
Deler av Sentrum og havneområdet i Sandefjord. Foto: Åsmund Tynning
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INNLEDNING 

Allerede før sammenslåingen av Andebu, Stokke og Sandefjord, ble næringsutvikling løftet frem 
som en sentral ambisjon for den nye kommunen. Sandefjord skal bli blant de beste i landet på 
dette området. Noe av det som finansierer en kommune er skatteinntekter fra innbyggerne. 
Befolkningsvekst kan dermed gi grunnlag for enda bedre kommunale tjenester. Et av de viktigste 
tiltakene en kommune kan gjøre for å sikre bosetting, er å bidra til tilgang på gode 
arbeidsplasser. 
 
Strategisk næringsplan er utarbeidet med involvering fra lokalt næringsliv og flere runder med 
folkevalgt behandling. Den baserer seg også på dybdeintervjuer med nasjonale 
ressurspersoner, fakta, statistikk og analysearbeid gjennomført av blant andre 
Telemarksforskning og Rambøll Norge AS. Planen tar i tillegg opp i seg nasjonale og regionale 
føringer. 
 
Strategisk næringsplan er en del av Sandefjords nye kommuneplan, og den peker ut målene og 
hovedretningen for å nå den nye kommunens mål på næringsutvikling. Planen legges til grunn 
når vi skal utvikle en av Norges beste kommuner på området. Den peker på betydningen av 
gode næringsarealer, og på kommunens rolle som tilrettelegger, aktør og samfunnsutvikler. 
 
Samtidig er det viktig å understreke at kommunen alene har begrensede muligheter. Derimot 
øker sjansene for å lykkes om alle sentrale parter deler planens ambisjoner og arbeider 
målrettet mot dem. Dialog og samarbeid med lokale bedrifter og næringsforeninger er helt 
nødvendig. Kommunene i Vestfold vil dessuten tjene på å stå samlet for å gjøre regionen 
attraktiv for bedrifter, beboere – og også besøkende. 
  
Men hva gjør en kommune attraktiv for bedrifter? Transportøkonomisk institutt (TØI, 2017) 
trekker frem noen kriterier: At virksomheten kan finne eller trekke til seg den arbeidskraften den 
trenger i byen eller regionen, pris og tilgang på arealer og lokaler, nærhet til og samlokalisering 
av andre virksomheter og at de ansattes transportbehov oppfylles. 
 
Legger vi disse kriteriene til grunn blir næringsutvikling en ganske bred øvelse. Både byutvikling 
og bostedsattraktivitet er sentrale faktorer for å lykkes. Men TØIs kriterier tar ikke nødvendigvis 
opp i seg viktige trender i tiden. Både den stadig sterkere konkurransen i næringslivet og klima- 
og miljøutfordringene understreker behovet for å sette nyskapning og innovasjon i system. 
 
Å drive kommunal næringsutvikling handler om noe så enkelt – og noe så komplisert – som å 
legge til rette for fremtidens verdiskapning.
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VISJON OG MÅL 
 

Visjon: 

Sandefjord kommune skal bli blant de beste i landet på næringsutvikling. 

 

Mål: 

1) Sandefjord kommune skal ha en smart, innovativ og levende by. 
 
 

2) Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for 
næring. 
 
 

3) Sandefjord skal score høyere enn sammenlignbare kommuner på 
bostedsattraktivitet. 
 
 

4) Sandefjord skal bli den mest offensive tilretteleggeren for næringslivet 
blant sammenlignbare kommuner. 
 
 

5) Sandefjord kommune skal bidra til at næringslivet har god tilgang til 
spesialisert og relevant kompetanse. 
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SANDEFJORD MOT 2031 
 
 
Næringslivet i Sandefjord kommune 
 
Sandefjord kommune er vertskap for et mangfoldig og variert næringsliv, som omfatter både 
store lokomotiver og små gründerbedrifter, produksjonsindustri, handel, entreprenører og 
teknologiske bedrifter, maritim næring og offshore, reiselivsbedrifter, landbruksbaserte 
virksomheter og produsenter av næringsmidler.  
 
