
Rullering av kommuneplan 2016-2020 
Workshop formannskapet 9. februar 2017 

 
Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen 



Program   Tema 

10.00 Kaffe og rundstykker. Oppstart ordfører 
10.30 Arbeid med kommuneplanen: (15 + 45 + 10 + 60 + 15 min) 

• Samfunnsdel: Oppsummering innspill fra høring 
planstrategi/planprogram, kommunereformundersøkelsen og 
innbyggerundersøkelsen 

• Hvilke andre innspill trenger vi for å få en god kommuneplan? 
• Pause (10 min) 
• Hvilke verdier skal vi ha i Nesodden kommune? (1 time) 
• Arealdel: Oppsummering innspill til arealdel (15 min) 

13.00 Lunsj med innsjekk 
14.30 Om tenkning rundt utvikling av framtidens kommune.                         

Besøk fra Asker v/ordfører Lene Conradi.   
Spørsmål - drøfting av innspill .  

15.30 Kaffe og kake 
15.45 Hvilket samfunn skal vi bli? Veksling mellom innspill, drøftinger, 

grupper osv.: 
• Innlegg fakta arealplan 
• Utbyggingstakt  
• Scenarioprosess  

18.00 Avslutning 
19.30  Middag 



STATUS per 9.februar 2017: 
 
- Innspill fra høringen bearbeides 
- Politisk fastsettelse av planprogram/-strategi 
 



4 Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Utarbeidelse: 
Formannskapsseminar  

(februar) 

Utarbeidelse: 
Involvere 

organisasjon/politi
kere 

Utarbeidelse: 
Medvirkning 

eksternt  

Høring (6 uker)  

Vår 2019 

Bearbeidelse etter 
høring 

Politisk slutt-
behandling. Senest 

vår 2019  

Kommuneplanlegging 



Samfunnsdel – Oppsummering: 
 
- innspill fra planstrategi/-program 
- kommunereformen  
- innbyggerundersøkelsen 



Innspill fra høringssvar planstrategi/-program 
(samfunnsdelen) 
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• Folkehelseperspektiv 
• Ivaretakelse av matjordarealer 
• Helhetlig parkeringspolitikk 
• Samfunnssikkerhet 
• Kortreist hverdag 
• Bærekraftig rekreasjon i mark og på 

fjorden 
 



Innspill fra kommunereformen (samfunnsdelen) 
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• Tilgjengelig natur 
• Grendestruktur 
• Kollektivtilbud, sykkel- og gangstier, 

veiforbindelse 
• Næringsutvikling 
• Kulturkommune 
• Tilgjengelig tjenester for alle livsfaser 
• Kort avstand til kommune/politikere 
• Veldreven, transparent og effektiv. 

Digitalisering og brukerstyrt 



Innspill fra innbyggerundersøkelsen 
(samfunnsdelen) 
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• Møteplasser 
• Tilrettelegging for arbeidsplasser lokalt  
• Kollektivtilbud og innfartsparkering 
• Serviceinnstilling ved publikumsmøter og 

henvendelser 
• Tydeliggjøre tjenestetilbud; innhold og 

kvalitet 
• Lokaldemokratiutvikling og 

innbyggermedvirkning 
 



9 Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Utarbeidelse: 
Formannskapsseminar  

(februar) 

Utarbeidelse: 
Involvere 

organisasjon/politi
kere 

Utarbeidelse: 
Medvirkning 

eksternt  

Høring (6 uker)  

Vår 2019 

Bearbeidelse etter 
høring 

Politisk slutt-
behandling. Senest 

vår 2019  

Superraske spørsmål 
eller kommentarer? 

 

 



Hvilke andre innspill trenger vi for å 
få en god kommuneplan? 
 

Mål: Konkrete forslag til medvirkning 



• Innovasjonscamp på ungdomskolene (scenario) 
• Virksomhetsledermøte (innspill på innbyggeres 

innspill, arealbehov mm.)  
• Kommunestyreseminar (mål/strategier og 

arealplanlegging) 
• Workshop FSK om planbestemmelser 
• Folkemøte Fagerstrand (arealplanlegging) 

11 

Hva er under planlegging? 
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1. Individuell:  
– 2 min. Skriv konkrete stikkord på lapper.  

2. Gruppe:  
– 15 min. Presenter stikkord for hverandre. Hver presenterer ett innspill, så videre til neste.  Bestem 

sammen hvilke tre innspill som går videre. 

