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001/18: Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Formannskapet fattet følgende vedtak:
FORM- 001/18 Vedtak:

Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

002/18: Administrative budsjettendringer 2017

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:

FORM- 002/18 Vedtak:

Saken tas til orientering.

003/18: Investeringsprosjekter til avslutning 2017

Rådmannens innstilling
Prosjekter i tabell «Avsluttede investeringsprosjekter 2017» avsluttes og
omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av virksomhet Bydrift vedtas.
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29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 003/18 Vedtak:

Prosjekter i tabell «Avsluttede investeringsprosjekter 2017» avsluttes og
omdisponeringer mellom investeringsprosjekter i regi av virksomhet Bydrift vedtas.

004/18: Sluttregnskap investeringsprosjekt A2214 Teigar skole - andel

Rådmannens innstilling
1. Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.
2. Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 004/18 Vedtak:

1. Prosjektregnskap Teigar ungdomsskole – A2214
er behandlet og godkjent. Merforbruket er på kr 1.262.382,-.
2. Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

005/18: Sluttregnskap investeringsprosjekt A3143 Utbygging Eik BBS

Rådmannens innstilling
1. Prosjektregnskap Utbygging Eik BBS – A3143 er behandlet og godkjent.
Mindreforbruket er på kr 1 290 558,-.
2. Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.
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29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 005/18 Vedtak:

1. Prosjektregnskap Utbygging Eik BBS – A3143 er behandlet og godkjent.
Mindreforbruket er på kr 1 290 558,-.
2. Bystyret ber administrasjonen følge investeringsreglementet vedrørende fristen for
sluttrapportering av prosjektregnskap i fremtiden.

006/18: Budsjettendring etter vedtatt statsbudsjett 2018

Rådmannens innstilling
1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
22.01.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldreådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 005/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
22.01.2018 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling slik den står i saken. Ungdomsrådet
mener det er veldig bra at de endringene som er foreslått er økte rammer til barn og
unge i Tønsberg. Ungdomsrådet lurer på i hvilken grad bevilgningen vil bli synlige for
barn og unge. Det er ikke store tilføringer som foreslås. Vil dette være tilskudd som
f.eks fører til mer synlige helsesøstere. Ungdomsrådet ønsker tilbakemelding på dette.
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UNG- 002/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
Ungdomsrådet støtter rådmannens innstilling slik den står i saken.
Ungdomsrådet mener det er veldig bra at de endringene som er foreslått er økte
rammer til barn og unge i Tønsberg. Ungdomsrådet lurer på i hvilken grad
bevilgningen vil bli synlige for barn og unge. Det er ikke store tilføringer som foreslås.
Vil dette være tilskudd som f.eks fører til mer synlige helsesøstere.
Ungdomsrådet ønsker tilbakemelding på dette.

23.01.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 006/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
23.01.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enst. vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 002/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:
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UNS- 002/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
25.01.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UOO- 007/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 006/18 Vedtak:

1. Budsjett 2018 vedtas med en samlet nettoramme for alle virksomhetene med kr.
2.302.332.000. Budsjettrammer for den enkelte virksomhet vedtas slik det fremkommer
av budsjettskjema 1B.
2. Skatteinntekter og rammetilskudd vedtas som det fremgår av budsjettskjema 1A.
3. Det budsjetteres med en mindreforbruk på kr. 49.300.000 som avsettes til fond.

007/18: Fritt brukervalg med private leverandører for BPA (brukerstyrt personlig
assistanse)

Rådmannens innstilling
Kommunen fortsetter å organisere BPA selv uten private leverandører.

