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5 viktigste mål

• Befolkningsvekst over landsgjennomsnittet

• Vekst i arbeidsplasser over befolkningsveksten

• Mindre utenforskap – mer inkludering

• Miljøforbedringer og reduksjon av klimautslipp –
grønt skifte

• Gjennomgående gode tjenester og effektiv drift



Sandefjords styrker

• Næringskultur
og gründerskap

• Samarbeid mellom 
utviklingsaktørene

• Folkerik region – relativt 
sentralt

• Fly, ferjer, tog, E18

• Godt drevet kommune



Demografisk utvikling….

Oslo kommune Sandefjord kommune Hjartdal kommune



Urbanisering

• Vekst i sentrale strøk rundt byene

• Klart sterkest aldring i distriktene, og 

flyttemønsteret forsterker dette på to 

måter:

1. Unge mennesker i fruktbar alder flytter 

mot byen. Dermed blir også barna i 

økende grad født der

2. De eldre blir igjen på bygda, og i 2040 

vil hver tredje innbygger i mange 

distriktskommuner ha passert 70 år

Befolkningsutvikling 2020-50, SSB



Gir noen store utfordringer

• Svært skjev fordeling: Distrikts-Norge faller nesten sammen

• Finansieringsbyrden for offentlig sektor øker

• Det blir stadig færre sysselsatte per pensjonist

• Sammenfaller med fallende oljeinntekter…

• Hvordan møter vi utfordringene i Sandefjord?



Sandefjord - strategier

• Bruke kronene godt: Effektiv drift og kvalitet på tjenestene

• Satse på investeringer og by-/kommuneutvikling – beholde og rekruttere 
nye innbyggere

• Flere i arbeid og mindre utenforskap gir bedre finansieringsgrunnlag

• Offensiv næringssatsing



• Sentrum eller E18?

• Sykkel og gange vs. lett tilgang på parkering?

• Bevare eller fornye?

• I høyden eller i bredden – eller ingen av delene?

• For de kapitalsterke eller for alle?

• Indirekte, representativt demokrati eller Facebook-aksjoner

• Juridifiseringen

• Det grønne skiftet

Dilemmaer og utviklingstrekk



Arealplan – vi legger vekt på:

• Forutsigbarhet – ny fortettingsstrategi i sentrum er ett eksempel

• Gode medvirkningsprosesser – viktig å trekke med også unge 
mennesker

• Balanse: Høy fremdrift og lite byråkrati, men tilstrekkelig utredning

• Kapasitet: Har økt fra 8 til 10 siste halve året

• Tilgjengelighet: Vi har ikke ventetid på oppstartsmøter



Byggesak – vi legger vekt på:

• Rask saksbehandling – holde tidsfrister

• Kvalitet og kapasitet

Noen prioriteringer: 

• Næringsutvikling: 12 saker behandlet i februar – saksbehandlingstid på 
1-5 dager, med ett unntak (ferdigattest)

• Større leilighetsprosjekter: Kilgata (133), Dronningensgate (48), Flors 
gate (12), Lagerstrandveien (32)



Viktige prosesser nå…

• Rullering av kommuneplanens arealdel

• Byutviklingsplan

• Mobilitetsplan

• Planprosesser i sentrum

• Jernbane og utvikling av Nybyen

• Store kommunale prosjekter



Takk for oppmerksomheten


