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Innledning og bakgrunn 
Det er utarbeidet en medvirkningstrategi for kommuneplanen 2019-2031 som er vedtatt i 

formannskapets møte 23.april. I tillegg til dette vedtaket er det fattet beslutninger om medvirkning 

for folkevalgte (FSK-005/18) og rammer for medvirkning med nærmiljøene (023/18). 

Nærmiljømøtene fordeler seg på 6 møter på ungdomsskolekretsene i kommunen.   

27. februar 2018 jobbet formannskapet med forslag til visjon og mål. Det ble besluttet at FNs 

bærekraftsmål skulle være rammeverk for kommuneplanen. Dette arbeidet er utgangspunkt for 

dialogmøtene med nærmiljøene. Det ble jobbet i fire grupper, og de fire visjonene er: 

Gruppe 1:  Sandefjord – muligheter for alle 

Gruppe 2:  Sammen skaper vi muligheter, trygghet og trivsel for alle 

Gruppe 3:  Det gode liv, i et bærekraftig samfunn med muligheter for alle 

Gruppe 4:  Sandefjord et sted for alle, den beste kommunen å bo, leve og jobbe. En kommune 

hvor du kan lykkes 

Ut fra visjonene ble det foreslått mål, som skal bearbeides i den videre prosessen.  

Gruppe 1: 
Skole – Blant de 10% beste skolene i landet. 
Eldreomsorg –  tilstrekkelig kapasitet ved bruk av innovative og smarte løsninger 
Næringsliv – innen perioden skal skatteinntektene økes gjennom å jobbe målbevisst mot svart arbeid 
 

Gruppe 2: 
Kommunen skal være blant de fem beste i landet på følgende områder: 
 - folkehelse 
 - næring og verdiskaping 
 - boattraktivitet 
 
Gruppe 3: 
Sandefjord kommune skal sikre at alle barn får en trygg oppvekst som fostrer robuste individer. 
En befolkningsvekst som er større enn gjennomsnittet for kommunegruppe 13. 
Innbyggerne skal kunne leve et aktivt og sunt liv, og score bedre enn sammenlignbare kommuner på 
90% av folkehelseindikatorene i Folkehelseprofilen. 
 
Gruppe 4: 
Skatteinntekter/verdiskapning over landsgjennomsnittet. 
En god skole. 
Attraktivt og varierte arbeidsplasser. 
Bedre folkehelse. 
Nok antall sykehjemsplasser. 
Nok barnehageplasser. 
Attraktivt og variert boligmarked. 
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Nærmiljømøter 

 

I starten av hvert nærmiljømøte ble medvirkningsavtalen presentert. Den går ut på at 

administrasjonen lovet å ta med alle innspillene fra møtene til politikerne i formannskapet mot at 

deltakerne på møtet deltok gjennom å gi innspill på lapper som ble klistret på papplate med de ulike 

begrepene. Totalt deltok ca 300 innbyggere, og det kom inn over 2000 innspill.  

Tabellene for hvert sted inneholder en kort presentasjon av møtene. Hvert møte startet med at 

ordfører ønsket velkommen før kommuneplanen ble presentert av kommuneplanleggeren. På 

møtene jobbet deltakerne med å gi innhold til sju ord/begreper fra de fire visjonene. Ordene er 

trygghet, sammen, bærekraftig samfunn, å lykkes, trivsel, muligheter og det gode liv. Oppgaven var 

delt i to, først ble de bedt om å gi innspill i form av «hva betyr (…) for deg?» Deretter ble de utfordret 

på å tenke fram i tid, til 2031 og fylle ut setningen «I 2031 er Sandefjord (…) fordi….». På slutten av 

hvert møte var det en åpen dialog styrt av ordfører.  

Ranvik ungdomsskole 03.04.18 
 

Deltakelse 20 innbyggere og 11 folkevalgte 

Særskilte forhold Snø. Tilgang på kun èn mikrofon førte til at dialogen mellom 
ordfører og deltakerne foregikk i front fra «scenen». Både 
Vestfoldsendingen/NRK og Sandefjord Blad var tilstede.  

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Savner fokus på kulturarv. 
 Befolkningsvekst. 
 Mer informasjon og kunnskap om det vi har rundt oss. 
 Bør ha fokus på friområder. 
 Endring i skolekretser. 
 Næringsstruktur og variasjon i arbeidsplasser. 
 Trafikksikkerhet rundt skolene. 
 Savner kollektivtrafikk som tema i kommuneplanen. 
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Bugården ungdomsskole 16.04.18 
 

Deltakelse Ca 25  innbyggere og 7 folkevalgte 

Særskilte forhold Blant deltakerne var det en større andel som var kommet for å 
fortelle om sin misnøye med en utbyggingssak. Dette satte preg på 
møtet. Ordfører løste dette ved å invitere til eget møte om denne 
saken på sitt kontor.  

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Bevare grøntområder. 
 Endringer i beslutninger skaper mistro til politikerne. 
 Er det behov for fortetting i nye Sandefjord? 
 Kan deler av en reguleringsplan endres? 
 Vanskelig å bli hørt, særlig trafikksikkerhet. 
 Vil ha trafikkskilt i Øvre Laskenvei. 

 

                          

 

Stokke bygdetun 18.04.18 
 

Deltakelse Ca 100 innbyggere og 8 folkevalgte.  

Særskilte forhold Lokalet var litt for lite for antall deltakere. I stedet for at deltakerne 
gikk bort til tavlene for å sette på lappene, ble tavlene tatt med til 
bordene. Skapte en annerledes stemning, med god kontakt mellom 
deltakerne og arrangørene. En mikrofon med teleslynge og en 
mikrofon uten teleslynge. 

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Kritisk til kommunesammenslåingen. 
 Hva skjer med skolen på Vennerød?  
 Røde plastikkpinner i mange deler langs vei og jorder, 

hvorfor bruker Vegvesenet det?  
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 Fortetting og utbygging, Stokke sentrum, bevare gamle 
bygninger?  

