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Innledning 
I følge §11-1 i plan- og bygningsloven skal kommuneplanen omfatte en handlingsdel. Handlingsdelen 

skal angi hvordan samfunnsplanen skal følges opp de fire påfølgende år eller lengre. Den skal angi 

kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretisere tiltakene 

innenfor kommunens økonomiske rammer. Den skal rulleres årlig.  

Handlingsdelen skal ses i sammenheng i økonomiplanen etter kommuneloven § 44, og pbl. §11-1 

fjerde ledd annet punktum åpner for at økonomiplanen kan inngå i handlingsdelen.  

Tiltakene skal bidra til å nå de prioriterte bærekraftsmålene og mål for Sandefjordsamfunnet slik de 

er presentert i kommuneplanens samfunnsdel. Alle kommunalområdene har prioritert tre mål fra 

samfunnsdelen og i denne handlingsdelen beskrives hvilke tiltak og oppgaver som foreslås 

gjennomført for å bidra til å nå de valgte målene. 

 

Tiltakene som listes opp har ulik status. Mens noen har avklaring om ressursbruk i vedtatte planer 

som for eksempel økonomiplan, vil andre oppgaver inngå i forslag til neste rammeplan. Andre 

oppgaver/tiltak kan løses som en administrativ oppgave med interne ressurser.  
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Helse, sosial og omsorg 
 

FNs bærekraftsmål nr 3 – god helse 

 Barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg bedre som voksne 

 Innbyggerne er i stand til å ta vare på seg selv/ivareta egen helse 

 Tjenestene utvikles slik at etterspørsel etter heldøgnsplasser reduseres  

 

Hovedaktiviteter 

Kommunalområde HSO har ansvar for et svært bredt spekter av kommunale tjenester, fra en 

innbygger er født, til en innbygger er i siste fase av livet. Framskrivninger av den demografiske 

utviklingen gjør det tydelig at det er ovenfor den eldre innbyggergruppen kommunen i fremtiden har 

den største utfordringen relatert til omfang av tjenester. Dette gjør at tjenester til eldre er en 

prioritert oppgave for kommunalområdet. Kommunen utfordres på å tenke nytt om hvordan eldres 

velferds best ivaretas, og hvordan de offentlige tjenestene kan gjøres mer effektive og være mer 

målrettede.  

Sandefjord kommune har gjennom politiske saker vedtatt et veivalg relatert til tjenester for eldre, 

hvor handlingsplanen for «Leve hele livet» står sentralt. Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak, 

som iverksettes for at eldre kan klare seg best hjemme, lengst mulig. I tillegg er det behov for videre 

planlegging og utbygging av både omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Kommunen må følge 

utviklingen og behov nøye, og planlegge i forhold til dette. I dette arbeidet søkes det å finne nye 

løsninger og modeller, som er effektive for kommunen, og attraktive for innbyggerne.  

Kommunalområdet har gjennom seksjonene NAV, Familie og helse, og Botiltak og aktivitet ansvar for 

mestring og inkludering av utsatte grupper i samfunnet. Kommunen er avhengig av at flest mulig er i 

stand til å mestre hverdagen og ta vare på seg selv. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for innbyggernes 

helse og mestring. Kommunens tjenester skal bygge opp under den enkeltes forutsetninger for å 

være en aktiv deltaker i yrkes og samfunnsliv. For de som ikke har arbeidsevne som er forenelig med 

ordinært arbeid, har kommunen ansvar for et meningsfylt dagtilbud. Framskrivninger av behov for 

dagtilbud de neste ti årene, viser behov for en stor økning. Det jobbes med å planlegge innretninger 

på disse tilbudene for fremtiden.  

Sandefjord kommune har tatt ansvar for flyktninger. Disse skal integreres og gjøres i stand til å bli 

innbyggere som er selvstendige og uavhengige av offentlige tjenester. Fønix har levert innhold i 

introduksjonsprogrammet. Kommunen og Fønix jobber sammen om hvordan dette samlede tilbudet 

kan videreutvikles til å bli enda bedre enn det er i dag.  

De som ikke selv kan sørge for egnet bolig kan søke kommunen om bistand og kommunen forvalter 

en betydelig boligmasse. Disse boligene er alt fra ordinære hus og leiligheter, til tilrettelagte boliger 

med bemanning som er individuelt tilpasset målgruppen. Det legges frem en boligsosial 

handlingsplan våren 2019 som beskriver hvordan arbeidet settes i system og hvilke utfordringer og 

prioriteringer som er vesentlige fremover.  

Barneverntjenesten spiller en viktig rolle i målet om at barn med et vanskelig utgangspunkt klarer seg 

bedre som voksne. Ansvarsdelingen mellom kommunen og staten er foreslått endret, noe som kan 

medføre nye oppgaver for den kommunale barneverntjenesten. Barnevernstjenesten og 
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samarbeidende enheter jobber med å vurdere hvordan kommunen best mulig kan løse endrede 

oppgaver for barneverntjenesten.  

Følgende tiltak (både finansierte og ufinansierte) foreslås gjennomført i perioden 2019 – 2023:   

 Handlingsplanen for «Leve hele livet»  

 Boligsosial handlingsplan  

 Plan for rus- og psykisk helse 

 Plan for inkludering og integrering   

 Arbeid med helstidskultur  

 Demensvennlig samfunn  

 Utrede muligheter for samarbeid med private aktører, utbyggere og 

tjenesteleverandører  

 Planlegge for hvilke områder kommunen ønsker bosetting av eldre 

 Planlegge for nye oppgaver overført kommunal barneverntjeneste  

 Forbedre systemer for koordinering av tilbudet til utsatte barn og unge 

 Plan for legetjenesten  

 Satsing på og strategi for frivillighet  

 Plan for habilitering og rehabilitering  

 Familieveiledning og tiltak i hjemmet for å fremme mestring for foreldre 
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Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling  
 

FNs bærekraftsmål nr 3 – god helse 

 Sikre innbyggerne tilgang til mange ulike arenaer for fysisk og kulturell aktivitet og 

rekreasjon hele året. 

