
Rullering av kommuneplan 2016-2020 
Kommunestyreseminar juni 2017 

 
Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen 



Program dag 1 
 Dag 1 Tema 

07.30 Bussavgang fra Tangenten 
 

10.00 Ankomst. Lett servering 
Oppstart ved Nina 
 

10.15 Økonomi 
• Hvordan er status! 
• Befolkning – prognoser 
• Agendarapporten 2016 – vs budsjett 2017 
• Revidert nasjonalbudsjett 
• Utfordringer 2017/2018 
• Politiske signaler  – 5 min fra hvert av partiene (35 min) 
 

13.00 Lunsj 

14.00 Kommunens verdier ved Nina og samfunnsplanlegger  
 Prosess knyttet til hvilke verdier kommunen skal ha i  vår 

kommende kommuneplan – gruppearbeid. 
 Pauser underveis. 

 
17.00 Avslutning 

 
19.30  Middag 

 



Program dag 2 
 DAG 2 Tema 

 

9.00 I hvilken retning skal Nesodden? Kommunens mål og strategier i 
ny kommuneplan. 
 Diskusjon rundt eksisterende innsatsområder. Nye 

områder som bør inkluderes? 
 Prosess knyttet til  hvilke mål og strategier kommunen 

ønsker fremover. Prioritering av mål og strategier. 
 Pause underveis.  

 

10.30 Pause for utsjekk 
 

11.00 Kommunens mål og strategier fortsetter 
 Pause underveis 

 

13.00 Lunsj 
 

14.00 Buss tilbake 
 



Hva er hva i 
kommuneplanprosessen? 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Verktøy for helhetlig planlegging: 
• Visjon og verdier 
• Mål (vi vil) og strategier (slik 

gjør vi) for kommunen som 
tjenesteyter, samfunnsutvikler 
og organisasjon 



6 Ragnhild Tandberg Danielsen 
Fagsjef Samfunnsplanlegging og 
tjenesteutvikling 

Formannskapsseminar  (feb.) 
Og vedtakelse 

planprogram/-strategi (april) 

Utarbeidelse: 
Involvere 

organisasjon og 
politikere 

Utarbeidelse: 
Medvirkning 

eksternt  

Høring (6 uker)  

Vår 2018 

Bearbeidelse etter 
høring 

Politisk slutt-
behandling. Senest 

vår 2019  

Utarbeidelse: Medvirkning eksternt 
• FSK inn i forkant av medvirkning 
• Folkemøter (f.eks. Tangen, Fagerstrand) 
• Næringslivsfrokost 
• Innovasjonscamp 
• Kulturisten 
• Regionalt planforum ved behov 
• Eldrerådet, Råd for likestilling, 

Ungdommens kommunestyre mfl. 

 

Utarbeidelse:  Involvere organisasjon og 
politikere: 
• Virksomhetsledermøte; innspill på 

innbyggerundersøkelse  
• ULG mfl. innspill i forkant av 

kommunestyreseminar (verdier) 
• Kommunestyreseminar (verdier og 

mål/strategier)  
• Workshop FSK om planbestemmelser 
• Virksomhetsledermøte (strategier)  

Steg for steg 



Hvilke verdier skal definere 
Nesodden?  
• Hva er en verdi? 
• Hvor mange verdier skal vi ha?  
• Hvem skal verdiene gjelde for? 
• Evaluering av nåværende verdier 
• Nye forslag 
• Avstemning 
• Forklaring/Begrunnelse 
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Innledning fra ordfører 
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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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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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• Tillit/Åpenhet (15 p) 
– Du kan stole på kommunen 
– Du får svar 
– Du får tjenester 
– Den er tydelig 
– Lett tilgjengelig kommune 
– Redelighet og ærlighet (se etikkreglementet) 

 
• Bærekraft/ Nærhet til naturen/Økologisk balanse (14 p) 

– Ivaretakelse av klima, natur og kultur:  Grønn foregangskommune, respekt for natur og 
kulturarv, økologisk balanse 

– Bærekraft fyrtårn: Grønn foregangskommune, gå foran for å realisere bærekraftsmål 
 
 

Innspill fra FSK februar 2017 (1 av 3) 
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• Likeverd/allsidig samfunn (10 p) 
– Respekt for ulikhet 
– Rettferdig behandling 

 
• Levende (9 p) 

– Økologi, Jordbruk og dyr 
– Sjø og natur - enkel tilgang til begge deler for hele Nesoddens befolkning 

 
 

Innspill fra FSK februar 2017 (2 av 3) 
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• Moderne (8 p) 
– Ønsker utvikling 
– Tar opp nye løsninger 
– Ligger i forkant 

 
• Mangfold (8 p) 

– Raushet for mangfoldighet 
– «By og land» – natur og kultur 
– Urban , men landlig og vakker natur 
– Inkludering 
– Globalisering 
– Vi utvikler oss best når ulikhet tolereres 

 
 

Innspill fra FSK februar 2017 (3 av 3) 



Verdier – felles forståelse 
Summing ved bordet før plenum: 

• Hva er en verdi? 

• Hva skal verdiene våre omfatte? 

Samfunnet og/eller organisasjonen 

• Hvor mange verdier skal vi ha? 