22.01.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldreådet fattet følgende vedtak:
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ELDR- 002/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
Kommunen fortsetter å organisere BPA selv uten private leverandører.
22.01.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Kristian E. Sommerseth, SAFO, kom med følgende forslag som et tillegg til
Rådmannens innstilling: RMF viser til den nylig avholdte
brukerundersøkelsen hvor et overveldende flertall ønsket fortsatt kommunal drift av
BPA. På denne bakgrunn støttes rådmannens innstilling.
RMF ber om at det ved jevne mellomrom gjennomføres brukerundersøkelse med sikte
på å opprettholde en god kvalitet på BPA. Skulle et flertall
endre mening, får rådmannen legge frem et ny sak om fitt brukervalg.
Rådmannens innstilling med Sommerseth sitt tillegg ble enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 002/18 Vedtak:

Kommunen fortsetter å organisere BPA selv uten private leverandører.
RMF viser til den nylig avholdte brukerundersøkelsen hvor et overveldende flertall
ønsket fortsatt kommunal drift av BPA.
På denne bakgrunn støttes rådmannens innstilling.
RMF ber om at det ved jevne mellomrom gjennomføres brukerundersøkelse med sikte
på å opprettholde en god kvalitet på BPA.
Skulle et flertall endre mening, får rådmannen legge frem en ny sak om fitt brukervalg.
22.01.2018 Ungdomsrådet:
Møtebehandling:

Saken ikke behandlet.
UNG- 003/18 Vedtak:

Saken ikek behandlet.
23.01.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Valg av leverandørordning:
Kari Asmyhr ( Ap ) foreslo rådmannens innstilling: Kommunen som eneste BPAleverandør - 3 stemmer ( Asmyhr (Ap), Frostad Nilsen (Ap) og Sannes Vika (SV) ). Fallt.
Til utredningens valg av leverandør:
Punkt 2 og 3 settes opp mot hverandre :
Henning Wold (H) foreslo: Kommunal og privat BPA-leverandør
Karl Reite (A) foreslo : Privat BPA-leverandør.
Ved alt.vot ble Wolds forslag vedtatt ved 7 mot 4 stemmer gitt Reites forslag (AP;SV)
Olav Sannes Vika fremmet følgende forslag: Tillegg til rådmannens innstilling (SV)
- Det gjennomføres brukerundersøkelse med jevne mellomrom med sikte på å
opprettholde en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Vikas forslag enstemmig vedtatt som nytt punkt.
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Etter dette har UHO fattet slikt vedtak:
UHO- 005/18 Vedtak:

Kommunen organiserer BPA med Kommunal og privat BPA-leverandør
- Det gjennomføres brukerundersøkelse med jevne mellomrom med sikte på å
opprettholde en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.
25.01.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Representanten Lund (H) fremmet på vegne av H, Frp, Krf og MDG følgende forslag
som alternativ til rådmannens innstilling:
Kommunen organiserer BPA i hht alternativ 2 - Kommunal og privat BPA-leverandør.
Forslaget ble vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Ap, Sv).
Representanten Løkø (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Dersom bystyret vedtar å bruke private tjeneste leverandører omfatter dette ikke barn
og unge ut fra deres særskilte behov.
Forslaget fikk 4 stemmer (Ap og Sv) og falt således.
Representanten Løkø (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det gjennomføres bruker undersøkelser jevne mellom rom med sikte på å opprettholde
en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Forslaget ensetmmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak.
UOO- 004/18 Vedtak:

Kommunen organiserer BPA i hht alternativ 2 - Kommunal og privat BPA-leverandør.
Det gjennomføres bruker undersøkelser jevne mellom rom med sikte på å opprettholde
en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Kari Asmyhr (A) fremmet på vegne av A, SV og SP, rådmannens innstilling.
Anette Viken (SV) foreslo subsidiært:
Dersom bystyret vedtar å bruke private tjeneste leverandører omfatter dette ikke barn
og unge ut fra deres særskilte behov.
Ved alt.vot. ble innstillingen fra UOO vedtatt med 7 mot 4 stemmer gitt Asmyhrs forslag
(A,SV,SP).
Vikens subsidiære forslag fikk 4 stemmer og falt således (S,SV,SP).
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:

FORM- 007/18 Vedtak:

Kommunen organiserer BPA i hht alternativ 2 - Kommunal og privat BPA-leverandør.
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Det gjennomføres bruker undersøkelser jevne mellom rom med sikte på å opprettholde
en god kvalitet på BPA som legges fram for utvalget og rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.

