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Kommuneplanens samfunnsdel definerer de målsettin-
ger Færder kommune som tjenesteprodusent og sam-
funnsutvikler styrer etter. Planen er viktig for utvikling av 
kommunen de neste 12 årene. Her legges grunnlag for en 
positiv utvikling i Færder kommune. Med unik natur og 
nærhet til et pulserende byliv og en region i vekst er forut-
setningene gode for en positiv utvikling.

Færder kommunes samfunnsdel er basert på tilsvarende 
planer fra Nøtterøy og Tjøme kommuner og fra forhand-
lingsutvalgets utredning fra 2016 som lå til grunn for 
kommunesammenslåingen. Innbyggere, organisasjoner, 
tillitsvalgte og næringsliv har gitt innspill og planen er 
forankret i kommunens administrative ledelse. Færder 
planutvalg har hatt ansvar for planprosessen. 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overord-
nede styringsdokument og er retningsgivende for admi-
nistrasjonens anbefalinger overfor kommunestyret, og for 
kommunestyrets valg av løsninger og tjenester til innbyg-
gere i planperioden. Samfunnsdelen danner grunnlaget 
for arbeidet med kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanbestemmelsene fra Nøtterøy og Tjøme 
kommuner er samordnet i ett dokument for Færder 
kommune. De to arealplankartene for Nøtterøy og Tjøme 
kommuner skal videreføres som kommunedelplaner for 
hver sine deler av Færder kommune. Bestemmelser til 
arealdelen er delvis samordnet.

Målstrukturen i samfunnsdelen skal reflekteres i kom-
muneplanens handlingsdel som også beskriver styrings-
indikatorer. Disse gir igjen grunnlag for evaluering av 
måloppnåelse. Tiltak innarbeides i kommunens budsjett 
og økonomiplan. Det blir utarbeidet egne planer som 
konkretiserer målsettingene.  

Samtlige mål i denne planen er med hensikt skrevet i 
nåtid; som en beskrivelse av situasjonen slik vi har en 
ambisjon om at Færder kommune skal være.

Oppstart av planarbeidet ble varslet 16.2.2017. Færder 
planutvalg la samfunnsdelen ut til offentlig etter¬syn 
22.06.17 med høringsfrist 01.09.17. 
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NØKKELTALL FOR F ÆRD E R KOM M U NE 
A N TALL INNBYG G E RE :    26  745  ( PR 3 .  KVARTAL.  2017) 
A R EAL:       100  KM2
A N TALL BOLIG E R:      12  307  (2017)
A N TALL FRIT IDSBOLIG E R:    3  240  (2017)
A R BE IDSPL ASSDE KNING :   60 ,2  % (2016)
SYSSE LSE T T ING SG RAD (15-74  ÅR) :  62 ,5  % 

F ÆRDER NASJONALPARK
Færder kommune er en nasjonalparkkommune. Færder nasjonalpark om-
fatter 340 kvadratkilometer fastland, øyer, skjær og havbunn og strekker seg 
fra Ormøy i nord til Færder fyr i sør. Færder nasjonalpark forvaltes av Færder 
nasjonalparkstyre, som består av folkevalgte representanter fra kommunen og 
Vestfold fylkeskommune. 

S KOLER
Brattås, Herstad, Føynland, Lindhøy, Oserød, Teie, Torød og Vestskogen bar-
neskoler. Borgheim, Teigar og Tjøme ungdomsskoler. Steinerskolen i Vestfold. 
Nøtterøy videregående skole.

BARNEHAGER
Føynland, Herstadløkka, Gipø, Hårkollen, Labakken, Oserød, Pytteberget, 
Teiehøyden, Tjøme, Torød, Vestskogen (kommunale). Barnas Have, Brattås, 
Hundremeterskogen, Knerten, Kronlia, Randineborg, Smidsrød FUS, Stabburet, 
Steinerbarnehagen, Teie kirkes, Tiriltoppen (private).

H ELSEINSTITUSJONER 
Bjønnesåsen Bo- og aktivitetssenter, Smidsrød Helsehus og Tjøme sykehjem.

OMRÅDESENTRE
Borgheim, Teie, Tjøme sentrum.
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Folkehelse 
Kommunene er pålagt å fremme folkehelse. Opp-
gavene omfatter å forebygge psykisk og somatisk 
sykdom, legge til rette for trivsel og bidra til å beskytte 
befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirk-
ning på helsen. Innsatsen skal også bidra til utjevning 
av sosiale forskjeller som direkte eller indirekte på-
virker helsen.  Folkehelsearbeidet i Færder kommune 
har som mål å skape gode levekår for innbyggerne og 
forme et lokalsamfunn som er godt å bo i hele livet. 
Viktige stikkord er fellesskap, trygghet, inkludering 
og deltakelse i lokalsamfunn, arbeidsliv og kulturliv.  
Dette krever en bred tilnærming på mange områder og 
et tydelig fokus i all samfunnsplanlegging; i utvikling, 
forvaltning og tjenesteyting. 

Klima  og miljø
Skal Norge oppnå å bli et lavutslippssamfunn mot 
midten av dette århundret krever dette sparing og om-
legging av energi i alle sektorer. Kommunene forven-
tes å ta en aktiv rolle og være pådriver i omstillingen.  
Færder kommune vil planlegge areal og transport slik 
at klimautslippene blir minst mulige, og benytte lov-
verk og utbyggingsavtaler for å redusere energibruk og 
klimagassutslipp fra bygg.  Norske kommuner har også 
et ansvar for tilpasning til konsekvensene av klima-
endringer. Færder kommune tilpasser kommuneutvik-
lingen og tjenesteytingen til forventede klimaendringer 
og er spesielt oppmerksom på dette i arealplanleggin-
gen, forvaltningen av kommunaltekniske anlegg, og i 
bevaringen av viktige kulturminner.  

Areal 
Færder har en unik natur med verdifulle jordbruksa-
realer og en lang kystlinje. Utbyggingsinteresser samt 
et ekspanderende næringsliv kan utfordre natur- og 
rekreasjonsverdier. Færder kommune legger vekt på 
en bærekraftig arealutnytting som muliggjør vekst og 
samtidig ivaretar primærnæringene, naturmangfoldet 
og rekreasjonsområdene.  Innenfor disse områdene 
kan det være motstridende interesser som må vurde-
res grundig og balanseres godt.

Likeverd 
Alle mennesker er like verdifulle og skal sikres like mu-
ligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse uavhen-
gig av kjønn, alder, funksjonsevne og sosial, geografisk, 
kulturell og språklig bakgrunn. Dette innebærer blant 
annet et aldersvennlig samfunn med universell utfor-
ming. Tjenesteytingen skal gjennomføres på en måte 
som ivaretar grunnleggende behov for anerkjennelse, 
og slik at resultatet fører til likeverdige og gode liv. 
Færder kommune legger vekt på at tjenester tilpasses 
individuelle behov og ivaretar den enkeltes verdighet. 