Basert på regnskapstall fra 2016 har 88 av Vestfolds 250 største private bedrifter, blant dem de 
to aller største, forretningsadresse i Sandefjord kommune. 

 
Verdiskapningen i næringslivet i daværende Stokke, Andebu og Sandefjord kommuner (SAS) 
ble i 2014 beregnet til 12,3 milliarder kroner. Det tilsvarer en tredel av verdiskapningen i 
Vestfold, viser en analyse Telemarksforskning har gjort for årene 2000-2014. I perioden 2000-
2008 hadde både Andebu, Stokke og Sandefjord en sterk vekst i arbeidsplasser. Men i perioden 
2008-2011 ble næringslivet ganske sterkt rammet av finanskrisen. De tre siste årene i analysen 
fra Telemarksforskning, perioden 2012-2014, viser derimot at næringslivet igjen er i vekst.  
 
Næringsattraktiviteten i SAS har imidlertid vært lav siden finanskrisen i 2008. Næringsstrukturen 
har bidratt negativt, ved at mange arbeidsplasser har vært i bransjer som har vært preget av 
nedgang i perioden 2009-2014. Stokke og Andebu har hatt en positiv utvikling, mens tidligere 

Jotun er Sandefjords og Vestfolds største private bedrift. Foto: Morten Rakke 
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Sandefjord kommune trekker helheten i den nye kommunen ned. Utviklingen er imidlertid positiv 
helt i slutten av perioden. Telemarksforskning konkluderer i analysen med at næringslivet i det 
som nå er nye Sandefjord kommune, har god lønnsomhet. Det er også mange nyetableringer.  
 
Et regnskapssøk på de 10 største private bedriftene i Sandefjord for perioden 2014 til 2016, 
viser at åtte av 10 har hatt omsetningsvekst i treårsperioden. I 2017 var det 437 nyetableringer 
av personlige foretak og aksjeselskaper i Sandefjord kommune, noe som utgjør 24 prosent av 
nyetableringene i Vestfold. Andelen konkursåpninger i Sandefjord utgjør omtrent den samme 
andelen av totalen i Vestfold, altså har Sandefjord en netto tilvekst av nye selskaper på ca. 24 
prosent av totalen i Vestfold. 
 
Sandefjord kommune hadde i 2014 en andel på 10 prosent av de statlige arbeidsplassene i 
Vestfold. Til sammenligning har Tønsberg 48 prosent. 
 
 
Befolkning og kompetanse 
 
Siden år 2000 har befolkningsutviklingen i SAS vært sterkere enn ellers i landet. De tre tidligere 
kommunene har hatt lavere netto innvandring og lavere fødselsoverskudd enn 
landsgjennomsnittet. Netto innflytting fra andre kommuner skaper likevel en positiv samlet 
befolkningsutvikling. Befolkningsveksten har blitt svakere etter 2008. Prognoser fra SSB for 
årene 2017-2031 viser imidlertid at Sandefjord vil ha den største befolkningsveksten i regionen, 
ved siden av Drammen. 
 
Befolkningsmessig har Sandefjord en lav andel innbyggere mellom 20 og 40 år. 
Aldersfordelingen indikerer at Sandefjord ikke er et attraktivt studie- og etableringssted for unge 
voksne. Som i de fleste kommuner viser prognosene at veksten i de aller høyeste 
aldersgruppene (over 80 år) vil bli svært høy. Den vil også være høyere i gruppen 67-79 år enn i 
resten av befolkningen. 
 
En relativt sett lav andel av befolkningen i Sandefjord kommune har høyere utdanning. En 
analyse Rambøll Norge AS har gjort for Sandefjord kommune, viser at det i 2017 var 31 prosent 
av befolkningen som hadde høyere utdanning. Sammen med Larvik ligger Sandefjord nederst 
på skalaen i en sammenligning mellom 10 kommuner på strekningen fra Oslo til Skien. Bærum 
kommer best ut med en andel på 57 prosent. I Tønsberg er tallet 42 prosent.  
 