 Møteplasser. Mange møteplasser i Sandefjord, færre i 
Stokke og Andebu.  

 Fortetting, byggehøyder bør følges.  
 Forventning om at de planer som lå i Stokke blir sett på og 

tatt med inn i nye Sandefjord kommune.  
 Hvordan involvere de unge? Elevråd og 4H.  
 Hvordan ungene bruker arealene?  
 Hva er barn og unge opptatt av? Snakk med de det gjelder.  
 Håper skolestrukturplanleggerne og fortettingsplanleggerne 

snakker sammen. 
 Hvor langt frem skal skolestruktursaken gå? 
 Bygging opp ved Kikåsen.  
 Må bygge og skape nærhet og høre på hverandre. 
 Vi må stå opp og løfte hverandre frem med forskjellige 

mennesker. 
 Lokalsykehus – vil lokalpolitikerne utøve noe press sentralt?  
 Strategi informasjon.  
 Utvikling av steder- forventning til stedsutvikling. 
 Næringslivet -  en aktør. 
 Bevare områder med uberørt natur. 
 Næringslivet sammen med kommunen  burde laget en 

allè/buffer som skjuler næringsarealene/industri 
områdene(veien frem til Bokemoa). 

 

Breidablikk ungdomsskole 23.04.18 
 

Deltakelse Ca 50 innbyggere og 11 folkevalgte. 

Særskilte forhold Møteseriens dårligste lyd. Mosserød NMU sto for bevertning. Frukt, 
vafler og kaffe. Meget vellykket. 

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Ber om garanti for at Ålegress skal bevares. 
 Ta inn FNs bærekraftsmål om liv på land og liv i havet. 
 Ønsker arbeidsplasser for akademikere. 
 Ønsker statlige arbeidsplasser. 
 Ser fram til å delta i prosessen når det foreligger et konkret 

forslag. 
 Tivolitomta bør brukes som et felles areal for befolkningen. 
 Innfør eiendomsskatt hvis kommunen trenger penger. 
 Skolekapasitet bør være tema i reguleringsplaner for boliger. 
 Blir det pekt på ønske om særlige næringsgrupper i målene 

for kommunen. 
 Se på kommunikasjon/transport mellom sentrum, Torp – 

jernbaneutvikling gir arbeidsmuligheter for akademikere.  
 Kontorarbeidsplasser i sentrum bidrar til liv og røre. 
 Ikke bare boliger i sentrum, bygg kontor også. 
 Hva gjør dere med den skjeve 

befolkningssammensetningen? 
 FNs bærekraftsmål knyttes til næringsutvikling . 
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Andebu ungdomsskole 02.05.18 
 

Deltakelse Ca 60 innbyggere og 7 folkevalgte.  

Særskilte forhold Hadde leid lydanlegg med teleslynge. Fungerte meget bra. To 
trådløse mikrofoner. Skolekorpset ordnet kaker og kaffe. Skapte god 
stemning. NMU hadde sendt inn spørsmål på forhånd som ble svart 
ut i møtet. 

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Ønsker å rive en vegg i Herredshuset. 
 Kommunen skal stille med sekretær til Lorenz Berg stiftelsen 

som skal flytte inn i huset. 
 Vil tidligere Andebu kommune bli et utkantstrøk? 
 Kunstgress og fiber i Andebu. 
 Langt mellom Sandefjord sentrum og Høyjord – ønsker å 

beholde skole og barnehage for å styrke bosetting. 
 Kollektivtransport – vil kommunen subsidiere buss til 

utkantstrøk? 
 Skal kommunen drive kafe i Herredshuset? 
 Veistandard og trafikksikkerhet – tiltak som «del veien osv». 

Holder noen ganger med bred skulder på vegen. 
 Gangvei fra sentrum til Andebu kirke. 
 Ønsker å beholde lag og foreninger i Andebu. 
 Fint med møterunde. 
 Asfalten på vegene er dårlig – ønsker ny veg fra Fokserød til 

Kodal. 
 Kulturinformasjon for hele kommunen presenteres i en 

folder med Sandefjord/Hjertnes kulturhus på forsiden – bør 
stå Sandefjord kommune. 

 Hvem skal få plass i omsorgsbygget? 
 Parkering og trafikkforhold rundt skolene i Andebu er ikke 

bra. 
 

Varden ungdomsskole 14.05.18 
 

Deltakelse Ca 40 innbyggere og 6 folkevalgte  

Særskilte forhold Særdeles varm sommerdag. Frukt, taffel og kaffe. Flere deltakere 
som gikk underveis, noen av tidshensyn og noen av misnøye.  

Ordførerens «åpen runde» Kommentarene gjengis i stikkordsform: 
 Hvorfor bærekraftsmålene og hva er ambisjonsnivået? 
 Behov for busskur langs vegene på Vesterøya. 
 Bygge ut i sjøen i Kilen. 
 Endre reguleringsplan for Høgenhall. 
 Hva er Vesterøyas «Hjertnesskog»? 
 NMUene ønsker å delta tidlig i prosessene. 
 Vanskelig å følge med på hva som skjer med Rødsåsen. 
 Hva er verdien av en kommuneplan når den brytes av 

politikerne? 
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 Hvordan komme i dialog med folk på Varden – for få 
barnehageplasser, mangler lys på g/s-veg, bør ha en arena å 
arrangere barnebursdag når man bor i en to-roms. 

 Tas beslutninger etter innfallsmetoden? – kan virke som det 
er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. 

 Mindre bruk av dispensasjoner. 
 Ønske om utvidelse av familiesenteret på Varden. 
 Ønsker man et mangfold i befolkningssammensetningen så 

må også det geografiske aspektet inn – må gjennomføre til 
tross for NIMBY (Not in my back yard). 