Innovasjon 
Demografiske endringer, voksende forventninger fra 
innbyggerne, uventede hendelser og miljøutfordringer 
er blant de utfordringer kommunene står overfor og 
som gjør det nødvendig å satse på nytenking og inno-
vasjon. Samfunnsutfordringene krever nytenking innen 
alle sektorer i kommunen.  Færder kommune skal 
kontinuerlig lete etter bedre måter å løse oppgavene 
på, både for å utnytte ressursene på en bedre og mer 
effektiv måte og for å sikre kvaliteten på kommunale 
tjenester i fremtiden. Digitalisering vil være et viktig 
innsatsområde.

Beredskap 
Kommunen har en plikt til å ivareta befolkningens sik-
kerhet og trygghet. Plikten omfatter kommunen som 
myndighet innenfor sitt geografiske område, som virk-
somhet og som pådriver overfor andre aktører. Færder 
kommune arbeider systematisk og helhetlig med sam-
funnssikkerhet på tvers av sektorer i kommunen. Målet 
er å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, 
miljø og materielle verdier.  Kommunens beredskap 
er basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, 
hvor sannsynligheten for uønskede hendelser og kon-
sekvenser av disse vurderes.

En viktig del av beredskapsarbeidet er å identifisere og 
iverksette forebyggende tiltak.

Enkelte temaer går på tvers av de enkelte tjeneste- og utviklingsområdene 
og er sentrale for kommunens utvikling. Disse gjennomgående temaene 
påvirker og påvirkes av prioriteringer og må tas hensyn til i all planlegging. 
Nedenfor beskrives de gjennomgående hensynene som Færder kommune 
legger vekt på når samfunnsmål fastsettes og veivalg og tiltak prioriteres.Gjennomgående

hensyn
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Befolkningsutvikling 
Flere lever lenger med god helse og forventet levealder 
for Færder kommune er tilnærmet likt fylkes- og lands-
gjennomsnittet for begge kjønn. De siste årene har det 
vært en fallende befolkningsvekst i Nøtterøy og Tjøme 
kommuner. Begge kommuner har hatt en målsetning 
om 1% årlig befolkningsvekst, men de faktiske tallene 
har ligget noe under de lokale målsetningene og under 
lands- og fylkesgjennomsnittet.  Befolkningsfram-
skrivninger viser en økende andel eldre innbyggere og 
Færder kommune kan forvente en befolkningssammen-
setning med en større andel eldre enn i landet for øvrig. 
Innvandrernes familiesituasjon og alder vil ha betyd-
ning for befolkningsveksten.

Dersom befolkningsveksten fortsetter å være lavere 
enn målsetningen på 1 % kan dette medføre ytterligere 
eldre befolkning. Denne utfordringen krever oppmerk-
somhet og vil få prioritet i Færder kommune. 

Boligtilbudet
Færder kommune har gode forutsetninger for å tilby 
gode bomiljøer. Som i landet for øvrig stiger boligpri-
sene i Færder kommune. Som følge av skjerpede krav 
til egenkapital er det stadig vanskeligere for personer 
med lav inntekt og/eller betalingsevne å komme inn på 
boligmarkedet. Dette gjelder særlig familier i etable-
ringsfasen og ungdom. Det lokale boligtilbudet må 
samsvare med ønsket utvikling i Færder kommune og 
må være tilpasset befolkningens behov og endringer i 
boligmarkedet. 

Sysselsetting
Andelen eldre yrkesaktive i Færder kommune er høyere 
enn i Vestfold og landet for øvrig, mens andelen yngre 
yrkesaktive er lavere enn lands- og fylkesgjennomsnit-
tet.  Både Tjøme og Nøtterøy har, i likhet med Vestfold 
som helhet, hatt nedgang i sysselsettingen de siste to 
år.  Høy deltagelse i arbeidslivet er viktig for den enkelte 
og for kommunens evne til å møte det forventede økte 
behovet for pleie- og omsorgstjenester. 

Færder kommune har en egendekning av arbeidsplas-
ser på om lag 60 %.  Utpendling skjer først og fremst til 
Tønsberg. Vestfold betraktes som et godt integrert ar-
beidsmarked. For Færder kommune er sysselsettingen 
avhengig av at det legges godt til rette for både lokale 
arbeidsplasser og for utpendling.

Ulikheter
Færder kommune har flere øyer, tettsteder og grender 
med egne identiteter og lokalpatriotisme. Dette er 
viktig for innbyggernes tilhørighet, samhold og enga-
sjement i nærmiljøet.  Som i de fleste andre kommuner 
er det sosiale ulikheter mellom ulike områder i Færder 
kommune. Ulikhetene omfatter helsetilstand, utdan-
ning og inntekt.  Andelen barn i lavinntektsfamilier er 
stigende. Om lag halvparten av alle familier med lav 
inntekt har innvandrerbakgrunn. 

Ulikhet i inntekt er en indikator for sosial ulikhet i helse.  
Færder kommune vil videreføre og utvikle allerede 
iverksatte tiltak fra de to kommunene for å forebygge 
negative konsekvenser av ulikhetene. 

Færder kommune har unike rekreasjons- og opplevelsesmuligheter kom-
binert med nærhet til bymiljø, transportårer og arbeidsmarked. Kommu-
nen har levende primærnæringer, et levende gründermiljø, nasjonalpark 
og flere kjente merkenavn.  Innbyggere og besøkende kan nyte godt av et 
mangfoldig kulturtilbud, friluftsliv og fritidsaktiviteter. Frivillig sektor er aktiv 
og bidrar til levende lokalmiljøer. Kommunen er rustet til å møte fremtiden 
og tilby innbyggerne tjenester med kvalitet. 

Utgangspunktet er godt, men Færder kommune har likevel utfordringer 
som må møtes med aktiv innsats. Basert på oversiktsdokumentet over 
befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer, «Sammen er vi Færder», 
og andre dokumenter, presenteres utfordringer og muligheter for Færder 
kommune i dette kapittelet.

Færders 
utgangspunkt 
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Folkehelseperspektivet 
er svært viktig i sam-
funnsutviklingen og 
ivaretas i all kommunal 
virksomhet; i utform-
ing av kommunens 
tjenester og i fysisk 
planlegging. 

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Klima og miljø får 
stadig større betyd-
ning og kommunen 
legger disse hensynene 
til grunn i all sam-
funnsplanlegging og 
tjenesteproduksjon. 
Kommunens drift og 
valg av nye løsninger 
er et miljøforbilde for 
annen virksomhet.

AREAL

Befolkningsøkning 
medfører høyere 
befolkningstetthet. 
Krav til kvalitet 
ved nybygging og 
kunnskap om are-
alenes verdi, sam-
funnets behov og 
konsekvenser for 
transportbehov og 
infrastruktur blir 
viktigere når tett-
heten øker.

