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Vedtatt av kommunestyret 30.05.2018 (KS-sak 088/18) 

 

Kommunestyret skal i henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og 

vedta en kommunal planstrategi. Inneværende valgperiode er den første i Færder kommune og strekker seg fra januar 2018 til valget høsten 2019. Dette er 

en vesentlig kortere periode enn de fireårs valgperiodene loven er utarbeidet for. Dette påvirker hvor høyt ambisjonsnivå Færder kommune kan legge inn i 

planstrategien. Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel ble vedtatt i valgperiodens første kommunestyremøte. Det vil ikke gjennomføres ytterligere 

planarbeid i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel denne valgperioden. Planstrategien legger imidlertid opp til at kommunestyret skal utarbeide 

en arealstrategi i valgperioden. Denne vil danne grunnlaget for etterfølgende arbeid med kommuneplanens areadel, som vil starte opp i slutten av 

valgperioden. I kommuneplanens arealdel vedtatt januar 2018 ble de to tidligere kommuneplankartene vedtatt som kommunedelplankart og utfyllende 

bestemmelser og retningslinjer er utarbeidet basert på de to tidligere kommunenes bestemmelser. Dette tilsier at det er hensiktsmessig å starte opp 

arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2019, selv om dette formelt sett er året etter vedtak av gjeldende arealdel. 

 

 

Tabell 1: Planer vedtatt av Færder kommune (fellesnemnda eller kommunestyret) 

 Plan Beskrivelse Ferdig Merknad 

1 Kommuneplanens 

samfunnsdel 

Ny samfunnsdel for Færder. Utgangspunkt i vedtatte 

samfunnsdeler i Tjøme og Nøtterøy 

Januar 2018 Sluttvedtak i k.styre 31.01.18 

2 Kommuneplanens 

arealdel 

Bestemmelser for Tjøme og Nøtterøy samordnet. Tidligere 

kommuneplankart vedtatt som kommunedelplaner. 

Januar 2018 Sluttvedtak i k.styre 31.01.18 

3 Beredskap. Risiko- og 

sårbarhetsanalyse 

(ROS).  

Helhetlig ROS som danner grunnlag for underliggende 

beredskapsarbeid 

Januar 2018  

4 Beredskap. 

Overordnet 

Grunnlag for andre beredskapsplaner, herunder: operativ 

beredskapsplan, pandemiplan, smittevernplan, 

Januar 2018  
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beredskapsplan kontinuitetsplan, atomberedskapsplan, beredskapsplan 

miljørettet helsevern, kompetanse- og øvelsesplan, 

beredskapsplan for skoler og barnehager, plan for 

evakuering og drift av pårørendesenter, beredskapsplan 

vann, beredskapsplan avløp. 

5 Beredskap. Plan for 

helsemessig og sosial 

beredskap 

Skal foreligge før Færder etableres.  Oktober 2017 Vedtatt i Fellesnemnda 

19.10.2017 

Sluttvedtak i kommunestyret 

28.02.18 

6 Frivillighetsstrategi Samarbeid med Frivillighet Norge om involvering av 

frivilligheten.  

Oktober 2017 

 

Vedtatt i Fellesnemnda 

19.10.2017 

7 Oversiktsdokument 

folkehelse.  

 Mai 2017 

Handlingsplan 

første halvår 2018 

Oversiktsdokument lagt fram i 

Fellesnemnda mai 2017. 

Handlingsplan for folkehelse 

(inklusiv Trygge lokalsamfunn) 

første halvår 2018. 

8 Strategisk plan for 

oppvekst og kunnskap.  

Omhandler kvalitet i barnehager og skoler, inkludert 

strategi for IKT, i tillegg til tverrfaglige temaer/områder som 

bidrar til målet om God oppvekst for alle.  

Oktober 2017 

 

Vedtatt i Fellesnemnda 

19.10.2017 

Vedtatt i kommunestyret 

28.02.18 

9 Helse og omsorgsplan  Oktober 2017 

 

Vedtatt i Fellesnemnda 19.10.17 

Sluttvedtak i kommunestyret 

28.02.18 
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10 Rusmiddelpolitisk 

handlingsplan 

 Oktober 2017 

 

Vedtatt i Fellesnemnda 19.10.17 

Sluttvedtak i kommunestyret 

28.02.18 

11 Tiltaksplan for vold i 

nære relasjoner 

 Oktober 2017 Vedtatt i Fellesnemnda 19.10.17 

 

12 Strategisk plan for 

bekjempelse av 

barnefattigdom 

  Vedatt i kommunestyret 28.02.18 

 

13 Personal. 

Arbeidsgiverstrategi 

 Februar 2017 Vedtatt fellesnemnda 8.2.2017.             