Sandefjord kommer også lavt ut på antallet sysselsatte som jobber innenfor kommunen der de 
bor. 30 prosent av befolkningen i Sandefjord har arbeidsstedet sitt i Sandefjord kommune, og 
scorer igjen likt med Larvik nederst i sammenligningen med de samme 10 kommunene. I 
Bærum er tallet 53 prosent, i Horten 42 og i Tønsberg 40 prosent. 
 
Sandefjord kommune scorer forholdsvis lavt på en del levekårsparametere, viser utredninger fra 
Rambøll. Kommunen har: 

 En høy andel lavinntektshusholdninger (14 prosent av husholdningene). 
 En høy andel uføretrygdede i alderen 18-44 år (3,3 prosent i aldersgruppen). 
 En høy andel sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år (8,7 prosent i gamle Sandefjord). 
 En høy andel arbeidsledige. 
 Et høyt frafall fra videregående skole (26 prosent). 
 En lav andel sysselsatte i alderen 15-74 år (61 prosent). 
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Svake levekårsdata kan gjøre det vanskeligere å lykkes med næringssatsing. Samtidig kan en 
næringssatsing være et viktig grep for å bringe levekårene opp på et bedre nivå. 
 
Sandefjord hadde i 2017 en netto utpendling fra kommunen på 786 sysselsatte. 83 prosent av 
disse har høyere utdanning.  
 
Tilgang på riktig kompetanse er en viktig driver for at næringslivet skal lykkes. I Sandefjord er 
det både næring som krever fagkompetanse og næring som krever høyere utdanning. Mye taler 
for at Sandefjord kommune bør jobbe systematisk med å løfte både fagkompetanse og høyere 
utdanning i befolkningen. Det siste kan selvsagt gjøres gjennom å bidra til økt tilflytting av folk 
med høyere utdanning. Men for å både oppfylle næringslivets behov og samtidig sørge for at 
Sandefjord har en positiv utvikling på levekår, er det også naturlig å rette tiltak mot den 
befolkningen kommunen allerede har. I en fremtid der teknologi vil være sentralt for å lykkes, er 
spissing mot realfag et viktig grep. 
 

 
Generelle trender 
 
Sentrale trender i dag er globalisering, urbanisering, robotisering og automatisering. 
Konkurransen hardner til, både fordi bedriftene kan operere i mye større markeder enn før, og 
fordi automatisering og robotisering fører til færre jobber. I et stadig mer kunnskapsdrevet 
arbeidsliv hardner også kampen til om de beste hodene. 
 
Oppsiden er at også mange av Sandefjords egne bedrifter kan få større markedsområder. En 
annen begynnende trend er at produksjonen kan automatiseres så mye at den flyttes hjem igjen 

I Sandefjord er det både næring som krever fagkompetanse og næring som krever høyere utdanning. 
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fra lavkostland. En mangeårig utvikling i Norge er at industriproduksjonen har blitt flyttet 
utenlands, fordi norsk lønnsnivå ikke har gitt konkurransedyktig produksjon her hjemme. 
 
Sandefjord har en del klare forutsetninger for å lykkes. Beliggenheten er en av dem. Med Torp 
som en viktig motor for regionens næringsliv, er Sandefjord en sentral kommune i 
arbeidsregionen Drammen-Skien. Viljen til arbeidspendling faller markert når reisetiden passerer 
30-40 minutter. Firefelts E18 fra Oslo til Grenland og fremtidig dobbeltsporet jernbane på den 
samme strekningen, gjør reisetiden kort nok til at arbeidstakere mer og mer kan flytte seg 
effektivt innenfor hele regionen.  
 