 Rødsåsen – saksgrunnlaget har endret seg etter vedtak. 
 Trafikk på Vesterøya – bruk utbyggingsavtaler for å sikre 

trygg veg til skole og fritidsaktiviteter. 
 Gi ungdommen gode oppvekstvilkår. 
 Ønske om separate sykkelveger til helårssyklisten. 
 Hva skjer med Gokstad skole når de store boligutbyggingene 

på Heimdal og Kamfjord står ferdige? 
 Indre del av Sandefjordsfjorden må ikke bli industri eller 

cruisehavn. 
 

Oppsummering fra nærmiljømøter 

Metode – hvordan vi gjorde det 
Faktaboksen viser at det i løpet av seks møter i nærmiljøene ble produsert i overkant av 2000 innspill 

i form av ord og setninger som ble skrevet på lapper og klistret på ulike papptavler. Alle innspillene er 

skrevet ut og sortert etter sted og begrep/begrunnelse og ligger vedlagt.  

 Begrep Fordi Totalt 

Trivsel 240 210 450 

Trygghet 300 140 440 

Bærekraftig 190 120 310 

Det gode liv 180 120 300 

Muligheter for alle 190 100 290 

Å lykkes 140 100 240 

Sammen 150 80 230 
 

I denne rapporten har vi sortert og samlet alle innspill i sju tema, og disse samsvarer med de sju 

ordene som er valgt ut fra formannskapets forslag til visjon fra februar 2018. Ordene er trygghet, 

sammen, bærekraftig samfunn, å lykkes, trivsel, muligheter og det gode liv. 

Vi ba om at innbyggerne skulle gi mening til ordene fra forslag til visjon. Hensikten bak dette var å 

kartlegge hvordan visjonen ble fylt med innhold, og at dette innholdet ville gi oss en forståelse av hva 

som er viktig for innbyggerne. Vi mener at innspillene gir oss kunnskap om hva vi som kommune skal 

vektlegge, både som organisasjon og som samfunn.                                                                                                   

Når man skal sortere et så stort materiale, er det flere måter å gjøre dette på. Til tross for at ordene 

fra visjonen ble delt inn i to oppgaver på møtene med nærmiljøene, har vi her valgt å gå tilbake til å 

samle alle innspillene under hvert begrep. Vi mener også at det er mer hensiktsmessig å samle dem 

geografisk, og overlater til den spesielt interesserte å se på vedlegget der alle innspillene er delt på 
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«betyr», «fordi» og geografisk sted. På denne måten mener vi å få en samlet kommunes innspill til ny 

visjon.  

Nedenunder følger de enkelte begrepene og vår sortering av innspillene til dem. Alle lappene under 

hvert begrep ble samlet og sortert tematisk. Temaene er delvis rangert, slik at de temaene med flest 

innspill er rangert først. Ordene som er uthevet har flest innspill.  

Innspillene sortert på begrep 

Trivsel 
1. Bomiljø, sentrumsutvikling og estetikk 

Redusere og begrense fortetting, styrke godt naboskap og nærmiljø, trygge nærmiljø, mer 

heterogene bomiljø, inkluderende og mangfoldig nabolag, sentrum som attraktiv møteplass, 

kafeer, butikker, aktiviteter, grønne parker, rent i gater og parker, mindre søppel, flere 

søppelkasser, rent og ryddig i våre omgivelser, sikre gode lys og solforhold, fortsatt en 

småby, fokus på bygda, unngå storby, hele kommunen tatt i bruk, redusere støy, prioritere 

innbygger framfor utbygger. 

2. Tilgang til og kvaliteter i rekreasjonsområder 

Kort vei til rekreasjonsområder, godt vedlikeholdte parker og lekeplasser, ta vare på 

naturen, bevare grøntområder, tilbud for alle, bevare strender og strandsone, tilgang til 

sjøen, grønne lunger i nærområdene, møtesteder og fellesskap i turområdene, tilpasset alle 

aldersgrupper, stanse tap av biologisk mangfold. 

3. Eldreomsorg og helse 

Tilstrekkelig antall sykehjemsplasser med god kvalitet, god matservering på sykehjem, gode 

boforhold for å bo lengst mulig hjemme, nok tid i eldreomsorgen, god hjemmetjeneste, godt 

aktivitetstilbud for eldre, tilgang på områder for å utøve fysisk aktivitet, områder for 

hverdagsmosjonister, sats mer på forebygging. 

4. Kommunen som forvaltningsorgan 

Innbyggerne blir hørt og tatt på alvor, forutsigbarhet i oppfølging av planer og vedtak, 

respekt, blir ikke herset med, følge regelverk, likhet for loven, politisk åpenhet, redusert 

målehysteri, målene nås, jobbe for de beste resultater, god kommuneøkonomi. 

5. Kultur og frivillighet 

Møteplasser for store og små, tilbud for ungdom, bredde og variasjon i kulturtilbudet, noe 

for alle, ta vare på kulturarv, kulturarv formidles, bibliotek. 

6. Transport og infrastruktur 

Tilrettelegge for sykkel, godt utbygd kollektivtilbud, hverdag uten behov for bil, trygg 

skolevei, redusere trafikkstøy, småbiler for eldre som kan kjøre på sykkelstiene, bilfri 

sentrumskjerne, gratis parkering på friområder. 

7. Verdirelaterte innspill 

Tilhørighet, eierskap, lokal identitet, fellesskap og samarbeid, engasjement, respekt for 

ulikheter, tilgjengelighet, åpen, inkluderende, velorganisert. 

8. Klima og miljø 

Bevare dyrka mark, ren fjord med mye fisk, spise krabber, frukt og bær, grønne hager, ren 

luft. 

9. Sosial bærekraft 

Å være trygg, unngå ensomhet, kjenne noen, folk som bryr seg, på tvers av generasjoner, 

mulighet til å treffes i sosiale medier, gode nettverk, leve sammen. 