LIKEVERD

Samfunnsutvikling 
som legger til rette 
for at alle skal ha like 
muligheter. Tjeneste- 
tilbud som er tilpasset 
individuelle behov og 
ivaretar den enkeltes 
verdighet. 

Kontinuerlige for-
bedringer med inn- 
byggermedvirkning  
og digitalisering er  
en forutsetning for  
en fremtidsrettet 
kommune.  

Systematisk arbeid 
med samfunnssik-
kerhet skaper trygge 
rammer for vekst og 
utvikling. 

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
Kommunens samfunnsutvikling skal styrke lokalsam-
funnet, bidra til at kommunen er vital og attraktiv, og 
sørge for at lokalsamfunnet er godt rustet til å møte 
fremtiden.  Dette er ikke bare viktig for kommunens 
innbyggere, men også for at kommunen skal tiltrekke 
seg næringsliv og tilreisende. Alle disse tre gruppene 
er viktig for Færder kommunes verdiskaping, vekst og 
utvikling. 

Samfunnsutvikling omfatter et bredt spekter av temaer 
og aktiviteter. Det går ikke noe klart skille mellom kom-
munens driftsoppgaver og utviklingsoppgaver. Sam-
funnsutvikling er en kontinuerlig prosess som omfatter 
tjenesteproduksjon så vel som rene prosjekter på tvers 
av fagområder. 

Delmål Veivalg
1.1 - I Færder kommune har inn-
byggerne god livskvalitet gjennom 
hele livet 

• Sørge for et «livsfaseperspektiv» i tjenester og samfunnsutvikling 
• Sikre trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer til et godt voksenliv
• Stimulere til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv 
• Aktivt fremme inkludering, likeverd og motvirke utenforskap og radikalisering 
• Legge til rette for fysisk aktivitet, mangfoldig kulturliv og helsefremmende tiltak 

1.2 - Færder kommune har vitale 
lokalsamfunn med lokal identitet 

• Videreutvikle eksisterende senterområder som møteplasser, handelssteder og 
arenaer for opplevelse og kultur

• Areal- og boligplanlegging som legger til rette for aktivitet og sosiale møteplasser 
• Stimulere frivillighetsarbeidet blant innbyggerne til positive tiltak i lokalmiljøet 

1.3 - Færder kommune har en 
egenart preget av kystmiljøets og 
nasjonalparkens kvaliteter 

• Benytte lokal identitet og sjøtilknytning som drivkraft i samfunnsutviklingen 
• Legge natur-, klima- og miljøperspektiv til grunn i planlegging 
• Gjøre Færder nasjonalpark og skjærgårdens kvaliteter kjent både lokalt, regionalt 

og nasjonalt

1.4 - Færder kommunes arealut-
vikling muliggjør vekst og ivaretar 
samtidig natur- og rekreasjonsverdi-
ene for kommende generasjoner

• Konsentrert utbyggingsmønster med samordnet areal- og transportplanlegging 
er førende for fremtidige planer for utbygging

• Senterstrukturen videreføres 
• Verdifulle kulturminner og -verdier ivaretas, samtidig som det skal være rom for 

nytenkning
• Ved fortetting i etablerte områder skal det tas hensyn til egenart, kulturmiljøer og 

historisk struktur
• Skjærgården og landskapstrekkene på hovedøyene bevares

1.5 - Færder kommune har en be-
folkningsvekst som gir mangfold og 
balanse mellom ulike aldersgrupper 

• Legge til rette for en befolkningsvekst på 1 % årlig 
• Fremme god demografisk balanse aldersmessig og 
• mellom yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv befolkning
• Benytte boligutvikling som drivkraft for folket¬allsvekst

1.6 - Færder kommune har trygge, 
sunne og attraktive bomiljøer for 
alle i hele kommunen

• Boligmassen og bomil¬jøene tilpasses alle aldersgrupper med variasjon i prisnivå, 
utforming og størrelse

• Bomiljøene baseres på universell utforming og prinsip-pene for livsløpsstandard 
• Boligmiljøene planlegges med miljøvennlig og sikker transport, gode utearealer 

og god tilgang på grønnstruktur

1.7 - Færder har et levende og 
åpent lokaldemokrati som bidrar til 
helhetlige, forutsigbare og fremtids-
rettede løsninger

• Åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne og medvirkning i planleg-
ging og tjenesteutvikling 

• Helhet¬lige vurderinger legges til grunn for enkeltavgjørelser 
• Fremme politisk deltakelse, medvirkning og demokratiforståelse i alle aldersgrup-

per og samfunnslag 
• Fremme inkludering på alle samfunnsarenaer

Et særtrekk ved samfunnsutvikling er at den i hovedsak 
rettes mot hele kommunesamfunnets ve og vel. Plan-
systemet og planprosessen er det primære redskapet 
for samfunnsutvikling. 

Lokal samfunnsutvikling er et felt der kommuneorgani-
sasjonen samarbeider med ulike grupperinger både i og 
utenfor kommunen. Utviklingen skjer i samarbeid med 
andre kommuner, fylkeskommunen og staten, men 
også med næringsliv, frivillige organisasjoner m.v. 

Færder kommune ønsker å være en offensiv og fram-
tidsrettet samfunnsutvikler. 

Færder kommune er et fremtidsrettet samfunn som ivaretar naturgitte 
fortrinn og kulturell identitet og som har levende lokalmiljøer. Kommunen 
har høy bosteds-, arbeids- og besøksattraktivitet.

SAMFUNNSMÅL 1

Samfunns- 
utvikling
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Næringsutvikling bidrar 
til bedre folkehelse 
gjennom mulighet til 
arbeid, inntekt og del-
takelse i samfunnslivet.

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Klima og miljø er 
nødvendige hensyn i 
næringsutviklingen. 
Færder kommune har 
en sårbar kystnatur 
og presset på sjønære 
områder er stort. Riktig 
arealdisponering og 
gode transportløs-
ninger vil bidra til en 
bærekraftig utvikling i 
Færder kommune.

AREAL

Kommunen er 
bevisst nærings- 
livets arealbehov i are-
alplanlegging,  
herunder også pri- 
mærnæringene.
Arealeffektive nær- 
ingsområder og 
regionalt samarbeid 
bidrar til at vi får  
“rett virksomhet på  
rett sted”.

LIKEVERD

Deltagelse i arbeids-li-
vet bidrar til å redusere 
sosial ulikhet og frem-
mer inkludering og 
integrering.

Næringslivet kan 
være en drivkraft for 
nytenkning i kom- 
munen. Gründer- 
miljøet er en viktig 
inspirasjonskilde.

Systematisk og hel-
hetlig arbeid med 
samfunnssikkerhet 
reduserer sannsyn- 
ligheten for uønskede 
hendelser og bidrar 
til forutsigbarhet for 
næringslivet.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
Verdiskapingen er grunnlaget for velferd, vekst og utvik-
ling. En kommune med høy verdiskapingsevne er karak-
terisert av høy sysselsetting, god lønnsevne i privat og 
offentlig virksomhet og gode resultater i næringslivet.  

