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Fakta om Sandefjord kommune
Folketall 63 500
Areal 422 km2
Arbeidsliv – stor 
andel private 
arbeidsplasser 

Skog

Dyrka mark

By- og tettbebygd
areal

Industri

innsjø

Annet



Dagens spørsmål

Hvordan bruker Sandefjord kommuneplanen 

til å møte framtidens utfordringer? 

Hvordan være global lokal?



Litt om bakgrunn og ståsted ved oppstart 
kommuneplan

• Beslutning om sammenslåing desember 2014

• To år til forberedelser – både praktisk og for å bygge kultur

• Ny kommune 1. januar 2017 – Stokke, Andebu og Sandefjord

• Vedtak planstrategi 24.10.17

• Vedtak planprogram ny kommuneplan på høring 4.12.17

• Vedtak ny kommuneplan 24.09.19



Oppdraget vi fikk

• Mål og strategier for kommunens 
som helhet og kommunen som 
organisasjon og for utvalgte 
målgrupper.

• Samordning av arealdelene til 
Stokke, Andebu og Sandefjord 
kommune.

Politisk innspill: 
FNs bærekraftsmål som rammer for 
arbeidet



Verktøyene vi fikk utlevert 



Kommuneplan 

• Kommunens øverste styringsdokument

• Grunnlag for annen planlegging i kommunen

• Retning for ønsket utvikling

• Består av samfunnsdel, arealdel og handlingsdel



En fot i bakken…



Hvordan vi løste 
oppdraget

• Ba om hjelp

• Prøvde oss fram

• Snakket med andre i samme situasjon



Kommuneblomsten



Samfunnsdel

• Visjon
• Mål
• Status
• Muligheter og utfordringer
• Arealstrategi



Planens oppbygging

FNs 17 bærekraftsmål med 169 delmål
• 7 mål prioritert
• Hvilke av delmålene under de 7 prioriterte er aktuelle for Sandefjord?
• Hvordan er status for Sandefjord i de aktuelle delmålene?
• Hva kan vi gjøre for å bedre tilstanden – og hva gjøres allerede? 

Sandefjord.kommune.no/kommuneplan/planbeskrivelse 



Visjon





Status





Mål



Forankring underveis

Møter med formannskapet som politisk 
styringsgruppe for kommuneplanen

Møter med innbyggerne



Oppgaver og avklaringer underveis

• https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/strategi-og-samfunn/kommuneplan1/#heading-h3-5

https://www.sandefjord.kommune.no/Politikk-og-innsyn/strategi-og-samfunn/kommuneplan1/#heading-h3-5


Kommuneplan

Samfunnsdel

Mål og retning

Visjon

Handlingsdel

Tiltak og 
oppgaver

Aktiviteter

Arealdel

Kart og 
bestemmelser

Juridisk 
forankring

• Utviklingskraft skapes når 
visjonen og aktivitetene kobles 
med forutsigbarhet 

• Alle delene i kommuneplanen 
må sees i sammenheng 

Kommunalområdene



Handlingsdel

• Handlingsdelen konkretiserer handlingsmål og tiltak knyttet til 
samfunnsdelens visjoner, strategier og mål.

• Viser kommunens prioriteringer i perioden
• Hvilke tiltak og oppgaver som skal utføres for å nå målene som er satt 

i samfunnsdelen og arealdelen





Nye oppgaver - planstrategi



Hva er Sandefjords utfordringer?
Verksted med folkevalgte i januar

Basert på utfordringsbildet – hvilke av 
de 48 samfunnsmålene fra 
kommuneplanen ønsker de å prioritere 
i sin valgperiode?



Utfordringsbildet folkehelse

Barn Ungdom Voksne Eldre

Helse, sosial og 
omsorg

Kultur, idrett og friluftsliv Kultur, idrett og friluftsliv

Kunnskap, barn og unge

Klima, miljø og plan



Takk for meg


	Lysbildenummer 1
	Fakta om Sandefjord kommune
	Dagens spørsmål
	Litt om bakgrunn og ståsted ved oppstart kommuneplan
	Oppdraget vi fikk
	Verktøyene vi fikk utlevert 
	Kommuneplan 
	En fot i bakken…
	Hvordan vi løste oppdraget
	�
	Samfunnsdel
	Planens oppbygging
	Visjon
	Lysbildenummer 14
	Status
	Lysbildenummer 16
	Mål
	Forankring underveis
	Oppgaver og avklaringer underveis
	Lysbildenummer 20
	Handlingsdel 
	Lysbildenummer 22
	Nye oppgaver - planstrategi
	Hva er Sandefjords utfordringer?
	Utfordringsbildet folkehelse
	Takk for meg