3. Plenum:  
– 20 min. Hver gruppe presenterer sine innspill i tidslinje. Deretter prioritering i plenum. 

 

Vær KONKRET! Hva vil vi vite fra hvem, når og hvordan? 

Andre mulige grupper: næringsliv, frivilligheten, innbyggere (småbarnsforeldre, 
eldre), råd, andre interessenter? 

 

 
 

Hvem andre trenger vi innspill fra – hvordan og 
om hva?  



13 Kulturarrangement Nesodden 

 

 

Dato Arrangement 

22.04 Tangenfestivalen 

22.-23.04  Loppemarked Nordre Nesodden skolekorps 

23.04 Kongens Garde til Nesodden (alle skolekorps er involvert) 

11.06  Regionsstevne for korps (regi Jaer skoles musikkorps) 

16.-17.06 Fagerstranddagene 

26.08 Kulturisten junior og UNG  

27.08 Grønn festival (Hellviktangen) 

22.-24.09 Kulturisten scene og kunst 

Des. Julekonserter (Steinerskolen) 

Også arrangement i regi av f.eks. Tangen nærsenter 



Kort pause 
 

 
08.02.2017 

Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen 
 



Hvilke verdier skal vi ha i 
Nesodden kommune?  

Mål: Avgjøre hvilken verdier Nesodden skal  ha fremover 
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Likeverd 
• Inkluderende, tolerant og raust samfunn med 

mangfold av mennesker.  
• Tilgjengelighet for alle, medinnflytelse, likeverd, 

små sosiale forskjeller og demokratiske prosesser 
er grunnleggende. 

Økologisk balanse 
• bevisst de globale miljø- og klimautfordringene 

og redusere miljøbelastningen.  
• Miljøperspektivet er tydelig i kommunens 

holdninger og handlinger. 

Allsidig samfunn 
• tett på storbyen, men grønn, vakker og landlig. 

Urban og moderne, men samhold og tradisjoner.  
• allsidig samfunn hvor det leves hele liv, 
• bokommune med særegne kvaliteter, men også 

potensial for nyskaping.  

Nærhet til naturen 
• unike naturkvaliteter i form av skog, strand og sjø 

som gir livsutfoldelse, lek, idrett og friluftsliv. 
• frisk luft, vakre landskap og et spennende dyre- 

og planteliv.  
• enkel tilgang til natur. 

Dagens verdier 
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Grupper på 3: (10 min) 
– Hva er bra med de verdiene vi har?  

– Hvilke vil vi ta med videre?  

Plenumsgjennomgang: (10 min) 
– Kort oppsummering fra grupper 

– Enighet om hvem som skal med til neste runde? 

 

 
 

Evaluering av nåværende verdier 
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• Engasjement, respekt, profesjonell og raushet (Frogn) 
• Åpenhet, ærlighet og redelighet (Ås) 
• Åpenhet, samspill, nytenking, ansvarlighet (Oppegård) 
• Åpenhet og respekt (Ski) 

 
• Åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt (Asker) 
• Mangfold, raushet og bærekraft (Bærum) 
• Brukerorientering, redelighet, engasjement, respekt 

(Oslo) 
• Åpen, lys og glad (Steinkjer) 

 
 

 
 

Andre kommuner 
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Oppgave: Lage så mange relevante nye forslag som mulig.  
• Individuell (3 min):  

– 3 min. Skriv en ny verdi per lapp og stikkordsbegrunnelse  

• Gruppe (15 min):  
– Presenter lapper for hverandre. Hver presenterer ett innspill, så videre til neste. Bestem sammen etter at alle 

er presentert, hvilke tre innspill (cirka) som blir med videre . 

• Plenum (20 min):  
– Hver gruppe presenterer sine innspill og henger de opp på veggen.  
– Kan noen verdier slås sammen? 

 

Oppgave: Valg av verdier - hver får 10 prikker til å fordele (15 min) 
– Opptelling. Hvor mange verdier skal vi ha?  

 
Kan begrunnelsene utdypes? Innspillsrunde i plenum (15 min) 

 

Hvilke verdier skal vi ha fremover?  



Innspill planstrategi/-program for 
arealdelen 



Lunsj med innsjekk  
Begynner igjen kl. 14.30! 
 

 
08.02.2017 

Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen 
 


