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INNLEDNING 

I høringsforslaget til planprogram kap 1.5 påpekes at det skal utarbeides en 
medvirkningsstrategi i høringsperioden som vedtas samtidig med fastsettelse av planprogram. 
Medvirkningsstrategien skal inneholde en oversikt som viser når i prosessen medvirkning skal 
skje og hvem som skal delta.   

UTARBEIDELSE AV VISJON OG MÅL I POLITISK MILJØ 

ARBEIDSMØTE MED FORMANNSKAPET 27.FEBRUAR 2018 

 

Formannskapet besluttet å ta i bruk Forente nasjoners bærekraftsmål som rammer for arbeidet 
med visjoner og mål for kommuneplanen. På arbeidsmøtet 27.februar ble prioritering av målene 
drøftet, og selv om det ikke ble fattet en endelig beslutning, er følgende mål de som er prioritert 
hos minst 3 av de 4 gruppene formannskapet var delt inn i: 

UTARBEIDELSE AV VISJON OG MÅL I POLITISK MILJØ
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Det ble i samme arbeidsmøte jobbet med forslag til visjon for Sandefjord kommune som 
samfunn, og følgende fire forslag til visjoner ble presentert som utgangspunkt for videre arbeid: 

1. Sandefjord – muligheter for alle. 
2. Sammen skaper vi muligheter, trygghet og trivsel for alle. 
3. Det gode liv, i et bærekraftig samfunn med muligheter for alle. 
4. Sandefjord et sted for alle, den beste kommunen å bo, leve og jobbe. En kommune hvor 

du kan lykkes. 
 

Det ble også jobbet med forslag til mål. Dette arbeidet ble ikke avsluttet.  

FORMANNSKAPETS ARBEID MED AREALSTRATEGIER 
I april vil formannskapet arbeide med arealstrategier som drøftes opp mot FNs bærekraftsmål og 
foreslåtte visjoner for Sandefjord kommune. Følgende arealstrategier kan presenteres som 
mulig rammeverk for dette arbeidet: 

• Unngå nedbygging av dyrka og dyrkbar mark 
• Sikre viktig grønnstruktur og naturmangfold 
• Knutepunktsutvikling 
• Styrke eksisterende byer og lokalsentre 
• Peke på utvalgte områder for fortettting og diskutere prinsipper for utbygging 
• Kommunalt oppkjøp av eiendommer i forbindelse med jernbaneutvikling for å kunne tilby 

til næringsutvikling 
• Sikre strandsonen for allmennheten 

 

I august vil formannskapet behandle arealinnspill i lys av arbeidet med arealstrategier. I dette 
møtet vil det bli besluttet hvilke arealinnspill som skal konsekvensutredes.  

I løpet av høsten vil formannskapet behandle områdene som er konsekvensutredet og beslutte 
hvilke som skal legges ut på høring som del av høringsforslaget til arealplanen. 

UTARBEIDELSE AV VISJON OG MÅL I POLITISK MILJØ
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FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN SOM 
SAMFUNN 

MØTER MED NÆRMILJØENE 
På de seks møtene i april og mai ønsker formannskapet å møte innbyggerne i nye Sandefjord 
kommune.  Alle nærmiljøutvalgene har fått forespørsel om de ønsker å bistå med 
gjennomføringen av møtet, og de er også invitert til å gi innspill på forhånd dersom det er noe 
særskilt de ønsker å fokusere på. Som en del av nærdemokratiordningen legges det til rette for 
at nærmiljøutvalgene kan være et bindeledd mellom innbyggerne og beslutningstakerne i 
kommunen.  

Det inviteres åpent og bredt til disse møtene. Siden oppmøtet vil variere, legges det opp til en 
møtestruktur som kan gjennomføres uavhengig av om det kommer 8 eller 100 mennesker. 
Møteplanen er slik: 

Tidspunkt Sted Nærmiljøutvalg 

Tirsdag 3.april kl. 18-20 Ranvik ungdomsskole Sentrum (Byskolen), 
Store Bergan og Virik 

Mandag 16.april kl. 18-20 Bugården ungdomsskole Haukerød og Krokemoa 

Onsdag 18.april kl. 18-20 Stokke bygdetun Bokemoa, Melsom, 
Arnadal (Vennerød) 

Mandag 23.april kl. 18-20 Breidablikk ungdomsskole Fevang, Helgerød, 
Mosserød, Sande og 
Unneberg 

Onsdag 2.mai kl. 18-20 Andebu ungdomsskole  Andebu, Høyjord og 
Kodal 

Mandag 14.mai kl. 18-20 Varden ungdomsskole Framnes og Vindal, 
Gokstad, Ormestad, 
Vesterøya 

 

Gjennomføringen vil foregå på følgende måte: 

Ordfører ønsker velkommen, og informerer om hensikten med møtet 

Administrasjonen holder en kort orientering om sammenhengen mellom valg av FNs 
bærekraftsmål som rammeverk, visjon for kommunen, kommunen som organisasjon og 
kommunen som samfunn.   