008/18: Opprettelse av en ny 50 % driftavtale fysioterapeut - kompensasjonstildeling

Rådmannens innstilling
1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som kompensasjon i tråd
med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.

22.01.2018 Eldrerådet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Eldreådet fattet følgende vedtak:
ELDR- 003/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som kompensasjon i tråd
med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.

22.01.2018 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har RMF fattet følgende vedtak:
RMF- 003/18 Vedtak:

1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem
Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som
kompensasjon i tråd med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.

23.01.2018 Utvalg for helse og omsorg:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling
1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem
Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som
kompensasjon i tråd med saken.
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3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.
Enstemmig vedtatt.
Etter dette har UHO fattet følgende vedtak:

UHO- 004/18 Vedtak:

1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem
Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som
kompensasjon i tråd med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UHO enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 008/18 Vedtak:

1. Kommunen oppretter en ny 50 % driftsavtale for fysioterapeut ved Sem
Fysioterapi.
2. Rådmannen tildeler den nye driftsavtalen direkte til fysioterapeut som
kompensasjon i tråd med saken.
3. De økonomiske konsekvenser innarbeides i egen sak om budsjettjusteringer.

009/18: Høring - forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune støtter ikke forslaget om å flytte plan- og prosessansvaret fra
Fylkeskommunen til Fylkesmannen av følgende grunner:
1. Endringene kan medføre mindre lokal medvirkning og mindre lokal forankring av
vannforvaltningsarbeidet.
2. Kommune har sammen med andre kommuner, fylkeskommunen og staten finansiert
en prosjektleder på fulltid i de to vannområdene Aulivassdraget og de små
kystvassdragene og de nære kystfarvannene på strekningen Horten - Larvik, og mener
at den nye organiseringen av arbeidet vil skape usikkerhet lokalt og av den grunn kan
forsinke framdriften i vannforvaltningsarbeidet.
3. Kommune er usikker på om 2019 er det rette tidspunkt for å endre organiseringen av
vannforvaltningsarbeidet når det samtidig pågår endringer av fylkesmenn,
fylkeskommuner og kommuner, og at endringen i tilfelle skjer innenfor nåværende
prosjektperiode som startet 1/1 2017 og løper frem til og med 31/12 2020.
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25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:
UNS- 003/18 Vedtak:

Tønsberg kommune støtter ikke forslaget om å flytte plan- og prosessansvaret fra
Fylkeskommunen til Fylkesmannen av følgende grunner:
1. Endringene kan medføre mindre lokal medvirkning og mindre lokal forankring
av vannforvaltningsarbeidet.
2. Kommune har sammen med andre kommuner, fylkeskommunen og staten
finansiert en prosjektleder på fulltid i de to vannområdene Aulivassdraget og de
små kystvassdragene og de nære kystfarvannene på strekningen Horten Larvik, og mener at den nye organiseringen av arbeidet vil skape usikkerhet
lokalt og av den grunn kan forsinke framdriften i vannforvaltningsarbeidet.
3. Kommune er usikker på om 2019 er det rette tidspunkt for å endre
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet når det samtidig pågår endringer av
fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner, og at endringen i tilfelle skjer
innenfor nåværende prosjektperiode som startet 1/1 2017 og løper frem til og
med 31/12 2020.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UNS enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 009/18 Vedtak:

Tønsberg kommune støtter ikke forslaget om å flytte plan- og prosessansvaret fra
Fylkeskommunen til Fylkesmannen av følgende grunner:
1. Endringene kan medføre mindre lokal medvirkning og mindre lokal forankring
av vannforvaltningsarbeidet.
2. Kommune har sammen med andre kommuner, fylkeskommunen og staten
finansiert en prosjektleder på fulltid i de to vannområdene Aulivassdraget og de
små kystvassdragene og de nære kystfarvannene på strekningen Horten Larvik, og mener at den nye organiseringen av arbeidet vil skape usikkerhet
lokalt og av den grunn kan forsinke framdriften i vannforvaltningsarbeidet.
3. Kommune er usikker på om 2019 er det rette tidspunkt for å endre
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet når det samtidig pågår endringer av
fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner, og at endringen i tilfelle skjer
innenfor nåværende prosjektperiode som startet 1/1 2017 og løper frem til og
med 31/12 2020.