Høy sysselsetting gir ikke bare kommunen et godt 
økonomisk grunnlag; det er ikke minst viktig for å 
redusere «utenforskap» i form av mangel på arbeid.  Det 
er derfor et mål å ha arbeidsplasser som i størst mulig 
grad er tilpasset befolkningens behov og kompetanse, 
både lokalt og innen pendleravstand. Et velfungerende 
og mangfoldig lokalt næringsliv er viktig. Det bidrar til 
«kortreiste» jobber og det tilfører Færder kommune 
kompetanse som gir verdifulle ringvirkninger og øker 
bostedsattraktiviteten.

Delmål Veivalg
2.1 - Færder kommune har høy 
sysselsetting

Aktiv innsats for å inkludere flest mulig i arbeidslivet gjennom:
• Tett samarbeid med NAV, NHO, LO og andre lokale og regionale aktører om utvik-

ling av offentlige og private arbeidsplasser
• Innsats for trening i praktiske og teoretiske ferdigheter i skolen og tilpassede 

arbeidsplasser som forberedelse til arbeidslivet 

2.2 - Færder kommunes nærings-
liv har god innovasjonskraft og 
vekstevne 

Næringsoffensiv innsats i form av
• Tilrettelegge arealer og infrastruktur
• Dialog og effektiv saksbehandling 
• Forutsigbart planverk
• Støtte opp om til kompetansemiljøer/ «klynger»
• Støtte opp om innovasjon og entreprenørskap i skole og næringsliv

2.3 - Færder kommune har robuste 
og levedyktige primærnæringer 

• Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne landbruksjord og ha 
tilrettelagte fiskerihavner

2.4 - Færder kommunes nærings-
struktur er miljøvennlig og godt 
tilpasset kommunens egenart 

• Tilrettelegge for næringer som ivaretar både naturgitte fortrinn og nærhet til 
Tønsberg

• “Rett virksomhet på rett sted” ut fra senter- og næringsstruktur
• Støtte opp om utvikling av kompetansebedrifter
• Fremme marine næringer og bærekraftig reiselivsutvikling

2.5 - Tønsbergregionen og Vestfold 
er en attraktiv region for nærings- 
utvikling med høy vekst og verdi-
skapning

• Regionalt samarbeid om strategisk næringsutvikling, arealutvikling, infrastruktur 
og markedsføring

Færder kommune er en del av et godt integrert ar-
beidsmarked med utstrakt pendling på kryss og tvers i 
regionen og til Osloområdet.  Det er flere velfungerende 
næringer i Færder kommune og gründersatsningen er i 
fokus.  Sesongsvingninger preger deler av kommunens 
næringsliv. Særlig reiselivet har problemer med å tilby 
fulltids helårsarbeidsplasser. Dette er en utfordring for 
både arbeidstakere og for reiselivsnæringens profesjo-
nalitet.

Fremover ligger det en utfordring i å legge til rette for 
vekstnæringer som kan representere høy verdiskaping 
og samtidig samspille godt med Færder kommunes 
naturgitte fortrinn og nasjonalparken.  Det vil også være 
viktig å videreutvikle det regionale samarbeidet om næ-
ringsutvikling og legge godt til rette for pendling.

Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig  
næringsliv og høy sysselsetting. 

SAMFUNNSMÅL 2

Arbeid og 
næring
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Kultur, idrett, friluftsliv 
og organisasjonsar-
beid betyr mye for 
folkehelsen. Deltakelse 
på disse områdene 
bidrar til å forebygge 
syk-dom, forlenge liv 
og fremme helse i alle 
aldersgrupper og kul-
turer. 

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

For klima og miljø 
er friluftslivet viktig. 
Sikring av grønnstruk¬-
tur og tilrettelegging 
for friluftsliv bidrar 
til naturopplevelse 
og -kunnskap. Økt 
kunnskap rundt klima 
og miljø gir motivasjon 
til å ta vare på naturen.  

AREAL

Bevaring av om- 
råder egnet for  
kultur, idrett og  
friluftsliv er viktig i  
arealplanleggingen.

LIKEVERD

Samling rundt felles 
aktiviteter bidrar til 
samhold og til å bygge 
kulturelle bånd.

Samspill med frivil-
ligheten preges av 
forenkling og forut-
sigbarhet, samt lett 
tilgjengelig inform- 
asjon om tilskudds- 
ordninger, gjeldende 
lover, retningslinjer 
og forskrifter.

Samfunnssikkerhet 
har stadig større 
betydning for folks 
livsutfoldelse og for 
at ulike sosiale 
arenaer skal fungere.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
Kultur, friluftsliv og deltagelse i samfunnsliv bidrar posi-
tivt til innbyggernes livskvalitet og fremmer folkehelsen. 
Samling rundt felles aktiviteter blir stadig viktigere i en 
tid hvor mange tradisjonelle sosiale og kulturelle bånd 
utfordres. Et levende lokalsamfunn øker bostedsattrak-
tiviteten og kommunen har en viktig rolle for å legge 
til rette for gode opplevelser i et trygt og stimulerende 
fellesskap.

Kommunen har også en rolle i å ivareta den lokale kultur
arven. Kulturarven representerer samfunnets historiske 

Delmål Veivalg
3.1 - Færder kommune har et 
levende kulturliv hele året –  
et kulturliv som bidrar til livs- 
kvalitet og tilhørighet

• Bruke kunst og kultur aktivt i utvikling av kommunen
• Fremme mangfold; ha et kulturtilbud tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode 

møteplasser i det offentlige rom
• Sørge for tilgang til opplæring i kunst og kultur for barn og unge
• Samarbeide med frivillige organisasjoner, lokale kunstnere, næringsliv og andre 

eksterne aktører 
• Øke kulturens synlighet - blant annet gjennom målrettet bruk av digitale verktøy

3.2 - Færder kommune har  
kunnskap om lokal kulturarv 

• Kartlegge og formidle viktige trekk ved Færder kommunes kulturarv 
• Bevaring av kulturminner som arenaer for lokalhistorisk aktivitet og videreutvik-

ling av bygdetun
• Tilrettelegging og skjøtsel av friområder som også ivaretar kulturminneverdier

3.3 - Færder kommune tilrette- 
legger for idrett og fysisk aktivitet 
for alle

• Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute  og inspirere til deltagelse
• Innsats for å aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger 
• Ivareta barn, unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
• Bidra til at personer med innvandrerbakgrunn integreres i idrettsmiljø 
• Utvikle og vedlikeholde idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold
• Tilrettelegge for nærmiljøanlegg for idrettslig aktivitet
• Aktivt samarbeid med idrettsrådet og frivillige lag og organisasjoner

3.4 - Færder kommune har til-
rettelagt for naturopplevelser og 
rekreasjon for alle, både i skog, 
strandsone og skjærgård

• Ivareta allmennhetens rettigheter i henhold til friluftslovens bestemmelser
• Sikre sammenhengende grønnstruktur og naturområder for fremtiden. 
• Sikre og tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende.
• Øke tilgjengeligheten til friluftsområder og strandsonen ved å forbedre adkomster 

som tilrettelegging av enkle bryggeanlegg for fritidsbåter og enkle konstruksjoner 
for overnatting. Sikre god tilgjengelighet til Færder nasjonalpark.