Innovasjon er nødvendig for at næringslivet skal lykkes i en stadig mer kunnskapsdrevet og økt 
konkurranse. Norge rundt har både stat, fylker og kommuner tatt aktive grep for å sette 
innovasjon i system, blant annet gjennom å bidra til inkubatorer og lignende miljøer. Innovative 
anskaffelser er også et verktøy det offentlige har tatt i bruk for å stimulere til nytenkning og 
utvikling i næringslivet. 
 

 
 
 

Fremtidens jernbane gjør Vestfold og Grenland til en enda mer effektiv arbeidsregion. Bildet er fra Stokke stasjon. 
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Byområdenes rolle 
 
Den største veksten i Norge de senere år ligger i storbyområdene Oslo, Trondheim, Bergen, 
Stavanger og Kristiansand. Disse områdene rommer i dag halvparten av Norges befolkning, og i 
perioden 2000-2010 sto de for 97 prosent av landets samlede befolkningsvekst. Etter Oslo og 
Akershus er Vestfold landets tettest befolkede fylke. 
 
Med kort reisetid og korte reiseavstander står regionen sterkt som et samlet arbeidsmarked, der 
bedriftenes behov for kompetanse kan oppfylles. Arbeidsmarkedet fungerer allerede regionalt, 
med stor intern pendling. 
 
Storbyenes rolle i samfunnsutviklingen har historisk sett fått moderat oppmerksomhet. Gjennom 
betydelig sentralisering de siste tiårene, er dette i ferd med å endres. Arbeidslivet har utviklet 
seg fra en tid da maskinene var den viktigste kapitalen. 

Fremtidens arbeidsliv er mer og mer kunnskapsdrevet, og de unge velger seg urbane liv. Dette 
fører til at byene er kraftsentrene i fremtidens næringsutvikling. Sentralisering og urbanisering er 
sterke trender nasjonalt og internasjonalt, og Sandefjord sentrum vil være en viktig fremtidig 
motor for næringsattraktiviteten i Sandefjord. En levende by er i seg selv et aktivum for å gjøre 
kommunen attraktiv både for bedrifter og for de beste hodene. 

Fremtidens arbeidsliv er mer og mer kunnskapsdrevet, og de unge velger seg urbane liv. Foto: Eivinn Ueland 



 

9 
 

Strategisk næringsplan 2019-2031, Sandefjord kommune 

Rundt Sandefjord har Pindsle og Hegna vokst frem som viktige handelsområder de senere år. 
Handelen i disse områdene utfordrer sentrum. Samtidig kan det argumenteres for at Sandefjord 
ville manglet mange av de store kjedene uten slike områder, noe som ville gitt handelslekkasje 
til nabobyene. Ditto øker kanskje Sandefjords attraktivitet som handelskommune fordi mange av 
de store kjedene er etablert her. 

En byutvikling for fremtiden kan være et sentrum som kombinerer bolig, kontor og handel, 
levende gater og sosiale møteplasser. Kultur er i seg selv en magnet. For å lykkes er det 
nødvendig å samle, ikke spre. Sandefjord kan også gjøres både attraktiv og mer bærekraftig 
gjennom digitalisering og ved å implementere smartby-konsepter. I tillegg er det hensiktsmessig 
å finne rom for annen næring enn kontor og handel tett på sentrum. Behovet for et levende 
bysentrum synliggjør behovet for å styre utviklingen av handelsområder utenfor 
sentrumsområdene aktivt. Også sentrumsområdene i Stokke og Andebu representerer viktige 
utviklingsområder for kommunen når den skal bli en av landets beste på næringsutvikling. 
  
Utviklingen av sentrumsområdene vil blant annet gi mindre behov for forflytning av mennesker i 
det daglige. Dette passer godt sammen med klimautfordringene vi står overfor. Det grønne 
skiftet er en utfordring og en mulighet for næringslivet i distriktet. Fremtidens vinnere kan være 
de som klarer å kombinere sin egen lønnsomme vekst med å løse de samfunnsmessige 
utfordringene vi står overfor. En av nøklene er innovasjon og teknologiutvikling.  
 