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM SAMFUNN
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På møtene blir innbyggerne utfordret til å gi innhold til de fire forslagene til visjon som 
formannskapet kom fram til på sitt møte 27.februar.  

Det er valgt ut 7 «betydningsfulle» eller «meningsbærende» ord fra visjonene. Disse er: 

Trygghet 
Muligheter for alle 
Sammen 
Trivsel 
Det gode liv 
Bærekraftig samfunn 
Lykkes 
 
Hvert ord vil få sin stasjon, og det oppfordres til å gi innspill på hver stasjon etter å ha tenkt 
gjennom «hva betyr (et av de syv ordene)…. for deg».  

Deretter vil formannskapets forslag til mål fra arbeidsmøtet 27.november vurderes ut fra 
følgende spørsmål:  

Hvilke mål mener du er viktige for din hverdag? 
Hvilke mål bør vi ha med i kommuneplanen? 
Er det mål som mangler?		
 

Det er laget en detaljert kjøreplan for gjennomføring av møtene. Justeringer kan forekomme. 

Innspillene fra møtene i nærmiljøene samles i en felles rapport som presenteres for 
formannskapet i juni 2018. Møtene evalueres, og evalueringen presenteres i rapporten. 

MØTE MED ORGANISASJONER OG RÅD  
Møtet vil gjennomføres på samme måte som møtene med nærmiljøene. Aktuelle organisasjoner 
er Idrettsråd, Kulturråd, Fortidminneforeningen, Næringsforeningen mm.  

ÅPEN KONTORDAG 
Onsdag 23.mai kl 12.00-19.00 er planleggerne tilgjengelige for spørsmål og innspill. Foreløpig 
forslag til visjon, innspill fra nærmiljøene og forslag til arealstrategier vil presenteres og være 
utgangspunkt for dialog.  

INNSPILL FRA UNGDOM 
Formannskapet vedtok i møte 24.april følgende:  

«Formannskapet anbefaler at elevrådene i grunnskolen og videregående skoler inviteres 
til å komme med innspill til kommuneplan.»  

Denne oppgaven ivaretas av kommunalområde skole og barnehage. Resultatet leveres 
formannskapet i møte 19.juni 2018.   

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM SAMFUNN
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FRAMDRIFTSPLAN OG AKTIVITETSOVERSIKT 
Uke	 Aktivitet	 Åpen	invitasjon	 Særskilt	inviterte	 Politisk	
1-4	
(2018)	

Høring	planprogram	 	 	 	

9	 Arbeidsmøte	med	FSK	–	
visjon	og	mål	

	 	 	

14-20	 Åpne	møter	med	
nærmiljøene	–	visjon	(totalt	6	
møter)	

	 	 	

16	 Arbeidsmøte	med	FSK	om	
arealstrategier	

	 	 	

17	 Fastsettelse	av	planprogram	
med	medvirkningsstrategi	

	 	 	

21	 Åpne	kontordager	 	 	 	
22	 Møte	med	organisasjoner	og	

råd–	visjon.	
	 	 	

25	 Rapport	fra	
medvirkningsarenaene	til	FSK	

	 	 	

32-48	 Utarbeidelse	av	planforslag	 	 	 	
1-6	
(2019)	

Høring	planforslag	 	 	 	

1-6	 Åpne	møter	med	
nærmiljøene	–	om	
planforslaget	

	 	 	

3	 Åpne	kontordager	 	 	 	
	 Møte	med	regionale	

myndigheter	
	 	 	

5	 Møte	med	organisasjoner	og	
råd	–	om	planforslaget	

	 	 	

25	 Vedtak	planforslag	
kommuneplan	

	 	 	

 

FORANKRING AV VISJON OG MÅL I KOMMUNEN SOM 
ORGANISASJON 
 

PÅGÅENDE ARBEID PARALLELT MED KOMMUNEPLANEN 
Kommunens planbehov for perioden 2017-2019 er forankret i planstrategien, vedtatt av 
kommunestyret 24.10.2017. Der er de ulike kommunalområdenes planer for perioden 
oppramset, som for eksempel Barnehage- og skolestrukturplan, Formidling og videreutvikling av 
kommunale lekeplasser, Boligsosial handlingsplan, Klima- og energiplan og Strategisk 
næringsplan.  

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM ORGANISASJON
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Se vedtatt planstrategi https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/planer-og-
rapporter/ 

 

ARBEIDSGRUPPER I AREALDELSAMORDNINGEN 
Det er opprettet en rekke arbeidsgrupper til ulike tema i arealdelsamordningen. Oversikten under 
viser hva som skal gjøres innenfor gruppene og hvem som deltar. 

Arbeidsgruppe Hva skal gjøres Hvem deltar 

Bestemmelser og 
retningslinjer  

 

Samordne og revidere bestemmelser 
knyttet til næringsområder og andre 
områder for handel. Vurdere 
differensierte bestemmelser for 
utnyttelse, plankrav mm. 
Parkeringsbestemmelser. 
Retningslinjer for regionalt viktige 
kulturområder. Harmonisere krav til 
tetthet i nye boligområder. Vurdere 
bestemmelse knyttet til 
allmennhetens tilgjengelighet på 
brygger. 