Underliggende dokumenter 

besluttes av rådmannen 

14 Personal. 

Lønnspolitiske 

retningslinjer 

 Mars 2018 Utledes av vedtatt 

arbeidsgiverstrategi.  

Besluttet av rådmannen 

 

 

 

Tabell 2: Planarbeid som pågår og som fortsetter i perioden: 

 Plan 
Beskrivelse 

Opp-

start 

Forventet 

ferdig 
Merknad 
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15 Helhetlig plan for 

integrering. 

 Feb. 

2017 

November 

2018 

Pågår 

 

16 Boligplan med 

boligsosial 

handlingsplan 

Planen ser det boligsosiale behovet i sammenheng 

med resten av boligutviklingen.  

Feb.  

2017 

Boligsosial 

handlingspla

n har 

sluttvedtak i 

k.styre 

21.03.18. 

Fremtidige boligbehov defineres i løpet av 

2.kvartal 2018. Dette danner sammen 

med gjennomgang av eiendomsmassen i 

kommunene grunnlag for boligplanen 

som fremlegges til politisk behandling i 

løpet av 2. kvartal.  

 

17 Klima og 

energiplan 

Utarbeide klima- og energiplan for Færder 

kommune.   

 

Januar  

2017 

Ikke avklart 

pga 

finansiering 

Kunnskapsdokument ferdigstilt februar 

2018. Avventer signaler fra 

formannskapets budsjettseminar, jf. 

budsjettvedtak 

18 Grønnstruktur-

analyse 

Utredningsarbeidet er fullført i tidl. Nøtterøy 

kommune. Arbeidet for tidligere Tjøme kommune 

er under forberedelse. 

Des. 

2016 

Ultimo 2018 Pågår                          

19 Områdeplan. 

Tjøme Sentrum.  

Sentrumsplan 

 

April 

2014 

Første halvår 

2018 

Planen er vedtatt. Klagebehandling 

gjenstår 

20 Områdeplan. 

Borgheim syd. 

Tilrettelegge for bolig og næring. 

 

Juni 

2011 

Primo 2019 Pågår 

21 Områdeplan. 

Vestskogen. 

Vurdere fortettingspotensial med et helhetlig 

perspektiv på bl.a infrastruktur. 

August 

2016 

Forventet 1. 

gangsbehand

ling juni 

Pågår 
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 2018 

22 Områdeplan. Brua 

ved Hjemseng. 

Nytt byggeområde med krav om områdeplan i 

kommuneplanens bestemmelser  

 

Oppstar

tsmøte 

1. mars 

2018 

 Politisk oppstartssak 1. halvår 2018 

23 Bypakke 

Tønsbergregionen. 

Interkommunal 

kommunedelplan 

ny 

fastlandsforbindels

e.  

Interkommunalt samarbeid. Planarbeidet pågår.  

 

Novemb

er 2015 

 

Sluttbehandli

ng i 

kommunesty

ret juni 2018 

Egen interkommunal styringsgruppe. 

Håndteres for øvrig av administrasjonen. 

24 Bypakke 

Tønsbergregionen. 

Interkommunal 

kommunedelplan 

for gange, sykkel 

og 

kollektivtransport 

Interkommunalt samarbeid. Planarbeidet pågår.  

 

Septem

ber 

2016 

 

Vår 2019 Egen interkommunal styringsgruppe. 

Høringsperiode høst 2018. 

Håndteres for øvrig av administrasjonen 

25 Jernbane IC. 

Interkommunal 

kommunedelplan 

for IC Tønsberg-

Larvik 

Interkommunalt samarbeid med BaneNOR som 

utbygger. Planarbeidet pågår.  

 

Mars 

2017 

Usikkert Brev fra Bane NOR til 

Samferdelsdepartementet i desember 

2017 - anmodning om å vurdere bruk av 

statlige virkemidler. Planprogram skal 

fastsettes av Samferdselsdepartementet. 

Framdrift usikker. 
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Tabell 3: Planlagt planarbeid i perioden: 

 Plan Beskrivelse Oppstart Ferdig Merknad Ansvar 

26 Arealstrategi Utarbeide lokalpolitiske føringer for 

arealpolitikken.  

I lys av RPBA, nasjonale føringer 

Straks Vedtas 2. 

halvår 

2018 

 Teknikk og 

miljø 

27 Kommuneplanens 

arealdel 

Første komplette KPA med kart og bestemmelser 

for Færder vil trolig bli en omfattende prosess. 