FNs bærekraftsmål nr 11 – bærekraftige byer og samfunn 

 Stimulerer til et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivillige 

organisasjoner og lokal kulturnæring. 

FNs bærekraftsmål nr 10 – mindre ulikhet 

 Bidra til at hele befolkningen kan ta del i kultur- og fritidstilbudene, enten som 

deltagere eller publikum. 

Hovedaktiviteter 

Hovedmålene innebærer at befolkningen skal stimuleres til flere og bedre opplevelser, og økt 
aktivitet i kommunens kultur, friluft- og idrettsliv. 
 
Kommunalområdet for kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling skal bidra til god folkehelse og gode bo- 

og oppvekstmiljøer for alle innbyggere i Sandefjord kommune, ved å gi muligheter for kulturell og 

fysisk utfoldelse, ved å sikre lokaler og arenaer, legge til rette for sosiale møteplasser, og gi 

muligheter for innflytelse på utviklingen i eget nærmiljø gjennom utvikling av 

nærdemokratiordningen.  

Kommunalområdet skal legge til rette for et mangfold av kultur- og fritidstilbud for alle 

aldersgrupper, der idrettsanlegg og grøntområder, bibliotekene, museet, kulturhusene og kinoen 

spiller en viktig rolle. Barn og unge er et satsningsområde i Sandefjord kommune. Tiltak for å utjevne 

ulikhet i grupper av barn og unges deltagelse i kultur og idrettsliv, som opplevelseskortet og 

utlånsordninger, bør videreutvikles.  Den kulturelle skolesekken og Barnas kulturprogram er 

aktiviteter som er rettet mot denne målgruppen.  

Bibliotekene er et viktig virkemiddel for å motvirke utenforskap og bidra til inkludering. Bibliotekene 

skal aktivt og målrettet fremme ytringsfrihet og demokrati gjennom litteratur- og kulturformidling, 

informasjon og arrangementer. En hovedoppgave er å formidle bredden i litteraturen for å spre 

leseglede og litterære opplevelser til så mange som mulig. 

Ny Fleksibel Kulturarena skal realiseres i perioden, og tilgangen på øvings- og fremvisningsarenaer for 

det frivillige kulturliv og lokal kulturnæring vil bedres. Den nye arenaen er planlagt samlokalisert med 

Hjertnes kulturhus. Kulturhuset blir en viktig arena for kulturlivets mangfoldige aktiviteter. Målet er 

et åpent og inkluderende samlingspunkt for kulturaktører i Sandefjord – både amatører og 

profesjonelle.  

Idrettsanleggene i kommunen er viktige arenaer for innbyggerne. I den nye kommunen er det i dag 

ulikt eierskap til idrettsanleggene. Det bør i perioden vurderes alternative modeller som stimulerer 

en hensiktsmessig utvikling av eksisterende anlegg, og realisering av nye anlegg.  

I planlegging av nye skolebygg bør det vurderes en samlokalisering av skole, kulturarenaer og 
idrettsanlegg. Et slikt fokus på samlokalisering, samspill og sambruk vil kunne gi utstrakte 
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synergieffekter, både gjennom arealeffektivisering/sambruk, reduserte FDV-kostnader, et mer 
helhetlig utdanningsløp, og nytenking og samarbeid mellom skole, kultur og idrett.  
 
Temaplanene for friluftsliv og idrett 2019–2028 ble vedtatt i 2019. Mange innbyggere er aktive innen 
idrett og friluftsliv, men mange er også inaktive eller faller utenfor det tilbudet som finnes. Nasjonale 
undersøkelser viser at aktivitetsnivået i befolkningen går nedover. Det antas at Sandefjord er 
representativ i forhold til resten av landet hva gjelder disse undersøkelsene. Med bakgrunn i 
ovennevnte undersøkelser er det vesentlig å fokusere på strategier for å øke aktiviteten i 
befolkningen. Det legges derfor vekt på å utvikle kommunens grønne preg med trivelige parker, 
plasser og friområder. 
 
Frivillighetskultur i samfunnet er en viktig bærebjelke for realisering av et godt kultur og fritidstilbud. 
Ubetalt deltagelse og aktivitet som bunner i at vi gjør noe sammen eller for andre uten verken å 
skulle leve av det selv eller gjøre oppgaver på vegne av det offentlige, er viktigere enn noen gang. En 
sterk frivillighet med bred deltagelse og mangfoldige aktiviteter er et mål i seg selv – uavhengig av 
hva de frivillige engasjerer seg i. Det er viktig å stimulere og legge til rette for at det frivillige 
organisasjonsliv har gode vilkår for vekst i Sandefjord.  
 
Utvikling av by og tettsteder til attraktive bomiljøer skjer gjennom bevaring, videreutvikling og 

etablering av tiltak som oppleves meningsfulle, inkluderende og åpne for innbyggerne. Etablering av 

badeanlegg nært byens sentrum, ny isflate i Thor Dahls gate og oppgradering av Sentrumsjordet i 

Andebu er eksempler på tiltak som vil gi innbyggerne tilgang til nye arenaer for rekreasjon. 

Kommunalområdet skal bidra i arbeid med stedsutvikling for kommunens tettsteder og lokalsentre.  

Det skal sikres en god og verdig gravplassforvaltning. Oppgradering av eksisterende gravplasser har 

vært et pågående arbeid over tid.  Det bør gjøres en vurdering av mulig etablering av navnet 

minnelund i kommunen.  

