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• Mulighetsstudie Nordre Nesodden
• Mulighetsstudie Marka
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2

Agenda

Tidspunkt Tema

08.30-08.40 Dagens program og veien videre
08.40-09.00 Begrunnelser for kommunens verdier; kort presentasjon og innspill
09.00-09.30 Oppbygging av samfunnsdelen; presentasjon og innspill
09.30-09.40 Pause (10 min)
09.40-10.20 Fagerstrand, bygdebånd og grønn reise; presentasjon og innspill

10.20-10.40 Pause med utsjekk (20 min)

10.40-11.30 Kommuneplanens mål og strategier; workshop
11.30-12.15 Lunsj (45 min)
12.15-13.20 Mulighetsstudie Nordre Nesodden; presentasjon og innspill
13.20-13.35 Pause (15 min)
13.35-14.40 Mulighetsstudie Marka; presentasjon og innspill
14.40- 14.45 Oppsummering ordfører
14.45 Slutt. Maxitaxi kl. 15.00
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Veien videre
Tid

Februar Mulighet for innspill på FSK 
møte om mulighetsstudie og 
generelt?

Mars FSK (18.april) og KST (25.april)

April/mai 6 ukers høring

Høst Politisk sluttbehandling (om 
ikke innsigelser)  



Kommunens verdier



Nye verdiord 

Samme visjon: 
Sammen skaper vi det gode livet

Verdiord: 
• Bærekraftig
• Likeverdig
• Åpen
• Fremtidsrettet
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To grupper. Bland slik at ikke samme parti 
i en gruppe. 12 min. på oppgaven.

Gruppe 1: 
Diskuter og spiss begrunnelsen til de 2 
første verdiene

Gruppe 2: 
Diskuter og spiss begrunnelsen til de 2 
siste verdiene

Presentasjon i plenum etter gruppearbeid. 
1 min. per gruppe.

Metode for å løse oppgave



Samfunnsdelens 
oppbygging
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Hvordan skal Nesodden bidra:
• FNs 17 bærekraftmål
• Norge etter oljen

Bakgrunnen for koblingen er:
• Grønt skifte, demografiendringer og 

digital transformasjon
• Kostnadseffektiv kommunal drift
• Attraktive tjenester for innbyggerne
• Flere arbeidsplasser
Dvs. også Nesoddens utfordringer

Kobling kommuneplan og 
smart samfunn
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Tre hovedpunkter i definisjonen av Smart 
samfunn:
1. Bærekraftig (miljø, sosial, 

økonomisk)
2. Kommunen oppleves som enkel, 

effektiv, fleksibel og innovativ
3. Tiltrekke relevant arbeidskraft, 

kapital og utdanne riktig kompetanse

Verktøy: innbyggerinvolvering og 
digitalisering

Smart samfunn 
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To grupper. Bland slik at ikke samme 
parti i en gruppe. 15 min. på oppgaven.

Gruppe 1 og gruppe 2: 
Hva legger dere i kategoriene?

Presentasjon i plenum etter 
gruppearbeid. 2 min. per gruppe.

Metode for å løse oppgave
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Hva legger dere i kategoriene?
• Ark delt inn i 6 smart samfunn-kategorier.

• Stjernene er det som står i utkastet allerede. 
De kan dere flytte rundt om dere vil ha 
omrokkeringer.  

• Firkantete lapper kan dere skrive nye forslag 
på.

• Diskuter, skriv og flytt rundt på lappene. Dere 
kan også forslå mer beskrivende 
kategorinavn.

Nærmere om oppgaven



Kommunens mål og 
strategier. Er vi bærekraftige?
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• To grupper. Blandet slik at ikke 
samme parti i en gruppe. Velg en 
sekretær som skriver på pc og 
sender til meg før lunsj. 

• To oppgaver. Begge grupper 
besvarer oppgave 1 først. 15 min.

• Presentasjon i plenum etter 
oppgave 1. 3 min per gruppe.

• Tilsvarende for oppgave 2.

Metode for å løse oppgaven
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Sikrer utkastet: 
• attraktive tjenester for innbyggerne? 
• legger utkastet til rette for å skaffe flere arbeidsplasser  

(også for ungdom)?

• dialog mellom politikere og innbyggere?

Oppgave 1
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Sikrer utkastet: 
• en bærekraftig kommune (sosialt, 

økonomisk, miljø)
– grønt skifte
– demografiendringer
– digital transformasjon

• fremtidsrettet kommune

• at vi kan leve hele liv på Nesodden

Oppgave 2


