreres i kommunens bomiljøer og offentlig arealer skal fortrinnsvis
deles med den øvrige lokalbefolkningen.
c. Parallelt med utbygging av heldøgnsbemannede omsorgsplasser i nye
Tønsberg kommune må det satses på den hjemmebaserte helse- og
omsorgstjenesten, herunder også bemanning, hverdagsrehabilitering,
dag- og aktivitetssentra, avlastning- og støtteordninger for pårørende og
implementering av ny og utprøvd velferdsteknologi.
2. I 2020 utarbeides det for nye Tønsberg kommune: Strategiplan for en
aldersvennlig kommune og strategiplan for aktiv aldring og fremtidens
eldreomsorg.
3. Tønsberg og Re kommune’s utbyggingsplaner for heldøgnsbemannede
omsorgsplasser gjenspeiler en middels dekningsgrad på 23%.
4. Evaluering av dekningsgrad gjøres hvert 2. år fra og med 2020-2040, og det
utarbeides en politisk sak på bakgrunn av denne evalueringen med anbefalinger
om videreføring, eller justering, av dekningsgrad. Saken skal også på bakgrunn av
eventuelt justert dekningsgrad foreslå nye konkrete utbyggingstiltak for å møte
veksten i antall eldre fra 2025-2040.
5. Det igangsettes planarbeid høsten 2018 for å dekke behovet for nye heldøgns
omsorgsplasser i Tønsberg kommune frem til 2025. Følgende arbeid igangsettes:
a. Utarbeide en politisk sak høsten 2018 for et nytt sykehjem som kan
erstatte Maribu og Marie Treschow, og som vil sikre fremtidig råderett over
egne sykehjem, både tomt og bygninger. Saken skal beskrive antall
plasser, lokalisering og økonomiske konsekvenser. Sykehjemmet
planlegges å stå klart i god tid før dagens avtale med Attendo AS går ut,
30.06.2023.
b. Utarbeide en politisk sak for utvikling av Træleborg til et boområde for
mennesker med demenssykdom når nye Hogsnes sykehjem er i drift,
sommeren 2021. Saken skal beskrive antall plasser, lokalisering og
økonomiske konsekvenser.
c. Utarbeide en politisk sak for utvikling av heldøgnsbemannede
omsorgsplasser med lokasjoner i begge de gamle kommunene.
d. Ingen under 50 år kan tvinges til å akseptere en institusjonsplass mot sin
vilje.
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019/18: Prosjektleder/rådmann informerer

15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Fellesnemndas arbeidsutvalg for kommunevåpen og symboler:
Leder av arbeidsutvalget, Tove Øygarden, informerte om status for utvalgets arbeid.
Prosjektleder/rådmann orienterte på slutten av møtet om arbeidet med politisk
hovedstruktur.

020/18: Forespørsler

15.05.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Heming Olaussen, Sv, stilte i møte 18.04.2018 følgende spørsmål:
Vi ønsker som kjent et fortsatt NAV-tilbud i Re kommune. Jeg sitter i styret for et
borettslag i kommunen med OBOS som sekretariat. OBOS opplever at det nå har blitt
vanskeligere å nå frem til og få ta i rett person, da NAV har omrokkert sitt personale og
omorganisert.
Rådmennene i Re og Tønsberg sitter i styringsgruppa for sammenslåingsprosessen for
NAV, og skulle ta spørsmålet med til førstkommende møte.
Rådmennene deltok 20.04.2018 på møte i styringsgruppa, og rådmann Trond Wifstad
redegjorde for følgende:
I møtet med styringsgruppa for NAV ble prosjektplanen godkjent. Papirene fra møtet
legges ved protokollen til orientering.
Hvilke tjenester som skal tilbys i NAV Re kommer til behandling i fellesnemnda i juni,
eller i første møte etter sommeren.
Det jobbes også med nye lokaler i Tønsberg, som tar høyde for nok plass for det nye
NAV kontoret.
Når det gjelder hvor oppgaver knyttet til boligtildeling skal ligge, så pågår diskusjonen
fortsatt i kommunene, og er ennå ikke avklart.
Når det gjelder kompetanse, rekrutterer NAV Re i disse dager, og kompetansen skal da
være godt ivaretatt.
Steinar Solum, Sp, tok opp følgende:
Det er ønskelig at medlemmenes forslag så langt det er mulig sendes ut i forkant av
møtene.

Side 7