• Etablere universelt utformede stier på utvalgte områder og gjennomføre skilting 
og merking

• Kyststier og helsestier videreutvikles
• Bidra til å utvikle flere kystledhytter

3.5 - Færder kommune stimulerer 
til økt frivil¬lighet innen kulturliv, 
idrett og humanitær virksomhet

• Fremme det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasjement, læring 
og livskvalitet

• Sørge for at lokal aktivitet i nærområdene opprettholdes
• Nært samarbeid med frivillige lag og organisasjoner 

3.6 - Færder kommune tilrette-
legger for at alle trossamfunn og 
ikke-religiøse samfunn er integrert i 
samfunnslivet og har gode kår

• Sørge for et godt samarbeid med trossamfunn og ikke-religiøse samfunn der alle 
livssyn likestilles 

• Trossamfunnenes og ikke-religiøse samfunns barne- og ungdomsarbeid styrkes 
som en viktig del av kultur- og forebyggende arbeid i kommunen

• Forvalte kirkegårdene parkmessig og bygge ut i takt med behovet
• Legge til rette for gravferdsseremonier for alle trossamfunn og ikke-religiøse 

samfunn 

plattform, skaper forståelse av egne tradisjoner og gir 
premisser for hvordan samfunnet skal utvikle seg videre. 
De frivillige; organisasjonene og enkeltindivider, har en 
viktig rolle i lokalt samfunnsliv. Det er en erkjennelse at 
det offentlige ikke kan løse alle oppgaver og frivillighe-
tens innsats utgjør et vesentlig bidrag til lokalsamfunnet.  

Færder kommune vil legge til rette for aktivitetsutfol-
delse innen kultur, idrett og friluftsliv og stimulere det 
frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel, engasje-
ment, læring og livskvalitet. Kommunen vil også bidra til 
at kulturarv blir ivaretatt.

Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt 
og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten er en betydningsfull og høyt verd-
satt bidragsyter i lokalsamfunnet. 

SAMFUNNSMÅL 3

Kultur, frivillighet 
og friluftsliv 
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Folkehelsearbeidet er 
en forutsetning for at 
flest mulig kan mestre 
egne liv og livsut-
fordringer og opplever 
flere leveår med god 
helse og trivsel. 

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Det er nødvendig med 
et kontinuerlig arbeid 
for å redusere ressursb-
ruk og begrense avfall. 
Stikkord teknologi, 
logistikk og planleg-
gingskompetanse. 
Spesiell oppmerksom-
het rettes mot trans-
port, spesialavfall og 
matavfall. 

AREAL

Hvordan areal  
disponeres påvirker 
folks mulighet for 
fysisk aktivitet,  
sosialt samvær og  
for gode bomiljøer. 

LIKEVERD

Likeverd er en  
sentral verdi i helse- 
og omsorgsarbeidet.  
Kommunens inn-
sats skal bidra til at 
alle innbyggere har 
mulighet for å mestre 
sin hverdag og ivareta 
sin verdighet.

Innovasjon er særlig 
viktig innenfor helse 
og velferd for å 
kunne møte frem-
tidens utfordringer. 
Dette er en forutset-
ning for kvalitet og 
effektive tjenester.

Beredskapsplaner er 
implementert i alle 
helse- og omsorgsen-
heter. Alle omsorgsen-
heter kjenner sine 
rutiner for håndtering 
av kriser.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
Samfunnsutviklingen påvirker befolkningens helsemes-
sige behov og utfordringer. Den demografiske utviklin-
gen med et økende antall eldre og nye oppgaver øker 
behovet for helsetjenester. Samtidig er tilgangen til 
kvalifisert helsepersonell begrenset og konkurransen 
økende.  Innovasjon og tjenesteutvikling, sammen med 
kommunens evne til å rekruttere og utvikle kompetanse, 
er en forutsetning for å levere effektive helsetjenester 
med høy kvalitet. 

Opplevelse av tjenester med god kvalitet skapes i møte-
ne mellom pasient/bruker og den enkelte ansatte. Pasi-
entopplevd kvalitet formes av måten tjenesten utøves 
på sammen med forventningen brukerne har til helsetje-
nesten. Medarbeidernes kompetanse forstått som deres 
holdninger, kunnskaper og ferdigheter blir avgjørende.  

Andre dimensjoner ved kvalitet i helsetjenesten er pasi-
entsikkerhet og medvirkning. 

Delmål Veivalg
4.1 - Færder kommune preges av 
folkehelsearbeid i alle virksomheter

• Satsing på forebyggende arbeid i alle aldersgrupper
• Helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et alder-

svennlig samfunn 
• Kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak for å utjevne sosia-

le helseforskjeller
• Systematisk skade- og ulykkesforebyggende arbeid.  
• Forebygging av sykdom og fremme helse, inkludering og mestring i alle alders-

grupper
• Tilrettelegging av møteplasser for aktivitet og deltakelse
• Samarbeid med frivillige, næringsliv og andre 

4.2 - Færder kommune planlegger 
og gjennomfører helsetjenestene 
etter brukerens behov

• Tilrettelegge for brukermedvirkning
• «Hva er viktig for deg?» er førende for brukerinvolvering
• Gjennomføre brukerinvolvering med råd og brukerrepresentasjon

4.3 - Færders helsetjenester  
planlegges og gjennomføres  
med kvalitet 

• Samordne og koordinere tjenestene slik at de leveres etter prinsippene for pasi-
entsikkerhet, samt at fastlegene er en integrert del av helsetjenesten. 

• Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene, og 
sørge for at kommunens praksis er kunnskapsbasert.

• Sørge for at kommunens medarbeidere og ledere har oppdatert fag- og forbe-
dringskompetanse

• Prøve ut og ta i bruk velferdsteknologi når det kan bidra til økt trygghet, selvsten-
dighet og livskvalitet

• Utvikle en heltids- og mestringskultur

4.4 - Færder kommunes helse- og 
boligpolitikk styrker innbyggerens 
mestring i alle livsfaser.

• Gi et balansert tilbud mellom institusjon og hjemmetjenester
• Tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo hjemme
• Ha tilstrekkelig antall sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgstjenester slik at de 

er tilgjengelig for den enkelte når behovet oppstår
• Samarbeide med private aktører for å kunne tilby varierte boliger i ulike livsfaser
• Boligsosial innsats som fremmer mestring og reduserer sosiale helseforskjeller
• Ha tilrettelagte omsorgsboliger tilgjengelige for innbyggere som trenger det

Dette må ivaretas samtidig som tjenestene er kunn-
skapsbasert, effektive, og tilgjengelig og riktig fordelt i 
befolkningen. Kommunen opptrer forutsigbart og tydelig 
i samhandling med andre aktører.