 
Tiltak og oppgaver: 

 Utarbeide strategisk KFBS-plan 

 Etablere Fleksibel kulturarena 

 Videreutvikle Hjertnes kulturhus 

 Etablere badeanlegg i sentrum 

 Etablere isflate i Thor Dahls gate 

 Etablere rekreasjonsområde på Sentrumsjordet i Andebu 

 Etablere servicebygg i Hesteskoen 

 Rehabilitere og videreutvikle idrettsanlegg 

 Rehabilitere og videreutvikle lekeplasser 

 Rehabilitere og videreutvikle friluftsområder 

 Videreutvikle ordninger som stimulerer til deltagelse i kultur- og foreningsliv for barn og 

unge, blant annet gjennom ulike tilskuddsordninger  

 Utvikle nærdemokratiordningen 

 Videreutvikle samarbeidet med frivilligheten 

 Harmonisere avtaler og ytelser de forskjellige lag og foreninger har 

 Etablere meråpent bibliotek i Stokke og Sandefjord 

 Etablere Frivilligsentral i Stokke 

 Etablere «navnet minnelund» 
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 Finne egnede arealer til ny hundepark i Stokke, som erstatning for den midlertidige 

hundeparken i Bokemoa. 

Oppvekst og kunnskap 
 

FNs bærekraftsmål 4 – god utdanning 

 Sikre alle barn et godt barnehagetilbud som bidrar til sammenheng i læringsløpet. 

 Sikre at grunnskolen bidrar til at flest mulig fullfører og består videregående skole. 

 Sikre alle barn og unge trygge, inkluderende og effektive læringsomgivelser. 

Hovedaktiviteter 

Det jobbes med å sikre at alle barn får et allmenpedagogisk tilbud av høy kvalitet, og at barn som har 
behov for et tilrettelagt tilbud opplever økt inkludering. Leken skal gis de beste betingelser som 
barnas viktigste kilde til glede, trivsel, læring og danning i barnehagen, og alle barn skal gis like 
muligheter til læring og livsmestring, uavhengig av kjønn, sosial og kulturell bakgrunn, kognitive og 
fysiske forskjeller. Åpen barnehage skal innrettes for i større grad å være en rekrutteringsarena som 
bidrar til å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn. Barnehagen skal redusere gapet 
mellom barnas språklige ferdigheter og lære barna norsk før skolestart. Indikatorene som måles i 
foreldreundersøkelsen hvert annet år skal vise bred deltakelse og høy tilfredshet med kvaliteten på 
barnehagetilbudet. 
 
Det skal gjennomføres tilsyn i alle barnehager i henhold til sentrale føringer for tilsynsfrekvens. Det 
ferdigstilles system for dokumentasjon på kjennskap, risikovurdering og samarbeid med 
barnehagene. Det jobbes med å forberede sikring av tilstrekkelig barnehagekapasitet tilpasset 
boligmønster og behov. Det skal lages brukerundersøkelser og rutiner for kvalitetskontroll med 
bakgrunn i kvalitetsindikatorene i barnehage, og alle barnehager skal delta på kompetanseheving i 
henhold til kommunens kompetanseplan.  
 
Det jobbes med å sikre at alle elever som går ut av grunnskolen mestrer grunnleggende ferdigheter 
som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Alle elever som er i stand til det, skal 
gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier 
eller i arbeidslivet. For å vite om kvaliteten på opplæringen er god, skal skoleeier jevnlig drøfte 
hvordan god kvalitet kan gjenkjennes, og det skal utformes mål for forventet kvalitet på den enkelte 
skole og i kommunen. Arbeidet med å sikre at alle elever inkluderes og opplever mestring, står 
sentralt. 
 
For å bidra til at flest mulig av kommunens elever fullfører og består videregående skole, er styrking 
av basisferdighetene viktig. Blant annet er det avgjørende at elevene knekker lesekoden i løpet av 1. 
trinn, og at de som ikke mestrer det får profesjonell bistand så tidlig som mulig. Det er en direkte 
sammenheng mellom oppnådde læringsresultater på barnetrinnet og sannsynligheten for å fullføre 
og bestå videregående opplæring. Skoleeier har en forventning om at grunnskolepoengene over tid 
nærmer seg 44 i snitt, og at forskjellen mellom gutter og jenters oppnådde resultater reduseres. Det 
forventes at andelen elever som fullfører og består VG1 over tid er over 90 prosent slik at de vil være 
bedre rustet til å bli aktive deltakere i studie-, arbeids- og samfunnsliv. Lykkes man med dette, vil 
også kommunens folkehelseprofil bedres. Arbeidet med å videreutvikle vurderingspraksisen og 
vurderingskulturen forsterkes, og profesjonaliseringen av ledere og lærere gjennom skolering i 
utdanningene «Ledelse av læring» og «Rektorskolen» videreføres, og etterutdanning av lærere for å 
innfri de nasjonale kompetansekravene fortsetter. Skolens lovpålagte ansvar for å sikre alle elever et 
godt psykososialt læringsmiljø forsterkes, samt at kommunens samlede ressurser for å sikre 
marginaliserte grupper koordinert oppfølging støttet av digitale løsninger prioriteres. Det jobbes med 
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å utarbeide et system for oppfølging av skoler med særlige utfordringer, og et system for å 
synliggjøre at tilsynene i barnehagene medfører forbedret praksis. 
Det jobbes med å sikre at barn, unge og voksne får rett hjelp til rett tid. Flere barn enn i dag skal få 
tilpasset hjelp og opplæring innen rammen av det ordinære tilbudet i barnehage og skole. PP-
tjenesten skal bidra aktivt i det tverrfaglige samarbeidet slik at utsatte brukere opplever samtidig og 
koordinert innsats.Saksbehandlingstiden skal være ihht forvaltningsloven. 
 