 
Næringsarealer 
 
Sandefjord og regionen rundt har et betydelig miljø av internasjonalt rettede bedrifter, der Torp 
Sandefjord Lufthavn er og vil være en magnet. Det er viktig å legge til rette for god utvikling på 
og rundt Torp, herunder flere næringsområder i umiddelbar nærhet til flyplassen. Torp er hjertet i 
hele regionen for bedrifter som jobber mot et internasjonalt marked. 
 
Utviklingen av store næringsområder som Borgeskogen og Kullerød har, sammen med flyplass-
virksomheten på Torp og ny firefelts E18, vært viktige motorer for vekst i bedrifter og 
arbeidsplasser. Attraktive næringsarealer er en av de viktigste driverne for å tilrettelegge for 
eksisterende bedrifter, og for å tiltrekke seg nye. Det er viktig å huske at både Sandefjord, 
Stokke og Andebu sentrum også er viktige næringsområder. 
 
Nærhet til og muligheter for samlokalisering med andre virksomheter er i seg selv et kriterium 
som gjør det attraktivt for en virksomhet å etablere seg. Næringsarealer er også et verktøy for 
klyngedannelser. Et effektivt verktøy for næringsutvikling er å forsterke bransjer som allerede er 
store i området. 
 

Bosteds- og besøksattraktivitet 

En annen viktig faktor for næringsutvikling er bostedsattraktivitet. Gode skoler, gode barnehager, 
et levende sentrum, et levende kulturliv, gode boområder og gode rekreasjonsområder er i seg 
selv attraktivt for bosetting, og dermed positivt for næringslivet som har behov for den rette 
kompetansen. 
 
Å utvikle Sandefjord som reisemål og besøksdestinasjon vil også påvirke omdømmet positivt, og 
skape både omsetning i det lokale næringslivet og også aktivitet i sentrum. Reiselivssatsingen 
bør rette seg mot turister, men også bidra til at Sandefjord tiltrekker seg konferanser og 
arrangementer. 
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Ferger representerer en viktig næring i Sandefjord kommune, og det er et potensiale i å hente 
mer reiselivseffekt fra fergetrafikken. Det er viktig med god tilrettelegging for denne 
virksomheten også videre, og tilretteleggingen må både bidra til at næringen lykkes og til at 
kommunen lykkes som næringsutvikler. 
 
 
Kommunens rolle 
 
Kommunen har flere funksjoner overfor næringslivet. På den ene siden har kommunen 
lovpålagte oppgaver og en forvaltningsrolle. På den annen side er kommunen tilrettelegger, en 
viktig rolle for at næringslivet skal lykkes. Tilretteleggingen kan skje gjennom arealer og 
infrastruktur. Kommunen kjøper også produkter og tjenester fra det lokale næringslivet, og bidrar 
slik sett direkte til omsetning. 

Gjennom initiativ og samarbeid kan kommunen også ta en rolle som pådriver, for eksempel 
gjennom samarbeidsprosjekter med bedrifter eller næringsforeninger. I dag er Sandefjord 
kommune blant annet en aktiv samarbeidspartner i gründerhuset Gründeriet, i 
omdømmeprosjektet Grenseløse muligheter, i Start i Vestfold, som hjelper nystartere, og i det 
regionale Verdiskapningsinitiativet, som skal styrke Vestfold innen næringsområdet 
maritim/offshore/elektronikk.  
 

 

Sandefjord kommune er en aktiv samarbeidspartner i gründerhuset Gründeriet. Foto: Henrik Sandvik 
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Sandefjord kjøper også, sammen med nabokommunene, administrative tjenester av Visit 
Vestfold, som skal øke aktiviteten i reiselivsnæringen og synliggjøre Vestfolds opplevelser og 
attraktivitet som reisemål. 
 
Kommunen kan også gå inn som en aktiv aktør, grunneier og utvikler, noe kommunen allerede 
gjør som flyplass-aksjonær, som eier av Sandefjord bredbånd og som utvikler av 
næringsområder. 
 