10. Skole 

Godt skolemiljø, mestring, mer fysisk aktivitet, lekekamerater, nok ressurser. 
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11. Arbeid og utdanning 

Jobbmuligheter for alle, anstendig inntekt, gode lokale næringsdrivende, alle yrkesaktive i 

arbeid. 

12. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

Trygghet 
1. Trafikksikkerhet og transport 

Skoleveier, offentlig kommunikasjon, sykkelveier, tog, lyskryss, gatebelysning, fartsgrenser,  

2. Helse og omsorg 

Eldreomsorg, plass på sykehjem ved behov, hjelp til å bo hjemme lenge, gode helsetjenester, 

tilgjengelighet, at du vet du får hjelp når du trenger det, hjelp når man er blitt syk 

3. Politi, nødetater og samfunnssikkerhet/beredskap 

Synlig politi, trygg hjemme, mindre kriminalitet, forebyggende tiltak for ungdom, god 

brannberedskap, pålitelig infrastruktur (vann og avløp), trygghet ved naturkatastrofer 

4. Nærmiljø, boforhold, naboskap og nettverk i nærmiljø 

Kjenne naboen, engasjert i hverandres hverdag, nabokjerring, trygge lekeplasser, trygge 

bomiljø, respekt for eksisterende boligområder 

5. Verdirelaterte innspill 

Forutsigbarhet, tillit, tilhørighet, åpenhet, bli sett, samhold, mangfold, romslighet 

6. Kommunen som forvaltningsorgan 

Forutsigbarhet i vedtak, langsiktig planlegging, stoppe sin hovmodige holdning, tillit til 

myndigheter, lett tilgang til ansvarlig, unngå dispensasjoner, lytte til befolkningen 

7. Arbeid, utdanning og inntekt 

Fast jobb, full stilling i helsevesenet, framtidas arbeidsplasser, forutsigbar inntekt, sikre 

arbeidsplasser, statlige arbeidsplasser 

8. Skole, barnehage og oppvekst 

At barnet blir sett av kvalifiserte voksne, nærmiljø og skoleveg, nærhet skole og hjem,  

9. Konkrete lokale innspill (stedspesifikke) 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

10. Inkludering og deltakelse 

Ivaretakelse av sårbare barn og unge, gode møtesteder for barn og unge fra utrygge hjem, 

fokus på tiltak mot barnefattigdom, sosiale møteplasser, respekt for andres livssyn 

11. Matsikkerhet og drikkevannsforsyning 

Sikker og forutsigbar matproduksjon, rent drikkevann,  

Bærekraftig samfunn 
1. Trafikksikkerhet og transport 

Gang- og sykkel, miljøvennlig infrastruktur, aktiv transport, egne sykkelveier for 

ekspressyklister, tog, redusere tomgangkjøring,  

2. Kommunen som forvaltningsorgan 

Bærekraftig kommuneøkonomi, tæring etter næring, god og forutsigbar planlegging, 

fairtrade kommune, effektiv saksbehandling, lytte til innbyggerne, følge lover og regler, 

politikerne må jobbe mot felles mål 

3. Miljøvennlige valg 

Etterlate verden i bedre stand enn vi overtok, avfallshåndtering, plastfri kommune, 

systemer for gjenbruk og resirkulering, ta miljøvennlige valg 

4. Landbruk og matproduksjon 
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Kortreist mat, bevare matjord, øke selvforsyningsgraden, ta vare på bønder, dyrehold, 

bugnende kjøkkenhager, fisk og krabbe i fjorden 

5. Arbeid og utdanning 

Arbeidsplasser for alle, varierte arbeidsplasser, skole for akademikere og faglærte, gjøre oss 

attraktive for næringslivet, satse på lokal næring, tiltrekke seg industri, gode 

rammebetingelser for næringslivet 

6. Sosial bærekraft 

Legge til rette for kontakt mellom mennesker, inkludere alle, satse på barn og unge, sosiale 

møteplasser, bruke alles talenter, alle kan bidra 

7. Bomiljø og bebyggelse 

Bevissthet rundt boligutvikling, ivareta det nære, levende landsbygd, boligtyper for alle 

8. Skole og oppvekst 

Plass til alle, høy lærertetthet, nærskole, lytte til de unge 

9. Verdirelaterte innspill 

Passe stor by, fornøyd med å være passe liten, alle bidrar, lokalt engasjement, ikke overkjøre 

enkeltmennesket, legge til rette for at det fødes flere barn 

10. Kulturarv 

Ta vare på historiske minnesmerker, tilrettelegge for kulturliv 

11. Rekreasjon og grøntarealer 

Sikre natur, grønne lunger, nærhet til rekreasjon 

12. Frivillig sektor 

Kultur og idrett for alle, naturgress på fotballbaner 

13. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

Det gode liv 
1. Kultur og fritid 

Sosiale møteplasser med tilbud til alle, variert kunst og kulturliv med gode 

rammebetingelser, fritid er mer enn idrett, senke terskelen for deltakelse, styrke 

nærdemokratiordning, ivareta tradisjoner og kulturarv, følge med i tiden, sikre utvikling i 

tilbudene, gratis og billige tilbud, fokus på møtesteder for ungdom. 

2. Boforhold og nærmiljø 

Forutsigbare rammer for fortetting, bevare eksisterende bomiljø, gode nærmiljø, kjenne 

naboen, barn som leker høylytt i gatene, trygghet og kjennskap i nabolaget, levende sentrum 

med variert tilbud, spisesteder, må være folk i byen, ikke for stort, butikker, godt vedlikehold, 

grønn lunger i sentrum, sikre variert alderssammensetning i boligområdene med boliger 

tilpasset alle, småbyen. 