Følgende tiltak (både finansierte og ufinansierte) foreslås gjennomført i perioden 2019 – 2023:   

 Aktiv deltakelse i det statlige «Prosjekt folkehelse» 

 Revidert overordnet plan for arbeidet med det psykososiale miljøet 

 Gjennomføre tilsyn i kommunens barnehager i henhold til lovkravet 

 Ferdigstille standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud 

 Ferdigstille system for dokumentasjon av risikovurdering i barnehage 

 Iverksette tiltak for å øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage 

 Utarbeide et system for å synliggjøre at tilsyn medfører forbedret praksis og kvalitet 

 Videreføre etterutdanning av lærere ihht nasjonale krav og forventninger 

 Innfri bemanningsnorm i skoler og barnehager 

 Innfri implementering av nye læreplaner i skole og rammeplanen i barnehage 

 Videreutvikle realfagssatsingen og digitaliseringen i og av skoler og barnehager 

 Innføre realfagsbaserte valgfag på alle ungdomsskoler og opprette en profilskole 

 Jobbe for å redusere kvalitetsforskjeller innad og mellom barnehager og skoler 

 Initiere systemer for bedre koordinering av tilbudet til utsatte barn og unge 

 Utarbeide en strategi for at «Åpen barnehage» er en rekrutteringsarena for høyere 
barnehagedeltakelse 

 Høyne personalets kollektive formal- og realkompetanse  

 Igangsette prosess for fornying av skole- og barnehagestruktur 

 Øke kompetansenivået blant ansatte i skole og barnehage når det gjelder forebygging av vold 
mot barn og unge 
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Miljø- og plansaker 
 

FNs bærekraftsmål nr 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst  

 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring 

FNs bærekraftsmål 9 – innovasjon og infrastruktur 

 Kommunen skal sikre grønn og blå infrastruktur og være en pådriver for god teknisk 

infrastruktur  

FNs bærekraftsmål nr 11 – bærekraftige byer og samfunn 

 Framtidsrettede klimatiltak vurderes i alle plan- og byggesaker, og kommunen har nødvendig 

kunnskap, planer og beredskap for å begrense konsekvensene av klimaendringene 

Hovedaktiviteter 

Målene som er foreslått prioritert for Miljø- og plansaker vil imøtekommes gjennom ulike oppgaver 

og tiltak.  

Gjennom områdeplanlegging etter plan- og bygningslovens § 12-2 kan kommunen ta en overordnet 

planleggerrolle i større områder. Gjennom områdeplanlegging kan kommunen jobbe for å nå de 

overordnede målsettingene. I planforslaget foreslås det å utarbeide områdeplaner for følgende 

områder i kommunen: Høgenhall, Store Bergan, Rismyr/Huken, Stokke sentrum øst/Byenga og Torp.  

Av disse foreslås det å prioritere planlegging av Høgenhall først, fordi området ligger sentralt plassert 

i et attraktivt boområde ikke langt unna Sandefjord by. Beboerne i området og idrettslaget ønsker en 

avklaring og kommunen er en stor grunneier på Høgenhall.  

Kommunen er også en stor grunneier på Rismyr/Huken. Denne områdeplanen trenger noen 

justeringer før vedtak for å bli realiserbar. Arbeidet med dette foreslås gjenopptatt etter at 

planarbeidet med Høgenhall er godt i gang, parallelt med at det igangsettes et prosjekt for 

stedsutvikling i Kodal.    

En utbygging av boligreserven på Store Bergan vil medføre nedbygging på dyrka mark og det må 

eventuelt fremmes en politisk forespørselssak før dette planarbeidet kan igangsettes. Det er 

nødvendig å etablere et grunneiersamarbeid om områdereguleringen.  Arbeidet med 

sentrumsområdene øst for jernbanen i Stokke foreslås ikke igangsatt før Bane NOR har kommet noe 

lengre i planleggingen nord for Stokke sentrum.  

Arbeidet med en kommunedelplan/områdeplan for næringsutvikling i Torpområdet foreslås 

igangsatt høsten 2019, etter at kommunedelplanen for InterCity-utbyggingen av parsellen Stokke – 

Larvik grense er vedtatt. Det må påregnes et omfattende konsekvensutredningsarbeid. Planen må 

blant annet ta stilling til mulige nye veiløsninger i Torpområdet. 

I strategisk næringsplan står det at det skal utarbeides en helhetlig byutviklingsplan for Sandefjord 

by. Med dette menes en samlet plan som sammenstiller diverse fagutredninger og avklarer videre 

kurs for sentrumsutviklingen. Aktuelle problemstillinger kan være hvordan det skal bygge i sentrum, 

hvordan arealene rundt ny jernbane kan utvikles, utvikling av sjøfronten med mer. 

Byutviklingsplanen vil forventelig sammenbinde tidligere utredninger og flere av oppgavene som her 

er foreslått.  
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Det er i kommuneplanens arealdel satt krav til en helhetlig plan for offentlig infrastruktur for Pindsle. 

Dette kravet er knyttet til økt handel. Det arbeidet igangsettes allerede våren 2019 for slik at planen 

kan være premissgivende for videreutvikling av handelsområdet.  

Flere av analysene/utredningene som er opplistet i handlingsdelen til kommunalområde miljø/plan 

planlegges utført som prosjekter som gjennomføres parallelt med lovpålagt saksbehandling frem mot 

neste rullering av kommuneplanen. Dette gjelder: Oppgradering utvalgte temakart, kartlegging av 

hule eiker, dekningsanalyse for grønnstruktur, småbåthavnutredning, samt et prosjekt med 

oppheving av eldre og utdaterte reguleringsplaner. 

Det videre arbeidet med fortetting bør prioriteres høyt fremover. Arbeidet med en områdestudie 

innenfor gang- og sykkelbyen (avgrensning i kommunens fortettingsstrategi) omkring Sandefjord by 

er så vidt påbegynt allerede. Formålet med en slik studie kan være å utpeke egne fortettingsområder 

og områder hvor fortetting med leilighetsbygg skal unngås. 

