Formannskapet 20.mars 2018
Oppsummering arbeidsmøte 27.februar
Informasjon om videre prosess med nærmiljømøter

FNs bærekraftsmål

Gruppeoppgave 27. februar
• Velg ut de bærekraftmålene dere mener er viktige å jobbe med i
Sandefjord kommune – knyttet til utfordringene:
o En voksende andel eldre over 67 år
o Andelen som faller inn under fattigdomskriteriet, andelen enslige forsørgere og enslige eldre
o Er boligreserven på rett sted?
o Befolkning med lav gjennomsnittsinntekt, lav andel høyt utdannede, relativt mange utføre,
unge som faller utenfor
o Følge opp mål om klimakutt fra fellesnemnda
o Økt ansvar for kommunens syke innbyggere

o Utfordringer med deltakelse og tilgjengelighet til arenaer
o Lavinntektskommune
o Beredskap og sikkerhet – har vi god nok oversikt på kort og lang sikt

Mål som ble valgt av minst tre grupper

169 delmål
• Bærekraftsmålene og delmålene er skrevet ut og delt ut til
møtet i dag
• De presiserer og konkretiserer hva som ligger i FNs
bærekraftsmål
• Formannskapet besluttet 27.februar å bruke bærekraftsmålene
som rammer for arbeidet med kommuneplanens mål og visjon.
• Vil Sandefjord kommunes visjon bidra til å nå FNs
bærekraftsmål?

Felles forslag til visjon(er)
Gruppe 1:
Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:

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

Utkast til mål
Gruppe 1:

Gruppe 2:

• Skole – Blant de 10% beste
skolene i landet.

Kommunen skal være blant
de fem beste i landet på
følgende områder:

• Eldreomsorg – tilstrekkelig
kapasitet ved bruk av
innovative og smarte
løsninger
• Næringsliv – innen perioden
skal skatteinntektene økes
gjennom å jobbe målbevisst
mot svart arbeid

- folkehelse
- næring og verdiskaping
- boattraktivitet.

Utkast til mål
Gruppe 3:
• Sandefjord kommune skal sikre
at alle barn får en trygg
oppvekst som fostrer robuste
individer
• En befolkningsvekst som er
større en 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

Gjennomføring av møtene i nærmiljøene
Hva vi skal gjøre:

Hvordan vi gjør det:

• Utfordre innbyggerne på å konkretisere
forslag til visjoner.

• Dele opp visjonene i betydningsfulle ord –
hva betyr…
o
o
o
o
o
o
o

trygghet,
muligheter for alle
sammen
trivsel
Det gode liv
bærekraftig samfunn
lykkes

…for dere

En stasjon per ord
Sammen betyr for meg:

Trygghet betyr for meg:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Fritidstilbud i nærmiljøet
Møteplasser
Samarbeid om arrangementer
Mulighet for å bygge kårbolig

(tenkte eksempler på hva som kan bli sagt
av deltakerne på møtene)

Rent vann
Å kunne gå til skolen på gangveg
Ikke være redd når jeg er alene hjemme
Kort veg til sykehus
At brøytebilen kommer
At ingen mobber

(tenkte eksempler på hva som kan bli sagt
av deltakerne på møtene)

Kjøreplan nærmiljøprosess

Tid
18.00
18.15

Hva
Ønske velkommen
Innledning om:
FNs bærekraftsmål
Hva er kommuneplan
Hvorfor vi er her
Hva skal vi gjøre i dag
Hvordan skal vi gjøre det

18.35

Individuelle tenkning rundt de 7 ordene – henge på respektive plansjer

hvem
Ordfører
Kommuneplanlegger

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

19.55
20.00

Evaluering
Takk for nå og vel hjem

Ordfører

Visjon og mål
• Først utfordres deltakerne på møtet til å gi visjonen innhold –
hva betyr de meningsbærende ordene for dem?
• Deretter skal de vurdere målene politikerne har utarbeidet så
langt
• Hvilke mål mener du er viktige for din hverdag?
• Hvilke mål bør vi ha med i kommuneplanen?
• Er det mål som mangler?

Evaluering av prosessen

• Det lages et enkelt skjema som fylles ut av
deltakerne på slutten av møtet – leveres ved
utgangen

• Evalueringen presenteres til formannskapet
sammen med innspillene i juni

Mer medvirkning 2018-2019
Uke
1-4 (2018)

Aktivitet
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
22

Åpne kontordager
Møte med organisasjoner og råd– visjon.

25

Rapport fra medvirkningsarenaene til FSK

32-48
1-6 (2019)

Utarbeidelse av planforslag
Høring planforslag

1-6

Åpne møter med nærmiljøene – om planforslaget

3
3
5

Åpne kontordager
Møte med regionale myndigheter
Møte med organisasjoner og råd – om planforslaget

25

Vedtak planforslag

Åpen invitasjon

Særskilt inviterte

Politisk