En tett dialog med næringslivet er uansett en viktig faktor for å lykkes med målene i strategisk 
næringsplan. Næringslivet er også tydelig på at kommunen bør opptre med både forutsigbarhet 
og profesjonalitet. 
 
Kommunen kan også være en pådriver for det grønne skiftet. Som utbygger og innkjøper kan 
kommunen påvirke leverandører. Kommunen kan også bidra til utprøving av ny teknologi i 
forbindelse med sine ulike byggeprosjekter. 
 
 

 

 

 

 

 

Sandefjord kommune er en av aksjonærene i Torp Sandefjord Lufthavn. 
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Strategiske grep for mål 1: 

SANDEFJORD KOMMUNE SKAL HA EN SMART, DIGITAL OG 
LEVENDE BY 
Utvikle Sandefjord sentrum til en levende by med kombinasjon av bolig, kontor- og 
kompetansearbeidsplasser, forretninger, offentlig og privat tjenesteyting og opplevelsesarealer. 

Utforme Sandefjords smartby-modell, etablere dialog med markedet og søke ekstern 
finansiering. 

Bruke smartby-prosessen som et verktøy for innovasjon i lokalt næringsliv. 

Ha fokus på unge menneskers ønsker og behov i utviklingen av en digital og smart by. 

Utvikle Stokke sentrum og Andebu sentrum til attraktive møteplasser for innbyggere og 
næringsdrivende. 

Legge til rette for økt utvikling på Pindsle, og se dette i sammenheng med sentrumsutvikling. 

Samarbeide med næringsforeninger, næringsliv og kulturliv om utviklingen av en smart, digital 
og levende by. 

 

Strategiske grep for mål 2: 

SANDEFJORD SKAL SKAPE REGIONENS MEST ATTRAKTIVE 
AREALER FOR NÆRING 
Sandefjord sentrum og området Torp-Fokserød er de to viktigste enkeltområdene for 
næringsutvikling i Sandefjord kommune. 

Kommunen må ha tilstrekkelige næringsarealer som er ferdig regulert og riktig regulert, og som 
oppfyller behovene til et bredt spekter av næringsvirksomheter. 

Utvikle Fokserød Vest til et næringsområde med størst mulig attraktivitet. 

Lage en helhetlig plan for utviklingen av området Torp-Fokserød, med sikte på å utvikle 
Vestfold-regionens mest attraktive næringsområde. 

Bidra til å fylle opp og videreutvikle viktige næringsområder i alle de tre tidligere kommunene, 
som Borgeskogen, Kullerød, Skolmar, Danebu, Sundland og Haugan. 

Kommunen skal være initiativtaker og pådriver der kommunen allerede er involvert i områder. 
Dette skjer gjennom å ta en aktiv rolle som grunneier. 
 
Kommunen skal være pådriver for gode løsninger for vei, jernbane, kollektivtrafikk, 
bredbåndsdekning, ladepunkter for elbil, fyllestasjoner for biogass mv. 
 
Tilrettelegge for nye næringer. Særlig gjelder dette datalagring. 
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Strategiske grep for mål 3:  

SANDEFJORD SKAL SCORE HØYERE ENN SAMMENLIGNBARE 
KOMMUNER PÅ BOSTEDSATTRAKTIVITET 
Sandefjord utvikles i en retning som gjør byen og kommunen mer attraktiv for unge mennesker. 

Bidra til at det blir attraktivt å etablere seg i Sandefjord, ved at det i kommunen er et rikt utvalg 
av bomuligheter i alle prisklasser. 

Levere gode tjenester innenfor skole, barnehage og kultur i hele kommunen. 

Sandefjord skal ta vare på natur- og rekreasjonsområder som gjør kommunen attraktiv. 

Kommunen skal være en pådriver for god infrastruktur som vei, fly, tog, buss, ferger og 
bredbånd. 