Gode samferdselsløsninger og tilrettelegging for myke trafikanter er viktig for å nå målet om 

bærekraftige byer/samfunn (bærekraftsmål nr. 11) og innovasjon/infrastruktur (bærekraftsmål nr. 9). 

Gjeldende transportplan for Sandefjord er fra 2003 og må revideres. Ny plan må omfatte hele 

kommunen, men områdene med størst potensiale for overføring av reiser til gang og sykkel og 

kollektiv bør vies særskilt fokus. Gjeldende hovedsykkelplan bør også revideres og kan vurderes 

implementert i transportplanen. En utredning av ulike løsninger for ny forbindelse (inkl. ferge) 

mellom Framnes/Fjellvik og sentrum foreslås utredet, enten som et selvstendig arbeid eller som et 

ledd i transportplanarbeidet.  

I kommuneplanforslaget er det ønske om flere nye veier, deriblant ny Kodalvei/utbedringer langs 

eksisterende og ny vei fra Borgeskogen til Arnadal. Det er også foreslått 11 nye gang-/sykkelveier. Ut 

over dette er det ved flere anledninger pekt på muligheten for en ny østforbindelse mellom 

Nilsesvingen og Torp/Tassebekk (for å avlaste Sandefjordsveien), samt mulig omkjøringsvei i Stokke. 

Vinteren 2019/2020 planlegges det igangsatt et arbeid med å utrede mulige finansieringsformer for 

større samferdselstiltak. Gang-/sykkelveiprosjekter og øvrige trafikksikkerhetstiltak gjennomføres 

fortløpende avhengig av prosjektenes prioritering i handlingsplan for fylkesveinettet og bevilgninger i 

kommunens budsjetter. 

Tidligere utredninger har vist at et parkeringsanlegg i Preståsen er lite realistisk og at Preståsen har 

en noe ugunstig plassering i forhold til det sentrale veisystemet i kommunen. Det foreslås å utrede 

muligheten for nytt P-hus ved Sandefjordsveien. 

I perioden bør det gjennomføres en analyse av fergedriftens betydning for Sandefjord og fordeler og 

ulemper ved videre fergedrift fra Indre havn.  

 

Innenfor kommunalteknisk område vil man jobbe for å oppnå tiltakene og målsettingene i gjeldende 

avfallsplan. Ny hovedplan for vann og avløp er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt i 2019. Det 

jobbes kontinuerlig med utskifting av eldre VA-ledninger, pumpestasjoner med mer i henhold til 

vedtatte saneringsplan. I perioden planlegges det en videre utbygging av avløpssystemet i Stokke og 

ombygging/utvidelse av Enga renseanlegg i Sandefjord. Kastet gjenvinningsstasjon skal oppgraderes.  
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Følgende tiltak (både finansierte og ufinansierte) foreslås gjennomført i perioden 2019 – 2023:   

Klima/energi, kommunalteknikk og samferdsel 

 Revidere/samordne ny hovedplan for vann og avløp 

 Kontinuerlig utskifting av eldre VA-ledninger, pumpestasjoner med mer 

 Utbygge avløpssystemet i Stokke (legge ned Fossnes renseanlegg) 

 Bygge om/utvide Enga renseanlegg 

 Vurdere nytt rensetrinn på Vårnes renseanlegg 

 Oppgradere Kastet gjenvinningsanlegg 

 Videreføre arbeidet med Sykkelbyen Sandefjord  

 Oppgradere utvalgte temakart (natur, landskap) 

 Gjennomføre en kartlegging av forskriftseiker i hele kommunen 

 Lage ny transportplan/samferdselsplan 

 Utrede mulige finansieringsformer for større samferdselstiltak (nye veier mm.) 

 Utrede ulike løsninger for ny forbindelse (inkl. ferge) mellom Framnes/Huvik og sentrum 

 Utrede muligheten for nytt P-hus ved Sandefjordsveien 

 Utrede ny trasé for omkjøringsvei i Stokke 

 Gjennomføre en analyse av fordeler og ulemper ved fortsatt fergedrift fra Indre Havn 

 Gjennomføre kommunale gang-/sykkelveiprosjekter og øvrige trafikksikkerhetstiltak  

 

Arealplan og utredningsoppgaver 

 Utarbeide en kommunedelplan/byutviklingsplan for Sandefjord sentrum 

 Oppheve gamle reguleringsplaner 

 Gjennomføre en småbåthavnutredning (behovskartlegging med mer) 

 Videreføre fortettingsarbeidet med en områdestudie i Sandefjord 

 Lage områdeplan for Høgenhallområdet 

 Lage områdeplan/plan for oppgradering av infrastruktur på Pindsle 

 Lage områdeplan for Store Bergan-området 

 Lage områdeplan for Sentrum øst/Byenga i Stokke 

 Ferdigstille områdeplan for Rismyr-/Hukenområdet i Kodal 

 Utarbeide en dekningsanalyse for grønnstruktur i kommunens byer, tettsteder og lokalsenter 

 Lage kommunedelplan/områdeplan for Torpområdet 

 Bistå med arealsøk i prosess for fornying av skole- og barnehagestruktur 
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Næringsutvikling og eiendomsforvaltning 
 

FNs bærekraftsmål nr 8 – anstendig arbeid og økonomisk vekst 

 Sandefjord er en smart, digital, innovativ og levende by med attraktivt nærings- og arbeidsliv 

som gir trivsel og vekst for innbyggerne 

 Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive arealer for næring 

FNs bærekraftsmål nr 9 – innovasjon og infrastruktur 

 Sandefjord kommune skal skape regionens mest offensive tilrettelegger for næringslivet 

Hovedaktiviteter 

Sandefjord kommune har som mål å bli blant de beste i landet på næringsutvikling. Dette er visjonen. 

Målene de folkevalgte har satt seg, er at kommunen skal markere seg som smart, innovativ og 

levende, med regionens mest innbydende arealer for næring. 