3. Rekreasjon og grøntarealer 

Sikre tilgang til grøntområder i nærheten av bolig, tilgang til strandsone, nærhet til tur og 

rekreasjonsområder, sikre uberørt natur, parker, bystrand, badeland, tilrettelegge for fysisk 

aktivitet, bidra til bedre folkehelse. 

4. Eldreomsorg og helse 

Bo lengst mulig hjemme, nok sykehjemsplasser, kvalitet på sykehjemsplasser, 

tilgjengelige/tilpassede helsetjenester i hjemmet, trygg alderdom, sikker på at samfunnet 

stiller opp ved behov, satse på forebyggende psykisk helse og rus, sikre rettigheter for 

gravide og småbarnsforeldre, kort vei til helsetjenestene. 

5. Verdirelaterte innspill 
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Å være til nytte, frihet til å utvikle meg selv, følge egne drømmer, betydning av familie og 

venner, meningsfylt innhold i livet, balanse mellom tilbud og plikter, noen å dele 

bekymringer med, tilbud til alle, bli sett, pusterom, tid. 

6. Kommunen som forvaltningsorgan 

Å bli hørt som innbygger, politikere og administrasjon opptrer ansvarlig, gode og 

tilgjengelige tjenester nær deg, stole på kommunen, forutsigbarhet, følge bærekraftsmålene, 

likhet for loven. 

7. Transport og infrastruktur 

Trygge sykkel- og skoleveier, oftere og billigere buss, kollektivnett, jernbane i samme spor, 

jernbanestasjon i sentrum, enkel forflytning. 

8. Arbeid og utdanning 

Gode og fleksible jobbmuligheter, små, mellomstore og store bedrifter, alle i arbeid, jobb i 

nærmiljøet. 

9. Skole og oppvekst 

God skole, i nærmiljøet, trygge voksne, leksefri. 

10. Klima og miljø 

Ren luft, rent vann, lavt støynivå, kortreist mat og fisk i fjorden. 

11. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

Muligheter for alle 
1. Verdirelaterte innspill 

Utjevne økonomiske forskjeller, utrydde barnefattigdom, økonomi for barnefamilier, 

opplevelseskort, alle må bli hørt, se enkeltmennesket, legge til rette, alle skal med, respekt 

for hverandre, inkludert, bidra til fellesskapet, rettferdig fordeling av ressurser og verdier, 

nysgjerrig på nye ting. 

2. Frivillighet, kultur og inkludering 

Aktivitetstilbud til alle, ikke bare idrett, organiserte foreninger inviterer inn de uorganiserte, 

inkludering av barn og unge, senke terskel for deltakelse av barn og unge, styrke 

frivilligheten, styrke sosiale møteplasser, ulike møteplasser for ulike behov, møteplasser for 

ungdom, gratis tilbud, legge til rette for alle også handicappede, integrering, kunst, 

kulturskole, bibliotek. 

3. Skole og oppvekst 

God skole, gratis SFO, tilstrekkelig lærerressurser, god kapasitet, se den enkelte, nok 

barnehageplasser, lang nok åpningstid, skolen tilpasset den enkeltes behov, gjenspeile 

mangfoldet i samfunnet 

4. Arbeid og utdanning 

Nok og varierte arbeidsplasser, inkluderende arbeidsliv, tilrettelegge for gründere, jobber til 

alle aldersgrupper, tilpasset arbeidsplasser, utdanningsinstitusjon, offentlig 

yrkesskole/fagskole, åpenhet for ny kunnskap og forskning, bredde i næringsstruktur, satse 

på dem med få ressurser, arbeid til alle. 

5. Kommunen som forvaltningsorgan 

Åpenhet og demokrati, folk er engasjert og blir hørt, la alle bli hørt, reell medvirkning, 

informasjon og kommunikasjon ut, gode offentlige tjenester, tilgjengelige og tilpassede 

tjenester, ikke bare utbyggere skal bli hørt, alle blir hørt uavhengig av om du kommer fra 

tidligere Andebu eller Stokke, bindende planer, flere bindende avstemninger, være 

innovative, la folk slippe til, gi flere tillit, at man ikke motarbeides av administrasjonen, fordi 

vi har en barnerepresentant som tar barn og unge på alvor. 
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6. Transport og infrastruktur 

Kollektivtilbud, bedre bussforbindelser, dobbeltspor nå, nærliggende flyplass, godt 

sykkelveinett. 

7. Boligutbygging og nærmiljø 

Godt naboskap, bolig for alle, lokale møteplasser, bevare stedets egenart, tilgang til kystlinja, 

by og land hand i hand, unngå aldersgettoer. 

8. Helse og omsorg 

Hjelp i hjemmet utfra bistandsbehov, nok sykehjemsplasser, styrke helsestasjonstjenesten, 

god folkehelse, mindre privatisering av tjenester/helsetilbud for alle, gode fosterhjem. 

9. Tilgang til rekreasjonsområder 

I nærmiljøet og sentrumsnært, gode ski- og turløyper, lekeplasser også for voksne. 

10. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

Å lykkes 
1. Verdirelaterte innspill 

Nå felles mål, nå egne mål, fordi vi har forsøkt, gøy å få til noe sammen, like muligheter for 

alle, et sted det er lov å lykkes, lykkes fordi vi vil, lykkes fordi vi gjør hverandre gode, raushet 

og respekt, oppleve mestring, alle må bidra på sitt vis, feirer delmål, føle seg vel. Lykkes bør 

ikke inngå i visjon fordi det er ulik betydning for mange. 

2. Kommunen som forvaltningsorgan 

Samarbeid og tillit mellom partene, lytte til innbyggerne, ta innspill på alvor, tydelig 

kommunikasjon, forutsigbarhet, langsiktig planlegging, sette oss høye mål, faglig uavhengig 

administrasjon, medvirkning.  