Tiden dette krever tilsier oppstart før valget 2019, 

spesielt for temaer som har mer art av 

«samkjøring» av karttekniske forskjeller mellom de 

to tidligere kommunene. 

Tidlig 

2019 

Neste 

valgperiod

e 

Planoppstart før valget 2019. 

Arbeidet forventes å bli mer 

omfattende enn tidligere 

prosesser for Tjøme og Nøtterøy 

kommuner. 

Teknikk og 

miljø 

28 Kulturminneplan Færder kommune søker Riksantikvaren om tilskudd 

til utarbeidelse av kulturminneplan 

Første 

halvår 

2018 

Høst 2019 Tilskudd fra Riksantikvaren 

innvilget 

Administrasj

on, kultur og 

levekår 

29 Helse og 

omsorgsplan – 

detaljert del 

 Demensplan – Vedtatt igangsatt i Nøtterøy 
kommune 2015. Anbefales utarbeidet for 
Færder i løpet av 2018. 

 Rehabiliteringsplan – anbefalt utarbeidet for 
Færder kommune i løpet av 2018. 

 Plan for rus og psykiatritjenester – Anbefales 
utarbeidet for Færder i løpet av 2018. 

 Kompetanseutviklingsplan – Igangsatt i 
Nøtterøy kommune. Utarbeides for Færder 
kommune.  

 Strategi for velferdsteknologi - Vedtatt 
igangsatt i Nøtterøy kommune. Anbefales 
utarbeidet som strategi for Færder som 
gjennomføres i løpet av 2018. 

 Vår 2018 Sluttvedtak i k.styre 21.03.18. Helse og 

omsorg 
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30 Hovedplan for 

vann 

Formulere overordnede mål og delmål for 
vannforsyningen i kommunen. 
 
Kartlegge dagens status på kommunens anlegg inkl 
ROS-analyser og beredskapsplanlegging. 
 
Utforme en handlingsplan for planperioden for å 
nå, eller nærme seg de oppsatte målene. 

Arbeidet 

med 

grunnlage

t er 

startet 

1.halvår 

2020 

Kartlegging og ROS-analyser 

gjøres i løpet av 2018/2019. 

Utarbeidelse av plan i 

2019/2020. 

Teknikk og 

miljø 

31 Hovedplan for 

avløp 

Formulere overordnede mål og delmål for 
avløpshåndteringen i kommunen. 
 
Kartlegge dagens status på kommunens anlegg inkl 
ROS-analyser. 
 
Utforme en handlingsplan for planperioden for å 
nå, eller nærme seg de oppsatte målene. 

Arbeidet 

med 

grunnlage

t er 

startet 

1.halvår 

2020 

Kartlegging og ROS-analyser 

gjøres i løpet av 2018/2019. 

Utarbeidelse av plan i 

2019/2020. 

Teknikk og 

miljø 

32 Handlingsplan for 

avløp som ikke går 

til renseanlegg 

Videreføre oppfølging av handlingsplan for spredt 
avløp av 2014. (tidl.Nøtterøy). 
 
Utarbeide handlingsplan for Færder syd (tidl. 
Tjøme). 
 
Kartlegge dagens status, lage tidsplan for 
tilknytning/private anlegg. 

Første 

halvdel 

2018 

Oppryddin

g ferdig 

2026  

Plan ferdig 

1.halvår 

2019 

 Teknikk og 

miljø 

33 Anleggsplan for 

idrett, fysisk 

aktivitet og friluft 

    Administrasj

on, kultur og 

levekår 

34 Næringsplan Strategisk næringsplan igangsettes i Færder 
næringsforum. Eventuell kommunal næringsplan 
avventes dette arbeidet.  

Straks Høst 2018 Strategisk næringsplan blir 

Færder næringsforums plan.  

Rådm. stab 
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35 Reiselivsstrategi Reiselivsstrategi for Færder utarbeides.  
 

Straks Høst 2018 Reiselivsstrategien utarbeides i 

samarbeid med Tønsberg 

kommune. 

Rådm. stab 

36 Forvaltningsplaner 

- diverse 

Løpende arbeid med forvaltningsplaner for de 
enkelte friluftsområder 

 Løpende  Teknikk og 

miljø 

37 Trafikksikkerhetspl

an 

- Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
- Kartlegge behov for fortau/sykkelstier 
- Mal for trafikksikkerhet – er under 

revisjon, foreligger ikke ennå 
- Tilpasse mal for Færder kommune  
- Utarbeide grunnlag for behov for 

sykkelveier på kommunale veier 
- Etablere/formalisere «Hjertesone» 

Andre 

halvdel 

2018 

 

Plan ferdig 

2.halvår 

2019 

 Teknikk og 

miljø 

 

 