Side 12

010/18: Nytt klubbhus Tønsberg Kajakk klubb - søknad om kommunal lånegaranti

Rådmannens innstilling
Søknad om simpel kommunal lånegaranti på kr 9 000 000,- til Tønsberg
kajakk klubb for bygging av nytt klubbhus innvilges under forutsetning av
godkjennelse av Fylkesmannen.
Langsiktig del på inntill kr 3 500 000,- må nedbetales løpende på maksimalt
15 år etter ferdigstilllelse av bygget. Kortsiktig del på inntill kr 5 500 000,nedbetales ved utbetaling av spillemidler, mvarefusjon og andre innvilgede
tilskudd, senest innen 4 år etter etablering av garantien.

23.01.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

Ragnar Fevang (Ap) meldte seg inhabil. Utvalget var enst. på dette.
Rådmannens innst. ble enst. vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 006/18 Vedtak:

Søknad om simpel kommunal lånegaranti på kr 9 000 000,- til Tønsberg kajakk klubb
for bygging av nytt klubbhus innvilges under forutsetning av godkjennelse av
Fylkesmannen.
Langsiktig del på inntill kr 3 500 000,- må nedbetales løpende på maksimalt 15 år
etter ferdigstilllelse av bygget. Kortsiktig del på inntill kr 5 500 000,- nedbetales ved
utbetaling av spillemidler, mvarefusjon og andre innvilgede tilskudd, senest innen 4 år
etter etablering av garantien.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UKIF enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 010/18 Vedtak:

Søknad om simpel kommunal lånegaranti på kr 9 000 000,- til
Tønsberg kajakk klubb for bygging av nytt klubbhus innvilges under
forutsetning av godkjennelse av Fylkesmannen.
Langsiktig del på inntill kr 3 500 000,- må nedbetales løpende på
maksimalt 15 år etter ferdigstilllelse av bygget. Kortsiktig del på inntill
kr 5 500 000,- nedbetales ved utbetaling av spillemidler, mvarefusjon
og andre innvilgede tilskudd, senest innen 4 år etter etablering av
garantien.
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011/18: Overordnet plan for Sem - Varsel om planoppstart og planprogram på høring

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeid med overordnet plan for Sem. Forslag til
planprogram sendes samtidig på høring og legges ut på offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1
og 12-9.

25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Utvalget ønsket i tillegg en spesiall sak vedr torget på Sem. Følgende vedtak ble fattet
enstemmig:
UNS anmoder administrasjonen om å få en sak m/orientering vedr torget på Sem.
Etter dette fattet UNS følgene vedtak:
UNS- 005/18 Vedtak:

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeid med overordnet plan for Sem. Forslag til
planprogram sendes samtidig på høring og legges ut på offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1
og 12-9.
UNS anmoder administrasjonen om å få en sak m/orientering vedr torget på Sem.

26.01.2018 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har Utvalg for bygge- og arealsaker fattet følgende vedtak:
UBA- 005/18 Vedtak:

Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeid med overordnet plan for Sem. Forslag til
planprogram sendes samtidig på høring og legges ut på offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1
og 12-9.

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Moldvær (Frp) fremmet tillegget vedtatt i UNS:
Bystyret anmoder administrasjonen om å få en sak m/orientering vedr torget på Sem.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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Moldværs forslag enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:

FORM- 011/18 Vedtak:

Tønsberg kommune varsler oppstart av arbeid med overordnet plan for Sem. Forslag til
planprogram sendes samtidig på høring og legges ut på offentlig ettersyn jf. pbl §§ 4-1
og 12-9.
Bystyret anmoder administrasjonen om å få en sak m/orientering vedr torget på Sem.