3. Skole og oppvekst 

Nok ressurser, gode lærere, store nok skoler, mindre klasser, at skolen er et godt sted å 

være, mangfold, plass til alle, møte barna med respekt, ikke bare karakterer.  

4. Arbeid og utdanning 

Alle i arbeid, variert arbeidsliv, legge til rette for næringslivet, gode rammebetingelser for 

næringslivet 

5. Byutvikling 

Ikke bli for stor, utnytte beliggenhet, bevare nærmiljøkvaliteter, grønne lunger og 

turmuligheter 

6. Sosial bærekraft og inkludering 

Gode rammebetingelser for frivilligheten, variert kulturliv, bry oss om hverandre, 

inkluderende samfunn, løfte opp alle, flere deltar i frivilligheten, utvikle 

nærdemokratiordning 

7. Helse og omsorg 

Satse på forebygging og folkehelse (fysisk, psykisk og sosialt), sikre barnevern og tilgjengelig 

NAV, bra eldreomsorg og rusomsorg, demensvennlig samfunn 

8. Attraktivitet 

Bruttotilflytting, tiltrekke oss folk (mennesker og buisness), hjemflyttere strømmer til byen 

9. Transport 

Godt dekket kollektivtilbud, miljøvennlig transport, gang og sykkelveg 

10. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 
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Sammen 
1. Frivillighet og inkludering 

Støtte foreningslivet, fellesarena for integrering, satse på dugnad, mangfoldig kulturliv, 

sosiale møteplasser, deltakelse for alle, generasjoner møtes, mindre ulikhet, plass til alle, 

forutsigbare rammebetingelser for frivilligheten 

2. Verdirelaterte innspill 

Finne løsninger i fellesskap, like muligheter for alle, skape tilhørighet, godt naboskap, stole 

på hverandre, møte alle med respekt, sette fellesskapet foran særinteresser, ta vare på 

hverandre, bry seg, på tvers av generasjoner,  

3. Nærmiljø og samfunnsutvikling 

Godt naboskap, lekeplass som sosiale møteplasser, inkluderende nærmiljø, åpne bibliotek, 

fortetting nødvendig?, sikre rekreasjonsarealer, flere folkemøter med tema som engasjerer, 

samfunnshus, spisesteder, kafeer, kollektivtransport 

4. Kommunen som forvaltningsorgan 

God dialog, samarbeid, engasjement, politikere jobber for felleskapet, tydelig 

kommunikasjon, forutsigbare planer, politikk og administrasjon samarbeider, inspirerende 

lederskap 

5. Skole og oppvekst 

Utvikle skolen for barna, lekekamerater, nærskole, muligheter for alle, tilstrekkelig lærere 

6. Helse og omsorg 

Eldreomsorg, hjelp når man trenger det 

7. Klima og miljø 

Økologi, ren mat, reduserer miljøgiftutslipp 

8. Arbeid og utdanning 

Inkluderende, attraktivt, fadderordning 

9. Stedspesifikke innspill 

Innspill som viser til konkrete steder er samlet og følger prosessen. 

Stedspesifikke innspill 
1. Sørge for at det blir så attraktivt å bo i Andebu at pendling ut og inn stopper/reduseres 

2. Vi bevarer park og skogsområdene rundt Varden 

3. Vikingleia! Mefjorden – Kilen 

4. Ny vei fra Fokserød til Kodal 

5. Ta vare på boklunden på Fokserød – den sydlige. 

6. Toget stopper i Stokke 

7. El-ferge mellom Gimle og Vera 

8. Bygge ut barnehagen på Høyjord 

9. Fortsatt brannstasjon i Stokke sentrum 

10. Løse trafikkaos i Kodal 

11. Sti for øye er blitt 5 km 

12. Gang- og sykkelvei til Sem 

13. Opphøyde gangfelt Frydenbergveien 

14. Sykkelsti mellom Sandefjord og Sem 

15. Trygg Kodalvei 

16. Sikre skolen i Høyjord 

17. Sykkel- og gangsti på Haneholmveien 

18. 5 knop hele Granholmsundet 

19. Gang- og sykkelsti fra Andebu kirke til Håsken ev Signo 
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20. Parkering forbudt hele året i Trudvangveien 

