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

04.12.2018
Tønsberg rådhus, bystyresalen
18:00

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

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

Saksliste
Saksnr.
059/18
060/18
061/18
062/18
063/18
064/18
065/18

Side 2

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Politisk reglement Tønsberg kommune - Del III
Delegeringsreglement
Budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22 Tønsberg kommune - uttalelse fra fellesnemnda
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 - Re kommune uttalelse fra fellesnemnda
Regional plan for bærekraftig utvikling og Regional
transportplan - høringsuttalelse - fellesnemndas uttalelse
Prosjektleder/rådmann informerer
Forespørsler

059/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FTK- 059/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

060/18: Politisk reglement Tønsberg kommune - Del III Delegeringsreglement

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Vedlagte forslag fra arbeidsutvalget for fellesnemnda, «Politisk reglement Tønsberg
kommune – Del III Delegeringsreglement» og «Delegeringsreglement særlover
Tønsberg kommune», godkjennes.

04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
FTK- 060/18 Vedtak:

Vedlagte forslag fra arbeidsutvalget for fellesnemnda, «Politisk reglement Tønsberg
kommune – Del III Delegeringsreglement» og «Delegeringsreglement særlover
Tønsberg kommune», godkjennes.

061/18: Budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-22 - Tønsberg kommune uttalelse fra fellesnemnda

Rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende:

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
PSU- 023/18 Vedtak:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
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04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Sv fremmet følgende forslag:
Både Tønsbergs og Res økonomier er anstrengt. Vi ser forslag til kutt i viktige
basistjenester i begge kommuner. Det er samtidig behov for kraftige påplussinger, bl.a. i
eldreomsorgen, i barnehagene, i tjenester for barn og unge og innen psykiatri og
miljøarbeid. Det er også foreslått dyrere egenbetaling for viktige tjenester. Varslene for
Nye Tønsberg er at økonomien i den nye kommunen også vil bli anstrengt. SV mener
nye Tønsbergs økonomi må styrkes til beste for de som virkelig trenger kommunen
mest, og foreslår at vedtaket i politisk plattform om å ikke ha eiendomsskatt i nye
Tønsberg kommune foreslås opphevet overfor bystyret i Tønsberg og kommunestyret i
Re.
Petter Berg, H, foreslo at saken tas til orientering.
Votering:
Bergs forslag ble vedtatt enstemmig.
SV's forslag fikk 3 stemmer (2 Sv og Re Mdg) og falt.
FTK- 061/18 Vedtak:

Fellesnemnda uttaler følgende:
Saken tas til orientering.

062/18: Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-22 - Re kommune - uttalelse fra fellesnemnda

Prosjektleder/rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende:

04.12.2018 Partssammensatt utvalg nye Tønsberg:
Møtebehandling:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
PSU- 024/18 Vedtak:

Partssammensatt utvalg tok saken til orientering.
04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Sv fremmet følgende forslag:
Både Tønsbergs og Res økonomier er anstrengt. Vi ser forslag til kutt i viktige
basistjenester i begge kommuner. Det er samtidig behov for kraftige påplussinger, bl.a. i
eldreomsorgen, i barnehagene, i tjenester for barn og unge og innen psykiatri og
miljøarbeid. Det er også foreslått dyrere egenbetaling for viktige tjenester. Varslene for
Nye Tønsberg er at økonomien i den nye kommunen også vil bli anstrengt. SV mener
nye Tønsbergs økonomi må styrkes til beste for de som virkelig trenger kommunen
mest, og foreslår at vedtaket i politisk plattform om å ikke ha eiendomsskatt i nye
Tønsberg kommune foreslås opphevet overfor bystyret i Tønsberg og kommunestyret i
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Re.
Petter Berg, H, foreslo at saken tas til orientering.
Votering:
Bergs forslag ble vedtatt enstemmig.
SV's forslag fikk 3 stemmer (2 Sv og Re Mdg) og falt.
FTK- 062/18 Vedtak:

Fellesnemnda uttaler følgende:
Saken tas til orientering.

063/18: Regional plan for bærekraftig utvikling og Regional transportplan høringsuttalelse - fellesnemndas uttalelse

Rådmannens innstilling
Fellesnemnda uttaler følgende:

04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Re og Tønsberg SV fremmet rådmannens opprinnelige innstilling i Tønsberg, unntatt
punkt c:1.
Tønsberg og Re kommuner berømmer Vestfold fylkeskommune (VFK) for et grundig
arbeid med RPBA og RTP, og med et kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være
til stor nytte for kommunene.
2. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til forslag til RPBA og RTP på følgende vilkår:
a) Roller og ansvar må komme tydeligere frem, og VKF må tydeliggjøre lovhjemmelen
til å kunne fremme innsigelse til de til sammen 46 retningslinjene. Samtidig bør
detaljeringsgraden i flere av retningslinjene gjennomgås med tanke på at dette er en
overordnet regional plan.
b) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt prioritert vekstområde.
Petter Berg, H, fremmet formannskapenes forslag:
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med revisjon av RPBA og
berømmer Vestfold fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med
kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være til stor nytte for kommunene.
2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA.
Kommunestyret kan ikke akseptere retningslinjer som går ut over kravene i plan- og
bygningsloven og innskrenker kommunens handlingsrom.Bystyret og Kommunestyret
forutsetter at:
a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget må fremkomme tydelig.
Retningslinjer utover lovens krav må endres til faglige råd.
b) Planforslaget justeres slik at det tydelig forholder seg til ansvarsfordelingen slik
denne fremkommer i plan- og bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av
retningslinjene gjennomgås med tanke på at dette er en overordnet regional plan.
c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt prioritert vekstområde.
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d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved behov kan etablere
kontorbedrifter i tråd med retningslinjene ved Åskrysset
Votering:
Bergs forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (SV), som stemte for SV's forslag.
FTK- 063/18 Vedtak:

Fellesnemnda uttaler følgende:
1. Tønsberg og Re kommuner slutter seg til formålet med revisjon av RPBA og
berømmer Vestfold fylkeskommune (VFK) for et grundig arbeid med
kunnskapsgrunnlag til de to planene som vil være til stor nytte for kommunene.
2. Tønsberg og Re kommuner kan ikke slutte seg til forslag til revidert RPBA.
Kommunestyret kan ikke akseptere retningslinjer som går ut over kravene i plan- og
bygningsloven og innskrenker kommunens handlingsrom.Bystyret og Kommunestyret
forutsetter at:
a) Antall retningslinjer må reduseres. Hjemmelsgrunnlaget må fremkomme tydelig.
Retningslinjer utover lovens krav må endres til faglige råd.
b) Planforslaget justeres slik at det tydelig forholder seg til ansvarsfordelingen slik
denne fremkommer i plan- og bygningsloven. Samtidig bør detaljeringsgraden i flere av
retningslinjene gjennomgås med tanke på at dette er en overordnet regional plan.
c) Revetal defineres som regionalt knutepunkt og regionalt prioritert vekstområde.
d) RPBA sikrer et handlingsrom for at Tønsberg/Re ved behov kan etablere
kontorbedrifter i tråd med retningslinjene ved Åskrysset

064/18: Prosjektleder/rådmann informerer

04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Prosjektleder/rådmannen orienterte om ansettelse av ny kommunalsjef.

065/18: Forespørsler

04.12.2018 Fellesnemnd nye Tønsberg kommune:
Møtebehandling:

Det ble ikke stilt noen spørsmål.
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