Forebygging og tidlig innsats hele livet bidrar til at 
innbyggerne er aktive deltakere i samfunnet. Livsstilssyk-
dommer er en helsemessig utfordring der gevinsten av 
forebyggende innsats kan være høy, både for den enkelte 
og for kommunen. Aktivitet og deltakelse og helsefrem-
mende arbeid forhindrer eller forsinker sykdomsutvikling 
og skader. 

Mestring av sykdom og opplevelse av livskvalitet selv 
når sykdom rammer, er et mål for tjenestene.  God helse 
forstås som mer enn fravær av sykdom. Det handler også 
om muligheten til å leve et godt liv også når sykdom 
oppstår.Frivillig innsats og samarbeid med pårørende og 
brukerens nettverk er viktige ressurser som underbyg-
ger mestring og utvikling. 

Innbyggerne i Færder kommune opplever kvalitet på kommunens helse- 
tjenester og har en helse som bidrar til mestring og livskvalitet.  

SAMFUNNSMÅL 4

Helse 
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Bevisstgjøring av barn 
og unge om egen 
helse. Ekstra og tidlig 
innsats overfor de som 
har spesielle behov.

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Et godt miljø er en 
forutsetning for en 
sunn oppvekst. Kvali-
fisering til voksenlivet 
innebærer kunnskap 
om klima og miljø.

AREAL

Skoler og barne-
hager sikres areal  
til fremtidig drift og 
eventuelle utvid- 
elser. Tilgang til ute- 
arealer for fritidsak-
tiviteter ivaretas. 
 

LIKEVERD

Alle barn gis muligheter 
for læring og utvikling 
tilpasset sine individu-
elle behov.

Bruke ressurser og 
potensiale i lokalm-
iljøet og kommunen 
på nye måter for å gi 
gode oppvekstvilkår.

Alle barnehager, skoler 
og omsorgsenheter har 
rutiner for håndtering 
av kriser.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
Barns oppvekst må preges av trygghet for å skape god 
helse og gode oppvekstsvilkår.  Barn må oppleve tilhø-
righet, omsorg og anerkjennelse for å få gode vekstmu-
ligheter i eget liv. Derfor må barnehager og skoler ha 
høy kvalitet, slik at en evner å bidra til en sunn utvikling 
for alle.

Med rette hevdes det at læring er en del av hele livet. 
Det er særs viktig at barn og unge får optimale lærings-
arenaer, der hver enkelt stimuleres til å utforske og lære 
grunnleggende ferdigheter, slik at de gradvis settes i 
stand til å bidra i samfunnet og ta vare på sitt eget liv. 

Delmål Veivalg
5.1 - I Færder kommune opplever 
barn og unge trygghet, mestring, 
utvikling og læring

• Tilrettelegge arenaer for mestring og meningsfull fritid for alle 
• Innsats for helsefremmende og inkluderende læringsmiljø i barnehager og skoler 
• Barnehager og skoler bidrar til et godt grunnlag for videre utdanning, arbeid og 

samfunnsdeltagelse
• Bidra til at barn og unge medvirker i beslutninger som gjelder dem selv
• Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med behov
• Forebygging og tidlig mobilisering for å hindre bruk av alkohol og andre rusmidler 

hos barn og unge. 
• Aktiv innsats for bekjempelse av mobbing

5.2 - Arbeidet med barn og unge i 
Færder kommune bidrar til utjev-
ning av sosiale helseforskjeller, 
samt til å redusere konsekvenser 
av økonomiske forskjeller blant 
barnefamilier
 

• Bidra til at barn og unge utvikler god helse gjennom fysisk, kognitiv, sosial og 
følelsesmessig stimulering

• Barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud 
• Tilrettelegge for sosiale møteplasser som muliggjør nettverksbygging og sosiale 

relasjoner for barn, unge og familier
• Godt organisert og velfungerende tverrfaglig samarbeid i kommunen og bidra til 

at de som trenger ekstra støtte opplever at beslutninger fattes i samråd med dem 
selv

• Fleksible og tilrettelagte avlastningstilbud til familier med særlig tyngende om-
sorgsoppgaver

Samtidig er det viktig at de som trenger ekstra støtte 
får dette på en best mulig måte. Kommunens hjelpetje-
nester for barn og unge har en viktig oppgave i å se 
barnet, ikke stykkevis og delt, men helt og sammen-
hengende i et tverrfaglig samarbeid med barnehagene 
og skolene.  Det er gunstig at kommunen har ansvar og 
hånd om et bredt utvalg av hjelpetiltak.

Tidlig innsats betyr bl.a. å bruke ressurser, tid og krefter 
på de yngste. Dersom det skapes et godt grunnlag i 
tidlig alder er sjansen stor for at barne- og ungdomsti-
den blir meningsfull, samtidig som en blir aktiv deltaker 
i samfunns- og arbeidsliv som voksen.

Barn og unge i Færder kommune har en trygg, sunn og utviklende 
oppvekst som gjør at alle får et godt voksenliv med deltakelse i 
samfunns- og arbeidsliv.

SAMFUNNSMÅL 5

Oppvekst
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Et trafikksikkert 
transportsystem, rent 
drikkevann, lite støy 
og lav forurensing er 
avgjørende faktorer for 
folkehelse. Det er også 
viktig for folkehelsen at 
det legges til rette for at 
fler går og sykler.  

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Fremtidsrettet infra-
struktur innebærer 
mindre forurensning 
fra transport, avløp og 
bygninger

AREAL

Kapasitet og inves-
teringsbehov i 
infra-struktur kan  
ha arealmesssige 
konsekvenser. 
Ny infrastruktur  
fordrer avklaring  
av arealbruk.

LIKEVERD

Infrastruktur og offent-
lige bygg må utformes 
slik at tilgjengelighet 
for alle sikres.

Infrastrukturen må 
gjøre det mulig å ta 
i bruk nye og bedre 
løsninger innen sam-
ferdsel.

Krisesituasjoner krever 
robuste løsninger inn-
enfor kommunikasjon 
og vannforsyning.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
En god infrastruktur er en forutsetning for at samfun-
net fungerer effektivt.  Infrastruktur omfatter veier, 
havner, vann- og avløpsnett og kraftforsyning, og også 
det digitale nettverket. Digital kommunikasjon preger 
samfunnet og et godt nett er viktig for skoleverket, 
universiteter, sykehus, næringsliv, forsvar, nødetater og 
befolkningen for øvrig.    

God mobilitet og effektive transportløsninger er av stor 
betydning for samfunnsutviklingen og er viktige bidrag 
til kommunens velferd og vekst. 

Etterspørselen etter gode kollektivløsninger er økende 
og er viktig for miljøet og bostedsattraktiviteten. 