Sandefjord kommune skal være den mest offensive tilretteleggeren for det private næringslivet og 

den kommunen som har høyest bostedsattraktivitet i landsdelen. Det vil si at folk som bor her nå 

trives, og at andre får lyst til å flytte hit. Sandefjord kommune skal ikke minst bidra til at næringslivet 

får god tilgang på relevant og spesialisert kompetanse. 

I denne planen blir det pekt på en rekke strategiske grep som skal sørge for at visjon og mål blir 

oppnådd. Blant dem er utviklingen av et levende bysentrum med en optimal blanding av 

tjenesteyting og opplevelsesarealer, bolig-, kontor- og kompetansearbeidsplasser, utforming av en 

smartby-modell, og det å legge til rette for at unge menneskers ønsker og behov blir ivaretatt. 

En forutsetning for å lykkes, er at trekanten næringslivet selv, politikere og kommunens 

administrasjon finner fram til gode, felles løsninger. De næringsdrivende skal oppleve at de 

folkevalgte lytter til deres behov, og at kommunalt ansatte er positive ja-mennesker. 

I årene fram til 2031 skal blant andre næringsarealene på Fokserød og Torp reguleres og utvikles. 

Også næringsarealene i tidligere Stokke og Andebu kommuner skal utvikles slik næringslivet ønsker. 

Der det er grunnlag og behov for det, er kommunen innstilt på å være initiativtaker, pådriver og påta 

seg en aktiv rolle som grunneier. Nye næringer ønskes velkommen, ikke minst datalagring. 

For at en kommune skal bli oppfattet som et fristende sted å slå seg ned i, er bostedsattraktivitet helt 

avgjørende. Arbeidstakerne i nærings- og arbeidslivet ønsker en kommune med et rikt utvalg 

bomuligheter i alle prisklasser, gode barnehager og skoler og et kulturtilbud som appellerer til mange 

interesser. Sandefjord vil ta vare på natur- og rekreasjonsområder og vil verne særlig bynære skogs- 

og friluftsarealer for allmennheten. Idretten skal også gis de beste betingelser for å fylle sin rolle. 

Forvaltning av kommunens eiendommer er viktig å løse på en god måte da de representerer store 

verdier og er nødvendige for tjenesteleveransene i alle kommunalområder. Dette innebærer at 

bygningene og særlig formålsbyggene skal bidra til å understøtte tjenesteproduksjonen både for 

kommunens ansatte og for brukere av kommunale tjenester. Dette innebærer at vedlikehold, 

fornyelse eller nybygg planlegges i samarbeid med berørte kommunalområder. Videre bør det sikres 

en god arealeffektivitet og utnytte mulighet for å samlokalisere ulike funksjoner. Dette gjelder f.eks. i 

planlegging av nye skolebygg der det bør vurderes en samlokalisering av skole, kulturarenaer og 

idrettsanlegg. Et slikt fokus på samlokalisering, samspill og sambruk vil kunne gi utstrakte 

synergieffekter, både gjennom arealeffektivisering/sambruk og reduserte FDV-kostnader. 
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Forvaltning, drift og vedlikehold utgjør store utgifter for kommunen. Gode drifts- og 

vedlikeholdsrutiner, arealeffektivitet er nødvendig for å ha kontroll på utgiftene. Videreføring av 

arbeidet med ENØK-tiltak er også et viktig virkemiddel. Behov og gjennomføring må planlegges i et 

lengre perspektiv innenfor økonomiske rammer. Bygninger som ikke tilfredstiller kommunens 

krav/behov bør vurderes ifht fornyelse, nybygg eller salg. For å gjennomføre Strategisk næringsplan 

er det flere mål og tiltak som avhenger av samarbeid med andre kommunalområder (bærekraftsmål 

nr. 11)   for å lykkes. Dette gjelder særlig  Miljø- og plansaker ifht plan og reguleringsarbeid.  

 

Følgende tiltak (både finansierte og ufinansierte) foreslås gjennomført i perioden 2019 – 2023:   

 Starte iverksettelse av tiltak i handlingsdelen for Strategisk næringsplan 

 Etablere Smartby- prosjekt 

 Bidra til å etablere klynge for sosialt entreprenørskap 

 Intensjonsavtale med sosiale entreprenører etableres 

 Videreutvikle samarbeidet med våre eksisterende sosiale entreprenører og satse på å utvikle 

samarbeid med flere og legge til rette for at Sandefjord blir et senter i vår region for sosialt 

entreprenørskap. 

 Forberede arbeidet med helhetlig plan for byutvikling 

 Bidra til utviklingsarbeid for helhetlig plan for utvikling  Fokserød-Kullerød-Torp, med sikte på 

å utvikle Vestfoldregionens mest attraktive næringsområde 

 Utvikle strategi og gjennomføring av ENØK-tiltak for å redusere energiutgiftene på 

kommunale bygg 

 Vurdere ulike løsninger for en mer aktiv rolle i tilrettelegging og utvikling av næringsarealer 
 Skape regionens mest attraktive arealer for næring  

 Anskaffelser skal benytte som verktøy for å styrke innovasjon 

 Jobbe aktivt opp mot alle aktuelle aktører for å få nye Vestfold tingrett til Sandefjord 

kommune 
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Rådmann/sentral stab- og støttefunksjoner 
FNs bærekraftsmål nr 9 – innovasjon og infrastruktur 

 Kommunen bruker anskaffelser som et verktøy for å styrke innovasjon 

FNs bærekraftsmål 10 – mindre ulikhet 

 Folkehelseperspektivet er tydelig og prioritert innenfor alle samfunnsområder 

FNs bærekraftsmål 11 – bærekraftige byer og samfunn 

 Det jobbes systematisk med samfunnsikkerhet og beredskap, i daglig drift og i alt 

utviklingsarbeid 

Hovedaktiviteter 

Området sentrale stabs- og støttefunksjoner har med sine 5 stabsfunksjoner (kommuneadvokat, 

assisterende rådmann, organisasjon og HR, økonomi og digitalisering og nye løsninger) administrative 

oppgaver som gir støtte til rådmann og til de tjenestene kommunalområdene yter. Oppgavene er 

knyttet til for eksempel overordnet kommuneplanlegging, økonomistyring, personalforvaltning, 

juridisk bistand, innkjøp, politisk sekretariat, dokumentforvaltning/arkiv, samfunnsikkerhet og 

beredskap, folkehelse, internkontroll, IKT, kommunikasjon og servicetorg.  