Styrke bostedsattraktiviteten gjennom å drive aktiv omdømmebygging. 

 

 

 

 

Sandefjord skal utvikles i en retning som gjør byen og kommunen mer attraktiv for unge. Foto: Eric Johannesen 
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Strategisk næringsplan 2019-2031, Sandefjord kommune 

Strategiske grep for mål 4: 

SANDEFJORD SKAL BLI DEN MEST OFFENSIVE 
TILRETTELEGGEREN FOR NÆRINGSLIVET BLANT 
SAMMENLIGNBARE KOMMUNER 
Ha tett dialog og samarbeid med bedrifter, næringsforeninger, nabokommuner og andre 
offentlige instanser. 

Kommunen skal sørge for å ha en rask og forutsigbar saksbehandling overfor næringslivet. 
 
Kommunen skal gjennom dialog og omdømmebygging tilrettelegge for: 

 Næring som er i vårt distrikt 
 Næring som ikke er i vårt distrikt, men kan tenkes å flytte hit 
 Næring som ikke eksisterer ennå 

 
Kommunen skal bidra til å fremme gründerskap, innovasjon og kompetanse, og samarbeide 
med næringslivet om å skape møtepunkter for kapital, kompetanse og gründere. 

Kommunen, Sandefjord næringsforening og det lokale næringslivet utvikler Gründeriet videre i 
retning av en inkubator. 
 
Kommunen skal utnytte innovative anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon. 
 
Legge til rette for vekst og klyngedannelser i allerede sterke bransjer/næringer, som netthandel, 
maritim- og offshore, landbruk og internasjonalt rettede bedrifter. 

Styrke Sandefjord og regionen som besøksdestinasjon, gjennom samhandling med aktører som 
tilretter for feriegjester, arrangementer og konferanser. 

Drive markedsføring og omdømmebygging sammen med næringslivet og andre aktuelle aktører. 

Sandefjord kommune deltar i omdømmeprosjektet Grenseløse muligheter. 
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Strategisk næringsplan 2019-2031, Sandefjord kommune 

Strategiske grep for mål 5: 

SANDEFJORD KOMMUNE SKAL BIDRA TIL AT 
NÆRINGSLIVET HAR GOD TILGANG PÅ 
SPESIALISERT OG RELEVANT KOMPETANSE 
Kommunen skal bidra til å sikre at arbeidskraft med fagkompetanse og høyere utdanning søker 
seg til næringslivet i Sandefjord. 
 
Bidra til at flere elever i Sandefjordskolen får fordype seg i fag som næringslivet etterspør, 
herunder særlig realfag. 

Bidra til at flere får lærlingplass. Kommunen må selv gå foran som en aktiv lærebedrift. 
 
Bidra til samarbeid mellom grunnskolen, videregående skole, NAV og lokalt næringsliv, både for 
å bygge riktig kompetanse og for å hindre frafall. 
 
Kommunen skal ha fokus på at det er mulig å ha et internasjonalt skoleløp i Sandefjord. 
 
Lete etter muligheter for at unge kan ta høyere utdanning i Sandefjord. 
 
 
 

OPPFØLGING AV PLANEN 
 
HANDLINGSPLAN 
 
Administrasjonen utarbeider en handlingsplan med konkrete tiltak for å sikre måloppnåelse 
vedtatt i strategisk næringsplan. Handlingsplanen har en årlig resultatrapportering til de 
folkevalgte organer. 
 
 
RESULTATMÅL: 
 
Visjon: 
Sandefjord kommune skal ha best samlet utvikling i NHOs kommunebarometer blant 
sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 13 i KOSTRA). Målet defineres som fremgang i 
antall plasser på rangeringen. Nullpunktet er tallgrunnlaget for 2017. 
 
Mål 1-5: 
Administrasjonen utarbeider egne målekriterier i handlingsplanen, som legges frem første gang 
sammen med budsjettbehandlingen i desember 2018. 
 