Færder kommune har i mange områder et godt kollek-
tivtilbud med god frekvens og god tilgjengelighet, og 
et godt utbygd gang-, syk¬kelvei- og stinett og dermed 
potensial for økt bruk av miljøvennlige transportformer. 

Det er viktig for Færder kommune å ha en fremtidsrettet 
og robust infrastruktur som fremmer samfunnsutvikling 
og verdiskaping, er miljøvennlig, klimatilpasset og som 
sikrer god beredskap. 

Færder kommune har en fremtidsrettet infrastruktur og et transportsystem 
som er brukervennlig og miljøvennlig.

SAMFUNNSMÅL 6

Delmål Veivalg
6.1 - Færder kommune har et trans-
portsystem som er trafikksikkert og 
bidrar til omstilling til lavutslipps-
samfunnet

• Fremme miljøvennlige transportformer som erstatning for bil der dette er praktisk 
gjennomførbart

• Bidra til styrking av kollektivtilbudet på land og sjø med fokus på frekvens og til-
gjengelighet og standardheving på holdeplasser

• Fortsatt utbygging av gang-, syk¬kelvei- og stinett 
• Kontinuerlig innsats for trafikksikkerhet

6.2 - Færder kommune har et trans-
portsystem som gir god framkom-
melighet, effektiv kommunikasjon 
og som ivaretar samfunnssikkerhet

• Gradvis forbedre den kommunale vei¬standarden og samarbeide med øvrige 
myndigheter for et hovedveinett med tilstrekkelig kapasitet for alle reisende

• Bidra aktivt til bygging av en ny fastlandsforbindelse og at kapasitet som frigjøres 
på eksisterende infrastruktur bedrer fremkommelighet for miljøvennlige transport-
former

• Bidra positivt til regionale transportordninger som flyplassen på Torp og utbyg¬ging 
av jernbane og E18 gjennom Vestfold

6.3 - Færder kommune har en sikker 
vannforsyning med tilstrekkelig 
kapasitet og god kvalitet

• Ivareta vannforsyningsanleggets tekniske standard, samt løpende fornye anlegget 
og opprettholde  kapitalverdien

• Sikre at kvaliteten på vannet tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften, og at 
nettets kapasitet dekker ordinært forbruk hos abonnenter og ordinær brannslok-
king

• Redusere lekkasjene i vannforsyningssystemet 
• Tillate vanning til landbruk så lenge det ikke går ut over forsyning til husholdninger 

og institusjoner

6.4 - Færder kommune har et vel-
fungerende avløpssystem

• Løpende fornyelse og vedlikehold basert på fremtidsrettede og effektive løsninger  
• Avløpssystem med tilstrekkelig kapasitet og som hindrer uønsket forurensingsut-

slipp
• Flest mulig eiendommer tilknyttes offentlig renseanlegg
• Kloakkslam søkes nyttiggjort

6.5 - Færder kommune har bære-
kraftige avfallsløsninger som ikke 
bidrar til forurensing av miljøet

• Innsats for avfallsreduksjon og kildesortering ved boliger, fritidseiendommer og 
kommunale virksomheter

• Miljøvennlig behandling av avfall 

6.6 - Færder kommune har nett- og 
mobildekning med høy kapasitet i 
alle deler av kommunen

• Kommunale virksomheter har fiberdekning
• Innsats for god nettilgang for private og for næringslivet
• Samarbeid med operatører om mobil- og nettdekning

6.7 - Færder kommune er blant de bes-
te kommunene i landet til å ta ut gevin-
sten IKT-løsninger gir, og overfører denne 
til bedre service og trygghet for innbyg-
gerne og næringslivet i kommunen

• Aktivt benytte informasjonsteknologi for å understøtte, forenkle og effektivisere 
arbeidet til de kommunalt ansatte

• Utvikle brukerrettede digitale tjenester for innbyggere og næringsliv

6.8 - Færder kommune har miljø-
vennlige og funksjonelle offentlige 
bygninger 

• Sørge for at kapitalverdien av byggene bevares
• Ta miljøhensyn ved nybygging
• Vedlikehold som sikrer at byggene er miljøvennlige, tiltalende, driftsøkonomiske, 

praktiske og funksjonelle 

Samferdsel og 
infrastruktur 
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Tilgang til naturen 
og mulighet for fysisk 
utfoldelse har stor 
betydning for folke-
helsen. Rent drik-
kevann og rent miljø er 
forutsetninger for både 
helse og livskvalitet. 

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Langsiktig og 
bærekraftig forvalt-
ning av miljøverdiene 
innebærer reduksjon 
av utslipp til luft, jord 
og vann, bevaring av 
matjord og sikring av 
vannforsyningen.

AREAL

Arealeffektive løs-
ninger og fortetting 
muliggjør vekst inn-
enfor rammene av 
langsiktig arealfor-
valtning. Bevaring 
av naturmangfoldet, 
matjord og kultur-
miljøer vektlegges i 
arealplanleggingen.

LIKEVERD

Ikke-fornybare res-
surser forvaltes for 
fremtidige generas-
joner.

Reduksjon i utslipp 
av klimagasser krever 
både endringsvilje og 
kompetanse til å ta i 
bruk ny teknologi.

Klimatilpasning er 
en forutsetning for 
samfunnssikkerheten. 
Beredskap mot natur-
katastrofer og ulykker 
med utslipp til naturen

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
De store natur- og miljøverdiene i Færder kommune er 
av grunnleggende betydning for befolkningens helse 
og livskvalitet.  De har også stor betydning for nærings-
virksomhet og kommunens attraktivitet som bosted. 
Samtidig er disse verdiene utsatt for utfordringer som 
følge av menneskelig aktivitet. Klimagassutslipp og 
global oppvarming er ansett som vår tids største mil-
jøutfordring. 

Reduksjon av utslipp og tilpasning til forventede kli-
maendringer vil kreve innsats, både lokalt og interna-
sjonalt. Naturmangfoldet reduseres når leveområder 
for arter forsvinner eller forandres som følge av endret 
arealbruk, klimaendringer og fremmede arter. Arealpo-
litikken er derfor sentral i arbeidet med å sikre kommu-
nens verdifulle matjord og natur- og miljøverdier. 

Færder kommune forvalter natur- og miljøverdier langsiktig og fører en 
bærekraftig arealpolitikk der miljøbevisst adferd preger samfunnet.