21. Trivelig sentrum i Kodal 

22. Sti for øye er blitt et av Norges størstekultursentra 

23. Sti for øye er en internasjonal suksess 

24. Tursti rundt Stålerødvannet 

25. Ta vare på Hjertåsskogen 

26. Tursti fra Thorøya til Granholmen 

27. Markagrense mot skogen i Marum 

28. Behold Nygård sykehjem 

29. God kommunikasjon fra Kodal til Andebu (buss) 

30. Stoppe fortettingen på Grønåsen til 2031 

31. Barn og unge på Varden trenger fagpersoner også etter skolen 

32. Ta vare på kulturarven – Solnes marinebase 

33. Integreringa på Varden må ikke overlates til frivillige 

34. Bygge ut sykehjem + personale Stokke 

35. Infrastrukturen bygget ut i Sti for øye 

36. Legge til rette for turisme Gokstadhaugen 

37. Et familiesenter for hele Varden Ungdomsskolekrets med tverrfaglig bemanning 

38. Sandefjord by fy! Stokke kommune har ingenting å vinne 

39. Bevare Granholmen som friområde uten helårs tilrettelegging for camping 

40. Skape møteplass m/aktivitet på Fossnes, i Høyjord mfl 

41. Ikke rør Badeparken og Tivolitomta 

42. SK kjøper tilbake H.C. kvartalet og utvikler det til tomt for kultur m/servering på 

bryggekanten 

43. Trygt å sykle fra Fossnes til Sem/Andebu 

44. Vi blir sett og hørt i Andebu 

45. Møtested/pen park m/aktiviteter for barn, unge og eldre i Andebu 

46. Torv i Andebu 

47. Skole og barnehage i Andebu 

48. Opprettholde godt nærmiljø i Andebu 

49. Bedre bussforbindelse til Tønsberg 

50. Støtte Stokke bygdetun og Sti for øye 

51. Tivolitomta har blitt et parkaktig våtmarksområde 

52. Ikke bygg ned Grønnåsen 

53. Mojordene som lokalproduksjon nærmat 

54. RV 303 legges i lokk og tunnel fra Granholmen til Stub 

55. Vedlikehold av Bugårdsparken/dammen 

56. Arealbruksplan for indre del av Sandefjordsfjorden 

57. Kyststi Storevar – Bogen 

58. Bevare landbruk – Knatten og Lavold 

59. Sikre Marum og Granholmen som friområder 

60. Gokstad gård som vikingsenter 

61. Sykkelsti langs hele 303 

62. Konserter i Sti for øye 

63. Skatepark og klatrepark i Arnadal 

64. Ny skole på Vennerød 

65. Grendehus i Stokke og ungdomsklubb 

66. Informasjonssenter med badevakt ved sjøen – bystrand 
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67. Kommunale arbeidsplasser i Andebu 

Innspill til formannskapets forslag til mål 
I tillegg til å gi innspill til begrepene fra forslag til visjon, kunne deltakerne på nærmiljømøtene 

kommentere formannskapets forslag til mål fra verkstedet 27.februar. Spørsmålene som ble stilt var:  

1. Hvilke mål mener du er viktige for din hverdag?  

2. Hvilke mål bør vi ha med i kommuneplanen? 

3. Er det mål som mangler? 

Det er stor variasjon i tilbakemeldingene, fra kommentarer om at målene må være mer konkrete, at 

det var ulikt nivå i ordlyden til ønsker om konkrete tiltak om kollektivtransport eller at kommunen 

bør satse på barna og de frivillige. Det som var felles med tilbakemeldingen på målene var at det var 

stort sammenfall med de øvrige innspillene fra nærmiljømøtene.  

Hva forteller innspillene oss? 
Innspillene viser at det er viktig for innbyggerne å ha en kommuneorganisasjon som er forutsigbar, 

redelig og som har god kvalitet på tjenestene den skal levere. Det er få innspill som inneholder ønske 

om å være størst eller best. Mye tyder på at tilstrekkelig kvalitet er godt nok. 

For kommunen som samfunn handler innspillene om å ta vare på hverandre, ha en jobb og et aktivt 

fritidstilbud (spesielt for barn og unge). Det er også flere innspill som handler om å ivareta naturen 

vår, både som matproduksjon og som viktig del av økosystemet. Ambisjonsnivået kan knyttes mot 

bærekraft – sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Det konkluderes derfor med at valg av FNs 

bærekraftsmål som ramme for arbeidet med kommuneplanen, synes hensiktsmessig.   

Oppsummering av evalueringsskjemaene  
Totalt 203 evalueringsskjemaer ble levert med spørsmålene «Har samlingen vært interessant 
/nyttig for deg?» og «Hvordan fungerte opplegget?». Det ble brukt en skala fra 1-5, der 5 var 

toppscore, i tillegg til åpne kommentarfelt. Deltakerne ble også bedt om tilbakemelding på hvordan 

de hadde fått informasjon om møtet. 

Deltakerne var gjennomgående fornøyd med samlingen med en snittscore på ca. 4,0 på begge 

spørsmålene (3,5 – 4,4) og (3,9 -4,3). 

Av positive tilbakemeldinger var det flere som skrev at de var glad for at kommunen tok dette 

initiativet, at det var nyttig, lærerikt og noe spennende som kommunen gjerne kan gjenta. Flere skrev 

at det var interessant å få kunnskap om kommunens arbeid med kommuneplanen samt å få komme 

med innspill og vise engasjement. Mange opplevde det interessant og nyttig med en avsluttende 

spørsmålsrunde med folkevalgte/administrasjon der de kunne få svar på ulike spørsmål. 

Av konstruktive endringsforslag var det flere som fremhevet at oppgavene opplevdes noe diffuse og 

abstrakte og at møtets innhold ikke levde helt opp til forventningene. Flere var også usikre på nytten 

av innspillene på oppgavene og om de virkelig ville bli lyttet til av de folkevalgte. Enkelte opplevde at 

møtet ble for mye styrt og at deltakerne burde vært bedre forberedt på hva de skulle bidra med, i 

forkant. Mange beskrev dårlig lyd på flere av møtene. Flere var opptatt av videre oppfølging av 

innspillene og tilbakemelding om dette på et senere tidspunkt. 

Når det gjaldt informasjon om møtet, kom det fram at kommunikasjonen hadde nådd ut via 

lokalaviser, Facebook, nærmiljøutvalg, kommunens hjemmeside, samt plakater og prat med venner 

og kjente. Flere beskrev at kommunikasjonen nådde dem noe tilfeldig og at kommunen burde gjøre 

en innsats for å nå bredden av innbyggere. 
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Åpen kontordag – biblioteket på Hjertnes 23.05.18 
Tirsdag 23.mai var kommuneplanleggerne tilstede på biblioteket for å svare på spørsmål og diskutere 

kommuneplanen med de som ønsket det. I løpet av tidsrommet kl 12-19 var ca 15 mennesker innom, 

og samtalene var innom temaene bærekraftsmål, bevaring av ålegress, trafikkutfordringer i Kilen, 

vedlikehold av kommunale bygninger, drift av kommunale veier og gondolbane mellom 

fergeterminalen og Vesterøya.  

Møte med frivillige lag og organisasjoner om FNs bærekraftsmål 

30.05.18 
Onsdag 30.mai var de 300 frivillige lag og organisasjoner, som har registrert seg på kommunens 

hjemmesider, invitert til et møte for å snakke om visjon og mål for nye Sandefjord kommune. 34 

foreninger meldte seg på, og ca 30 foreninger deltok. Noen foreninger stilte med to representanter. 