Store deler av ansvarsområdet forutsetter samhandling med kommunalområdene. Dialog og 

samhandling med innbyggerne er også vesentlig i oppgaveutførelsen, særlig gjelder dette for 

servicetorgene,  i arbeidet med kommunikasjon og  innenfor kommuneplanens samfunnsdel, 

folkehelse og når det gjelder samfunnssikkerhet og beredskap.  

Følgende tiltak (både finansierte og ufinansierte) foreslås gjennomført i perioden 2019 – 2023:   

 Barnetråkkregistrering 

 Etablering av folkehelsenettverk for samhandling på tvers av kommunalområdene 

 Administrativ beredskapsplan skal rulleres innen 2020  

 Revisjon av kommunal ROS før utgangen av 2020 

 Utarbeide kommunal plan mot vold og seksuelle overgrep mot barn 

 Levekårskartlegging 

 Strategi for koordinert samarbeid med frivilligheten 

 Handlingsplan for mangfold og inkludering 

 Utarbeide og implementere anskaffelsesstrategi med vekt på innovasjon 

 Etablere fellesdokument handlingsdel og økonomiplan 

 Fra starten av utarbeidelse av kommuneplanen må brukerrepresentanter involveres 
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FNs bærekraftsmål nr 17 – samarbeid for å nå målene 
 

FNs bærekraftsmål nr 17 – samarbeid for å nå målene, har som globalt, overordnet mål: 

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye (globale) partnerskap for bærekraftig utvikling.  

I handlingsdelen framgår mål for de respektive kommunalområdene og det beskrives hvilke tiltak 

som foreslås for å nå målene. Enkelte planoppgaver er så omfattende at flere kommunalområder vil 

involveres på ulik tid og med ulik ressursbruk. Disse oppgavene presenteres under FNs 

bærekraftsmål 17. 

1) Stedsutvikling for kommunens tettsteder og lokalsentre 
Sentralt i denne oppgaven er tilpasset utvikling for tettstedene Stokke og Andebu og lokalsentrene 

Høyjord, Kodal, Fossnes/Arnadal og Melsomvik. Bevissthet om framtidig boligutvikling, hvilke 

funksjoner det bør tiltrettelegges for på de ulike stedene, stedsidentitet og kulturelt uttrykk er viktige 

elementer som må vurderes i arbeidet med stedsutvikling. En naturlig del av dette arbeidet vil være 

framtidig skole- og barnehagestruktur, dekningsanalyse grønnstruktur, prioritering av gang- og 

sykkelveger, boligsosial handlingsplan, omsorgsboliger, kultur- og aktivitetsbygg mm. 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Rådmannen, Kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling, Miljø- og plansaker, Oppvekst og kunnskap, 

Helse, sosial og omsorg, berørte nærmiljøutvalg, frivillige lag og foreninger. 

 

2) Plan for rekreasjon og tilgjengelighet i Indre Sandefjordsfjorden  

Sentralt i denne oppgaven er framtidig bruk av de nære sjøarealene hvor det er mye bebyggelse. 

Bevissthet om allmenn tilgang til sjøen, sammenhengende tur- og rekreasjonsarealer, fordeling av 

offentlig og privat areal for boliger i sjøfronten, framkommelighet for gange, sykkel og kollektiv er 

viktige aspekter. Utredning av ferge for gående og syklende mellom Framnes og indre havn kan 

inkluderes i dette arbeidet, det samme kan Bydelspark Kilen. Planen bør følge opp mulighetsstudiet 

for Indre havn. 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Kultur og friluftsliv, by og stedsutvikling, Miljø- og plansaker, berørte nærmiljøutvalg, frivillige lag og 

foreninger. 

 

3) Områdeplan Torp - Fokserød 
Planen er en del av arbeidet med å bidra til utviklingsarbeid for helhetlig plan for utvikling Fokserød-
Kullerød-Torp, med sikte på å utvikle Vestfoldregionens mest attraktive næringsområde. Sentrale 
tema er arbeidsplasser og næringsliv langs E-18 og framtidig vekst rundt ny jernbanestasjon på Torp 
ved flyplassterminalen. Kombinasjonen av store næringsarealer, store transportarealer og 
eksisterende landbruksdrift vil være sentralt i oppgaven. 
 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, Miljø- og plansaker, berørte nærmiljøutvalg, Torp flyplass, 

grunneierlag og landbruksinteresser i området.  
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4) Helhetlig plan for byutvikling – Sandefjord sentrum  
Fra flere aktører er det fremmet forslag om å utarbeide en helhetligplan for byutvikling. For å følge 
opp arealstrategien om at sentrum skal være motor i næringsutviklingen i kommunen, vil det være 
hensiktsmessig å utarbeide en plan. Andre sentrale tema i denne planen vil være offentlige byrom, 
transportløsninger, parkering, grønnstruktur og øvrige tema som er relevante når vi lager mer 
kompakt by med stor variasjon av funksjoner.  
 
Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Miljø- og plansaker, Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, 

Sandefjord næringsforening, Sandefjord byen vår, Fortidsminneforeningen avdeling Sandefjord og 

øvrige frivillige lag og foreninger som blir berørt. 