SAMFUNNSMÅL 7

Delmål Veivalg
7.1 - Færder kommune reduserer 
klimagassutslipp

• Klima- og energiplan for Færder kommune utarbeides med klimanøytralt sam-
funn som målsetting

• Arbeide for best mulig kollektivtilbud med miljøvennlige drivstofformer, både 
med høyere avgangsfrekvens langs de etablerte kollektivaksene og vurdere nye 
løsninger i områder der passasjergrunnlaget er mindre

• Alltid fornybare energiformer ved kommunale nybygg
• Overgang til miljøvennlige drivstofformer
• Potensiale for miljøvennlige transportformer vurderes ved lokalisering av offentli-

ge tjenester og i annen arealplanlegging
• Kommunen inspirerer til reduksjon av utslipp fra private, både innbyggere og 

næringsliv
• Gi klimarådet en viktig rolle som rådgivende organ i klimaarbeidet 
• Utvikle klimavennlige utbyggingsområder i samarbeid med byggebransjen gjen-

nom aktiv bruk av utbyggingsavtaler

7.2 - Færder kommune tilpasser 
seg forventede klimaendringer 

• Sikre gjennom arealplanlegging at skader ved fremtidig havnivåstigning og over-
vann unngås

• Ta høyde for økt nedbørintensitet i arealplanlegging og infrastrukturinvesteringer
• Kartlegge risikoområder og følge opp gjennom planverk

7.3 - Færder kommune har jord, 
vann og luft med god miljøkvalitet

• Sikre at forurensing fra utslipp ikke overstiger vannets, jordas eller luftas selvren-
singskapasitet

• Sikre at vannkvaliteten i sjøen er godt egnet for bading, rekreasjon og fritidsfiske
• Sikre at vannkvaliteten i lokale bekker og vann er egnet for landbruksvanning, 

friluftsliv og fiske
• Arbeide for at størst mulig del av bebyggelsen er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
• Veilede næringsdrivende slik at forurensende utslipp fra landbruket reduseres til 

et minimum

7.4 - Færder kommune bevarer 
naturmangfold og verdifull natur

• Bruke og forvalte arealer og økosystemer  - herunder vilt- og fiskebestander - slik 
at naturmangfoldet bevares

• Kartlegge og gjøre kjent områder med høyt biologisk mangfold og leveområder 
for sjeldne og truede arter.

• Arbeide for bekjempelse av svartelistede arter
• Forvalte Færder nasjonalpark i henhold til verneforskriftene

7.5 - Færder kommune forvalter 
naturressurser bærekraftig og 
langsiktig, med et særskilt fokus på 
langsiktig vern av arealer til matpro-
duksjon.

• Forvalte grøntområder, strandsone, skog, jord, vann og geologiske ressurser gjen-
nom bærekraftig arealpolitikk 

• Sikre matproduksjon på lang sikt gjennom aktivt jordvern og bidra til oppfylling 
av nasjonale jordvernmål - kun åpne for omdisponering av verdifull landbruksjord 
når særskilt tungtveiende samfunnshensyn tilsier det.

• Bidra til at omdisponert matjord kommer til nytte for landbruket
• Oppfordre til at jord som ligger brakk tas i bruk

Natur og  
miljø 
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Ansattes kompetanse 
og innsats bidrar til 
sunn livsstil og god 
helse for innbyggere. 

FOLKEHELSE KLIMA OG MILJØ

Færder kommune 
er en organisasjon 
som bruker moderne 
teknologi for å redus-
ere forbruk og utslipp 
fra kommunens virk-
somhet.

AREAL

Ansattes kom-
petanse bidrar til 
god arealforvaltning 
og forståelse for 
konsekvenser av 
planer.
 

LIKEVERD

Færder kommune  
har en arbeidsgiver-
strategi som frem-
mer en mangfoldig 
arbeidsstyrke. 

Færder kommune 
skal kjennetegnes 
ved å være nys-
kapende og frem-
tidsrettet for å 
imøtekomme  
samfunnets utvikling. 
Kommunens opp-
gaver løses på nye 
måter der dette er 
hensiktsmessig.

Færder kommune har 
en oppdatert krise- og 
beredskapsplan.

INNOVASJON BEREDSKAP
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Innledning
En moderne og kompetent kommuneorganisasjon 
evner å møte demografiske utfordringer og ivareta 
innbyggernes behov for velferdstjenester. De ansatte er 
kommunens viktigste ressurs Kommuneorganisasjonen 
må være rustet til å møte samfunnsutviklingen med 
tiltak som er bærekraftige både kulturelt, miljømessig 
og økonomisk.  

Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår er forutset-
ninger for å lykkes.

Færder kommune skal ha fokus på etikk og organisasjo-
nens arbeid skal være transparent og åpent for innsyn.

Færders kommuneorganisasjon nyter stor respekt og er  
en attraktiv arbeidsgiver.

SAMFUNNSMÅL 8

Delmål Veivalg
8.1 - Færder kommune er en 
attraktiv arbeidsgiver som har me-
ningsfylte og trygge arbeidsplasser

• En arb.giverpolitikk som bidrar til en kompetent og serviceorientert organisasjon
• Ledelse preget av involvering, tydelighet og handlingsdyktighet 
• Vel fungerende vernetjeneste og godt forhold til ansattes organisasjoner 
• Forpliktende samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner om inkludering, mangfold 

og likeverd i arbeidslivet

8.2 - Færder kommunes ansatte er 
den viktigste ressurs for å tilby gode 
tjenester til innbyggerne

• Riktig rekruttering og utvikling av medarbeidere.
• Trygt og godt arbeidsmiljø som er helsefremmende og skaper trivsel

8.3 - Færder kommunes ansatte 
har kompetanse og kultur som mø-
ter fremtidens krav  

• Tilrettelegge for kompetanseutvikling og innovasjon  
• Arbeide for heltidsstillinger 

8.4 - Færder kommune har en 
profesjonell forvaltning som leverer 
effektive og gode løsninger med høy 
kvalitet og god ressursutnyttelse

• Innovativt arbeid med sikte på digitalisering og effektivisering av virksomheten 
• Kultur for tverrfaglig samspill for utvikling av tjenestene 

8.5 - Færder kommune er kjent for 
redelighet, ærlighet og åpenhet i all 
virksomhet

• Samfunnets midler forvaltes i samsvar med kommunens etiske retningslinjer. Legge 
til rette for bred innbyggermedvirkning

8.6 - Færder kommune har god 
beredskap mot kriser og uønskede 
hendelser

• Kontinuerlig/systematisk forebyggende arbeid mot skader, ulykker og kriminalitet 
• Sertifisering av Verdens helseorganisasjon som et trygt lokalsamfunn 

8.7 - Færder kommune har en øko-
nomi som sikrer et godt og stabilt 
velferdstilbud 

• Et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sunn økonomiforvaltning 

8.8 - Færder kommune er en driv-
kraft i utvikling av regionen

• Samarbeid med nabokommuner om utvikl. av effektive og brukervennlige tjenester
• Innsats for å løse viktige regionale fellesoppgaver 

Kommune- 
organisasjonen
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Telefon: 33 39 00 00
postmottak@faerder.kommune.no
www.faerder.kommune.no

Kommune nr.: 0729  |  Org.nr 817 263 992

DIGITAL UTGAVE
vil du lese digitalt, skann meg!  
PS: på iPhone bruk kamera 
app’en som QR skanner.