012/18: Salg av tilleggsareal til Grevinneveien 4A

Rådmannens innstilling
·
·

Salg av kommunal eiendom, gbnr 1011/49, godkjennes i henhold til vilkårene som
fremkommer i saken.
Salgssummen overføres eiendomsfondet.

25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:

UNS- 006/18 Vedtak:

·
·

Salg av kommunal eiendom, gbnr 1011/49, godkjennes i henhold til vilkårene som
fremkommer i saken.
Salgssummen overføres eiendomsfondet.

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UNS enstemmig vedtatt.
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Etter dette har Formannskapet fattet følgende vedtak:

FORM- 012/18 Vedtak:

·
·

Salg av kommunal eiendom, gbnr 1011/49, godkjennes i henhold til vilkårene som
fremkommer i saken.
Salgssummen overføres eiendomsfondet.

013/18: Tønsberg Torv - 1002/0004 - universell utforming, bevilgninger til sikringstiltak

Rådmannens innstilling
Kostnader forbundet med sikringstiltak på Tønsberg Torv dekkes med kr 300.000,- fra
Eiendomsfondet.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 013/18 Vedtak:

Kostnader forbundet med sikringstiltak på Tønsberg Torv dekkes med kr 300.000,- fra
Eiendomsfondet.

014/18: St. Olavsparken - 1002/0271 - opparbeidelse som kompenserende tiltak

Rådmannens innstilling
Prosjekterings- og opparbeidelseskostnader for parkarealet avgrenset av St. Olavsgate
– St. Halvvards gate – Svend Foyns gate – Vestfoldgaten (i saken kalt St. Olavsparken)
kan dekkes gjennom anleggsbidrag for kompenserende tiltak for boligprosjekter i
nærområdet foruten allerede inngått utbyggingsavtale fra 2011.

25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Side 16

Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:

UNS- 008/18 Vedtak:

Prosjekterings- og opparbeidelseskostnader for parkarealet avgrenset av St. Olavsgate
– St. Halvvards gate – Svend Foyns gate – Vestfoldgaten (i saken kalt St. Olavsparken)
kan dekkes gjennom anleggsbidrag for kompenserende tiltak for boligprosjekter i
nærområdet foruten allerede inngått utbyggingsavtale fra 2011.

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UNS enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 014/18 Vedtak:

Prosjekterings- og opparbeidelseskostnader for parkarealet avgrenset av St. Olavsgate
– St. Halvvards gate – Svend Foyns gate – Vestfoldgaten (i saken kalt St. Olavsparken)
kan dekkes gjennom anleggsbidrag for kompenserende tiltak for boligprosjekter i
nærområdet foruten allerede inngått utbyggingsavtale fra 2011.

015/18: Drift av Ole III 2018

Rådmannens innstilling
Formannskapet anmoder Ferder kommune og Vesfold fylkeskommune til å bidra med
driftsmilder for drift av Ole III sommeren 2018.

25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Harald H Andersen foreslo følgende tilleggsforslag på vegne av AP:
Dersom anmodningen ikke imøtekommes helt eller delvis fremmes saken på nytt for
politisk behandling.
Forslaget fikk 5 stemmer AP og V mot 5 stemmer H, FRP, MDG og KRF, leder brukte
dobbeltstemme, og forslaget fallt.

Side 17

Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 007/18 Vedtak:

Formannskapet anmoder Færder kommune og Vesfold fylkeskommune til å bidra med
driftsmilder for drift av Ole III sommeren 2018.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Aamodt (A) fremmet følgende protokolltilførsel:
Dersom anmodningen ikke imøtekommes helt eller delevis fremmes sak vedrørende
drift av Ole III sommeren 2018 på nytt for politisk behandling.
Innstillingen fra UNS enstemmig vedtatt.
Etter dette har Formannskapet fattet følgende vedtak:

FORM- 015/18 Vedtak:

Formannskapet anmoder Færder kommune og Vestfold fylkeskommune til å bidra med
driftsmidler for drift av Ole III sommeren 2018.
Protokolltilførsel:
Dersom anmodningen ikke imøtekommes helt eller delevis fremmes sak vedrørende
drift av Ole III sommeren 2018 på nytt for politisk behandling.