 
5) Plan for skole- og barnehagestruktur 

Prosessen rundt en alternativ skole- og barnehagestruktur er omfattende og involverer alle 
kommunalområder. Her vil i særlig grad MP og NE være viktige premissleverandører, men også KFBS, 
OK og sentrale stabsfunksjoner som IKT og økonomi vil ha viktige roller. Behovet for skoler og 
barnehager må sees i sammenheng med planlegging av nye boligområder og befolkningsendringer i 
eksisterende boligområder. I planlegging av nye skolebygg bør det vurderes en samlokalisering av 
skole, kulturarenaer og idrettsanlegg. Et slikt fokus på samlokalisering, samspill og sambruk vil kunne 
gi utstrakte synergieffekter, både gjennom arealeffektivisering/sambruk, reduserte FDV-kostnader, 
et mer helhetlig utdanningsløp, og nytenking og samarbeid mellom skole, kultur og idrett.  
 
Kommuneplanens arealdel har ikke satt av arealer til å bygge nye skoler og barnehager. Det vil derfor 
være behov for å gjøre arealsøk og arealvurderinger knyttet til å få tilgang på tomter med 
tilstrekkelig størrelse og egnethet. Dette er også viktig med tanke på forutsigbarhet, begrense 
muligheten for å gjennomføre nye byggetiltak på disse arealene, og legge til rette for fremtidig 
endret arealbruk. 
 
Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Miljø- og plansaker, Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, Oppvekst og kunnskap, Kultur, 

friluftsliv, by- og stedsutvikling, berørte nærmiljøutvalg og aktuelle frivillige lag og foreninger 

 

6) Kartlegge og fastsette arealbehov til utvikling for offentlig formål, særlig formålsbygg 
Kommunen plikter å ha oversikt og tilrettelegge for framtidig befolkningsutvikling. Dette gjelder 
arealbehov for skoler og barnehager, omsorgsbygg og andre bygg som kommunen plikter å 
tilrettelegge for sine innbyggere. Minnelunder og gravplasser vil også kunne vurderes i dette 
arbeidet.  
 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Miljø- og plansaker, Kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling, Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, 

Oppvekst og kunnskap, Helse, sosial og omsorg 
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7) Attraktive arealer for næring 

Som en del av oppfølgingen av Strategisk næringsplan, er det viktig å legge til rette for at 
næringsaktører kan etablere seg i kommunen. Dette er viktig både fordi det gir signaler til 
næringslivet at de er ønsket, og fordi prosesser etter Plan- og bygningsloven kan ta litt lang tid.  
 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Miljø- og plansaker, Næringsutvikling og eiendomsforvaltning, Sandefjord næringsforening, 

grunneiere 

 

8) Folkehelse 
Folkehelseoppgavene krever innsats på tvers av kommunalområdene og samarbeid også utenfor 
kommuneorganisasjonen i partnerskap med for eksempel frivillige lag og foreninger, næringslivet 
samt andre forvaltningsnivåer. 
 
Kommunen deltar i Program for folkehelsearbeid med en tverrsektoriell prosjektgruppe ledet av 

prosjektleder fra OK. Fokusområdet er psykisk helse og livsmestring i skolen og tiltaket omhandler 

utvikling av digitale verktøy til bruk i dette arbeidet. Integrasjon med Innbyggerappen og samarbeid 

med frivillige og foreninger er en del av det fireårige programarbeidet. Kommunen inngår i et 

utviklingsfellesskap med Vestfold fylkeskommunen og de andre kommunene i Vestfold. 

 

Kommunen har behov for å systematisere sitt folkehelsearbeid ytterligere. I tråd med 

Folkehelselovens bestemmelser skal det utarbeides et dokument med oversikt over helsetilstand og 

påvirkningsfaktorer som konkretiserer kommunens utfordringsbilde. Det foreslås å etablere en fast 

struktur for folkehelsearbeidet, blant annet et tverrsektorielt folkehelsenettverk som møtes jevnlig. 

Aktuelle deltakere i arbeidet: 

Rådmannen, Kultur og friluftsliv, by og stedsutvikling, Miljø- og plansaker, Oppvekst og kunnskap, 

Helse, sosial og omsorg, frivillige lag og foreninger, Vestfold fylkeskommune 

 

9) Samfunnsikkerhet og beredskap 
Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser, og skal med utgangspunkt i den 
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen utarbeide en overordnet beredskapsplan. Kommunens 
overordnede beredskapsplan skal samordne og integrere øvrige beredskapsplaner i kommunen. Den 
skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.  
 
Samfunnsikkerhet og beredskap som tema griper inn både i planlagte og ikke planlagte hendelser. 
Eksempelvis arrangementer i offentlige rom, markeringer av høytider som gjør at mange mennesker 
samles, konsekvenser av naturhendelser som springflo, flom, skred osv. I alt som angår vår hverdag 
og som kan få konsekvenser for våre samfunnsverdier, må samfunnsikkerhet og beredskap ligge til 
grunn for våre prioriteringer og våre valg. Dette ansvarsområdet må forankres på tvers av 
kommunalområdene og gjenfinnes på alle nivå i kommuneorganisasjonen.  
 
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse rulleres 2020. Denne analysen spenner over alle forhold som 

kan føre til uønskede hendelser for kommunens innbyggere. Det er anbefalt at arbeidet med 

samfunnsikkerhet og beredskap er integrert i alle planer etter Plan- og bygningsloven. 



18 
 

Justert etter vedtak i Formannskapet 28.mai 2019.  
 

 

 

Aktuelle deltaker i arbeidet:  

Rådmannen, Kultur og friluftsliv, by og stedsutvikling, Miljø- og plansaker, Helse, sosial og omsorg, 

Oppvekst og kunnskap, frivillige lag og foreninger, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, politi og 

brannvesen, helsevesen, sivilforsvaret m.fl. 

 