Et par dager i forkant hadde de påmeldte foreningene fått informasjon om at FNs bærekraftsmål ville 

være tema for dagen, sammen med linker til sider hvor de kunne finne relevant informasjon.  

Arbeidet foregikk ved at hver forening fikk utdelt bærekraftsmålene som separate kort, og ble bedt 

om å velge ut maks fem mål som var aktuelle for deres forening å bistå for å nå. Disse målene skulle 

de finne mer informasjon om i et hefte om bærekraftsmålene som også ble delt ut. 23 foreninger 

leverte innspill på hvilke bærekraftsmål med underformål som er interessante å jobbe videre med. 

Deltakerne skulle deretter legge sine fem bærekraftsmål på bordet, både for å se bredden i målene 

og om det var noen mål flere hadde valgt ut. Resultatet fra de fem gruppene så slik ut: 

 

Rammene over viser hvilke bærekraftsmål som ble valgt av gruppene. Bærekraftsmål 6 – rent vann 

og gode sanitetsforhold var det eneste målet som ikke ble rangert blant de fem mest relevante å 

jobbe videre med. 
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FNs bærekraftsmål Delmål som er aktuelle for en frivillig organisasjon 

1 Utrydde fattigdom  1.2, 1.4,  

2 Utrydde sult 2.a,  

3 God helse 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.b, 3.c,  

4 God utdanning 4.1, 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 4.a,  

5 Likestilling mellom kjønnene 5.1, 5.9, 5.b, 5.c,  

6 Rent vann og gode sanitærforhold  

7 Ren energi for alle 7.1,  

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 8.3, 8.5, 8.9, 8.10,  

9 Innovasjon og infrastruktur 9.1, 9.c,  

10 Mindre ulikhet 10.1, 10.2, 10.3,  

11 Bærekraftige byer og samfunn 11.2, 11.3, 11.4, 11.6, 11.7, 11.b,  

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.b, 

13 Stoppe klimaendringene 13.1, 13.2, 13.3,  

14 Liv under vann 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.b, 14.c,  

15 Liv på land 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.8, 15.9, 15.a, 

16 Fred og rettferdighet 16.3, 16.5, 16.6, 16.7, 16.b, 

17 Samarbeid for å nå målene 17.1, 17.2,  

 

I tabellen over ser vi at det er noen bærekraftsmål som har flere aktuelle delmål enn andre. Flere 

delmål er valgt av flere organisasjoner, uten at det kommer fram i oversikten. De innleverte 

skjemaene følger arbeidet videre.  

Etter en kort runde i plenum, ble deltakerne bedt om å diskutere hvilke rammer de har og hvilke de 

mangler for å nå disse målene, og om det var noen som kunne samarbeide for å nå noen mål. 

Hovedtrekk i tilbakemeldingene var ønske om en arena for deling av kunnskap og ressurser, og det 

var ønske om et eget møte for å lære om de ulike økonomiske støtteordningene. Innspillene fra de 

fem gruppene følger som vedlegg.   

Organisasjonene fikk tilsendt forslag til planprogram for ny kommunedelplan da det var på høring 

ved årsskiftet 17/18, og flere av dem benyttet muligheten til å sende inn innspill. Se sammendrag av 

høringsuttalelser som ligger på kommuneplanens hjemmeside.  

Ivaretakelse av resultater fra dialogmøtene og videre 

kommuneplanprosess 
Innspillene fra nærmiljømøtene er overveldende og spenner over en rekke områder. Ved å trekke ut 

syv ord fra forslagene til visjoner som formannskapet kom fram til i februar, kan vi nå si noe om hva 

innbyggerne legger i de begrepene som politikerne valgte å bruke i sine forslag til visjoner, som 

gjentas her: 

 Sandefjord – muligheter for alle 

 Sammen skaper vi muligheter, trygghet og trivsel for alle 

 Det gode liv, i et bærekraftig samfunn med muligheter for alle 

 Sandefjord et sted for alle, den beste kommunen å bo, leve og jobbe. En kommune hvor du 

kan lykkes 

Når planforslaget legges til høring ved årsskiftet 2018-19, skal det være med en samlet visjon for 

kommuneplanen, med tilhørende mål og strategier. Innspillene fra nærmiljømøtene er ment som en 

bevisstgjøring av hvordan ord og begreper oppfattes og gis innhold.  
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På møtene dukket det også opp konkrete innspill som er sendt videre internt i kommunens 

organisasjon.  

På møtene og særlig på den åpne kontordagen på biblioteket 23.mai, kom det spørsmål om hvordan 

bærekraftsmålene skulle danne rammer for det videre arbeidet. Formannskapet besluttet på møte i 

februar at FNs bærekraftsmål skal danner rammer for arbeidet, men har ennå ikke rukket å jobbe 

konkret med målene. Erfaringen fra møtet med frivillige lag og foreninger 30.mai tilsier at dette er en 

metode som kan benyttes av formannskapet dersom de ønsker å konkretisere hvordan 

bærekraftsmålene skal legge føringer for arbeidet med kommuneplanen.  

Innspillene vil bli delt med de øvrige kommunalområdene, og kan være med på å prioritere innsatsen 

innenfor deres ansvarsområder. Rapporten vil følge kommuneplanarbeidet videre, og være en del av 

kunnskapsgrunnlaget for utarbeidelse av handlingsplanen som igjen vil kunne ha føringer for 

økonomiplan og ny planstrategi for neste kommunestyreperiode.  

 

Vedlegg 
Alle innspill fra dialogmøter med nærmiljøene, ubearbeidet 

Tilbakemelding på nærmiljømøtene – form og innhold (Evaluering) 

Presentasjon og innspill fra frivillige lag og foreningers arbeid med FNs bærekraftsmål  

Rapport fra medvirkning med elevråd ved ungdomsskoler 