016/18: Strategisk næringsplan, Re og Tønsberg 2018 - 2021

Rådmannens innstilling
Forslag til Strategisk næringsplan for Re- og Tønsberg kommune datert 17.10. 2017
vedtas som fremlagt i saken.

25.01.2018 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UNS fattet følgende vedtak:

UNS- 009/18 Vedtak:
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Forslag til Strategisk næringsplan for Re- og Tønsberg kommune datert 17.10. 2017
vedtas som fremlagt i saken.

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Innstillingen fra UNS enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for Bystyret:
FORM- 016/18 Vedtak:

Forslag til Strategisk næringsplan for Re- og Tønsberg kommune datert 17.10. 2017
vedtas som fremlagt i saken.

017/18: Debatthefte 2018

Rådmannens innstilling
Følgende innspill fra Tønsberg kommune sendes inn til KS:
1. Hovedtariffoppgjøret – prioritering av elementer i årets oppgjør: Da det er liten ramme for
årets hovedoppgjør, grunnet høyt overheng og lønnsglidning, anbefaler Tønsberg
kommune at hovedoppgjøret i år kun innebærer sentrale forhandlinger. Tønsberg
kommune anbefaler at sentralt oppgjør benyttes til å stimulere til heltidskultur og økt
kompetanse i kommunene ved
·

å øke tillegg for arbeid i helg

·

å øke lønndifferansen mellom fagarbeidere og ufaglærte

2. Pensjon – KS bør utrede konsekvenser at endringer av dagens særaldersgrenser og se
dette i sammenheng med AFP-ordningen.
3. IA-avtalen – KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv.
·

Satse på lederopplæring

·

Praktisere regelverket strengere fra NAV og leger

·

Bedre tiltak og mulighet for intern utprøving av arbeidstakere som av
helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å stå i sin opprinnelige jobb

·

Økt kontroll av og krav til attføringsbedrifter/tiltaksarrangører

·

Virksomhetsorganisering av NAV

·

Flere tiltak for seniorer

4. Kompetansekrav – bemanningsnormer.
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·
·
·

Bemanningsnormer og øremerking av midler er ikke ønskelig. KS oppfordres
til å legge press på regjeringen slik at økte krav til tjenestekvalitet og
kompetanse kan håndteres uten innføring av en fast bemanningsnorm.
Etablere stipendordninger for ansatte som vil ta fagarbeiderutdanning
Opprette støtteordninger/gi tilskudd for ansatte som har behov for å øke sine
norskkunnskaper og bestå standardisert norsktest

29.01.2018 Administrasjonsutvalget:
Møtebehandling:

Administrasjonsutvalget var ikke enstemmige i pkt. 4. kulepunkt 1, men valgte å ta
saken til orientering.
ADU- 003/18 Vedtak:

Sak om Debatthefte 2018 tas til orientering.
29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Anette Viken (SV) foreslo å ta ut pkt. 4. kulepunkt 1
Innstillingens pkt. 1, 2 og 3 enstemmig vedtatt.
Ved alt.vot. pkt 4 ble rådmannens innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer gitt Vikens
forslag (A,SV,SP,V).
Etter dette har Formannskapet fattet følgende vedtak:

FORM- 017/18 Vedtak:

Følgende innspill fra Tønsberg kommune sendes inn til KS:
1. Hovedtariffoppgjøret – prioritering av elementer i årets oppgjør: Da det er liten
ramme for årets hovedoppgjør, grunnet høyt overheng og lønnsglidning, anbefaler
Tønsberg kommune at hovedoppgjøret i år kun innebærer sentrale forhandlinger.
Tønsberg kommune anbefaler at sentralt oppgjør benyttes til å stimulere til
heltidskultur og økt kompetanse i kommunene ved
·