Miljø og plan	

Kultur, fritid, by- og 
stedsutvikling 

 

Gjennomgang gamle 
reguleringsplaner + 
digitalt kart 

Gjennomgå alle eldre 
reguleringsplaner. Vurdere å oppheve 
reguleringsplaner og foreslå prosess. 
Peke på hvilke planer som bør gjelde 
foran kommuneplanen. 

Miljø og plan 

Samferdsel, klima/miljø, 
parkering, vann/avløp 

Sikre innspill fra andre planer som 
hovedplan vann/avløp, klima og 
energi. Parkering, flom, 
samferdselsplanlegging på 
overordnet nivå og 
trafikksikkerhetstiltak som for 
eksempel framtidige gang-/og 
sykkelveier. 

Miljø og plan 

Eksterne: 
FAU og NMU i forbindelse 
med trafikksikkerhetsplan. 
Næringsliv i forbindelse 
med parkering. VESAR i 
forbindelse med plassering 
av gjenvinningstasjoner. 
 

Grønnstruktur, friluftsliv, 
natur, landbruk  

 

Temakart for rekreasjon, landskap, 
natur og landbruk skal revideres. 
Utarbeide veileder/retningslinjer for 
håndtering av overskuddsmasser fra 
bygg- og anleggsvirksomhet. Gjøre et 
arealsøk som skal peke på 

Miljø og plan 
Kultur og fritid 
Talsperson for barn og 
unge 
 
Eksterne: 

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM ORGANISASJON
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potensielle områder for nye større 
massedeponi/massesorteringsanlegg.	

Følge opp klima og energiplan.	

Sandefjord Turistforening, 
Tønsberg og Omegn 
turistforening, Oslofjorden 
friluftsråd og Forum for 
natur og friluftsliv	

Næring Næringsgruppa skal jobbe med 
strategisk næringsplan og hvordan 
denne skal inkluderes i 
kommuneplanen. I tillegg skal de 
foreta administrative vurderinger av 
innspillene for ny næring i 
kommuneplanen. 

Miljø og plan 

Næring og 
eiendomsforvaltning 

 

Fortetting og kulturmiljø  

 

I dette arbeidet skal det gjennomføres 
en prinsipplan for Stokke sentrum, og 
vurdere om det er prinsipper herifra 
som kan benyttes i andre deler av 
kommunen. Det skal også vurderes 
fortettingspotensiale rundt Sandefjord 
sentrum, og eventuelt anbefale steder 
hvor fortetting med leilighetsbygg 
tillates eller ikke tillates. Revidere 
bevaringsplakaten. 

Miljø og plan 

 

Støy og fareområder 

 

Må sees i sammenheng med 
kommuneROS. Finne helhetlig 
løsning for hensynssoner 
fareområder inkl støy. Oppdatere og 
samordne temakart for fareområder 
og støysonekart. Kommunikasjon 
med NVE og dsb.  

Miljø og plan 

Strategi og samfunn 

Miljørettet helsevern 

 

ARBEID MED MÅLSTYRING I KOMMUNALOMRÅDENE 
Det pågår arbeid med målstyring i kommunalområdene i tilknytning til de respektive politiske 
utvalgene. Dette arbeidet er også forankret i planstrategiens pkt 4.2.1. Kommuneplanens 
samfunnsdel 2019-2031, der det står: «Det utarbeides mål og strategier for kommunesamfunnet 
som helhet og kommunen som organisasjon og for utvalgte målgrupper.»  

Arbeidet med målstyring i kommunalområdene samordnes med kommuneplanen i rådmannens 
ledergruppe, som er styringsgruppe for kommuneplanen. 

MEDVIRKNING AV BARN OG UNGE 
Talsperson for barn og unge har avgitt uttalelse til planprogrammet og deltar i arbeidsgruppe for 
grønnstruktur, friluftsliv, natur og landbruk og vil medvirke i arbeidet med bestemmelser og 

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM ORGANISASJON
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retningslinjer. Ungdomsrådet vil få fastsettelse av planprogrammet til behandling som 
forberedende sak til formannskapet. Til de åpne møtene med nærmiljøene inviteres alle aldre, 
og det forberedes egen oppfølging for unge som deltar. På møtet med paraplyorganisasjoner og 
råd inviteres særskilt organisasjoner for barn og unge. 

POLITISKE VEDTAK 
Forankret i FSK-sak 005/18 – Kommuneplan – medvirkning folkevalgte, 

FSK-sak 023/18 – Rammer for medvirkning med nærmiljøutvalgene og 

Arbeidsmøte kommuneplanarbeidet – medvirkning folkevalgte 27.februar 2018. 

Formannskapets vedtak 24.april 2018 – Ungdom inviteres til å komme med innspill til 
kommuneplanen. 

 

FORANKRING AV VISJONER OG MÅL I KOMMUNEN 
SOM ORGANISASJON