å øke tillegg for arbeid i helg

·

å øke lønndifferansen mellom fagarbeidere og ufaglærte

2. Pensjon – KS bør utrede konsekvenser at endringer av dagens særaldersgrenser
og se dette i sammenheng med AFP-ordningen.
3. IA-avtalen – KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende
arbeidsliv.
·
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Satse på lederopplæring

·

Praktisere regelverket strengere fra NAV og leger

·

Bedre tiltak og mulighet for intern utprøving av arbeidstakere som av
helsemessige årsaker ikke lenger er i stand til å stå i sin opprinnelige jobb

·

Økt kontroll av og krav til attføringsbedrifter/tiltaksarrangører

·

Virksomhetsorganisering av NAV

·

Flere tiltak for seniorer

4. Kompetansekrav – bemanningsnormer.
·

·
·

Bemanningsnormer og øremerking av midler er ikke ønskelig. KS
oppfordres til å legge press på regjeringen slik at økte krav til
tjenestekvalitet og kompetanse kan håndteres uten innføring av en fast
bemanningsnorm.
Etablere stipendordninger for ansatte som vil ta fagarbeiderutdanning
Opprette støtteordninger/gi tilskudd for ansatte som har behov for å øke
sine norskkunnskaper og bestå standardisert norsktest

018/18: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018

Rådmannens innstilling

23.01.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:

UKIF fremmet følgende felles forslag:
Middelalderfestivalen har vært dyktige til å skape en arena for barn og unge som ikke
fanges opp av andre tiltak. De som deltar er stolte av arrangementet og det virker ikke
stigmatiserende på den enkelte. Historisk dag vil treffe bredt på målgruppen uansett
etnisk bagrunn. Vi foreslår at historisk dag løftes til Prioritet 2.
Etter dette har utvalget fattet slikt vedtak:
UKIF- 005/18 Vedtak:

Søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 anbefales med følgende
prioritet:
1. Tønsberg kulturskole om støtte til Fargespill Tønsberg.
2. Tønsberg middelalder festival om støtte til Historisk dag
3. Ungdomskontoret i Tønsberg om støtte til TBGUNG ferie og fritidstiltak
4. Tønsberg Røde Kors om støtte til utvidet tilbud i Fellesverket Huset på hjørnet
5. Vestfold Frie Filmere om støtte til sommerfilmskole i Tønsberg kommune
6. Flint Tønsberg AIL om støtte til Flint som samfunnsaktør
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25.01.2018 Utvalg for oppvekst og opplæring:
Møtebehandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UOO- 008/18 Vedtak:

Søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 anbefales med
følgende prioritet:
1. Tønsberg kulturskole om støtte til Fargespill
2. Tønsberg Ungdomskontoret i Tønsberg om støtte tilTBGUNG ferie og
fritidstiltak
3. Tønsberg Røde Kors om støtte til utvidet tilbud i Fellesverket Husetpå hjørnet
4. Tønsberg middelalder festival om støtte til Historisk dag
5. Vestfold Frie Filmere om støttetil sommerfilmskole i Tønsberg kommune
6. Flint Tønsberg AIL om støtte til Flint som samfunnsaktør

29.01.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:

Moldvær (Frp) fremmet vedtaket i UOO.
Aamodt (A) fremmet vedtaket i UKIF.
Ved alt.vot. ble Moldværs forslag vedtatt med 6 mot 5 stemmer gitt Aamodts forslag
(A,SV,SP,V)
Etter dette har Formannskapet fattet slikt vedtak:
FORM- 018/18 Vedtak:

Søknader nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2018 anbefales med
følgende prioritet:
1. Tønsberg kulturskole om støtte til Fargespill
2. Tønsberg Ungdomskontoret i Tønsberg om støtte tilTBGUNG ferie og
fritidstiltak
3. Tønsberg Røde Kors om støtte til utvidet tilbud i Fellesverket Husetpå hjørnet
4. Tønsberg middelalder festival om støtte til Historisk dag
5. Vestfold Frie Filmere om støttetil sommerfilmskole i Tønsberg kommune
6. Flint Tønsberg AIL om støtte til Flint som samfunnsaktør
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