 

• Oppsummering ved ordfører 
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Verdier – evaluering av 
eksisterende  

 

• Hvert bord evaluere de vi har. 10 min.  
• Hvilke verdier skal vi beholde – 

hvorfor? 
• Hvilke verdier skal vi forlate – 

hvorfor? 
 

• Kort innspillsrunde i plenum – kan vi 
enes om noe? Enighet om hvem som 
skal med til neste runde? 
 

• Oppsummering ved ordfører 
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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 



Kort pause  



Gruppeoppgave – vi finner verdiordene 
1. Arbeid først individuelt i gruppa; ca. 3-5 min. Skriv ned de verdiordene (bruk adjektiv – for 

eksempel «åpen») som du synes er viktige. Sørg for at ordene uttrykker en bredde som 

passer til Nesodden kommune som organisasjon og samfunn. 

 

2. Velg en møteleder/sekretær (samme person) i gruppen som kan skrive på flippover-arket. Ta 

en runde i gruppa og la alle melde sine ord etter tur. Skriv ned verdiordene på flippoveren 

fortløpende. Hvert ord skal bare skrives opp en gang. 
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Gruppeoppgave – vi finner verdiordene. 
Forts… 
3. Se på listen med verdiord. Dersom to ord betyr omtrent det samme kan det være en fordel å 

stryke et av ordene, dersom dere kan bli enige om det. 

 

4. Gjennomfør deretter en avstemming i gruppa. Alle kan stemme på inntil 3 verdiord hver ved 

å sette en strek med tusj for hvert av de 3 verdiordene. Stem slik at dere får fram bredden. 

Dersom to verdiord får like mange stemmer, kan dere ta omvalg på disse to.  

 

5. Tell over og sett ring rundt de 3 ordene som fikk flest stemmer. 

 

6. Presenter gruppas flertallsforslag på 3 verdiord i plenum. 
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Forslag til verdiord 
1. Likeverd 32 

2. Bærekraft 16 

3. Åpen 17 

4. Respekt 2 

5. Tillit 3 

6. Mangfold 5 

7. Rettferdig 5 

8. Raus 4 

9. Framtidsrettet 12 
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Finaleomgang 
Om ikke verdiordene utpeker seg umiddelbart: 

 

• Finaleord på A3-ark som henges opp.  

• Inntil 3 stemmer hver. 
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Kort pause  



Hva betyr verdiordene?  
 

1. Gå til den verdien som gir deg mest energi/den du vil 
arbeide mer med.  

2. Tenk individuelt i 2 min på hva du legger i verdien 
individuelt. Noter gjerne.  

3. Hvert gruppemedlem presenterer sine forslag. Ingen 
diskusjon. 5 min. 

4. Formuler ett samlet svar per gruppe på 20 min. Bruk 
hele setninger.  

5. Presentasjon av begrunnelsen i plenum. 1-3 min per 
gruppe. 
 

6. Send svaret til 
ragnhild.tandberg.danielsen@nesodden.kommune.no. 
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mailto:ragnhild.tandberg.danielsen@nesodden.kommune.no


Takk for i dag  



Program dag 2 
 DAG 2 Tema 

 

9.00 I hvilken retning skal Nesodden? Kommunens mål og strategier i 
ny kommuneplan. 
 Diskusjon rundt eksisterende innsatsområder. Nye 

områder som bør inkluderes? 
 Prosess knyttet til  hvilke mål og strategier kommunen 

ønsker fremover. Prioritering av mål og strategier. 
 Pause underveis.  

 

10.30 Pause for utsjekk 
 

11.00 Kommunens mål og strategier fortsetter 
 Pause underveis 

 

13.00 Lunsj 
 

14.00 Buss tilbake 
 



Kommuneplanens samfunnsdel:  
Mål og strategier 
Mål: 
• Få opp realistiske mål og strategier for 

utvikling av Nesoddsamfunnet 
• Prioritering av mål og strategier 
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Samfunnsdelens mål  
Fokusområde Innsatsområde 

Samfunnsutvikling • Folkehelse og levekår 
• Lokaldemokrati og deltakelse 
• Næringsutvikling 
• Stedsutvikling 
• Kommunikasjons og samferdsel 

Tjenester og brukere • Helhetlig tjenestetilbud 

Organisasjon og medarbeidere • En organisasjon for framtiden 

Økonomi • Forvaltning av kommunens 
ressurser 
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1. Felles utgangspunkt: 
– Mål: Vi vil … 
– Strategi: Slik gjør vi ..  

2. Hvilke og hvor skal nye tema inn? Egne innsatsområder eller under eksisterende? 
Hensiktsmessig at oppdelingen i fokusområder(oppgaver)/innsatsområder 
(satsinger) som nå? Runde rundt bordet (10 min)– plenum 
– Samfunnssikkerhet og beredskap (forslag: eget, stedutvikling)/samf.utvikling) 
– Integrering og mangfold (forslag: inn i helhetlig tjenestetilbud) 
– Grønn foregangskommune (forslag: eget i samf.utvikling) 
– Kultur (forslag: eget område i samfunnsutvikling evt) 
– Innovasjon - digital utvikling (forslag: inn i helhetlig tjenestetilbud) 

3. Oppsummering ved ordfører 
 

 
 

Felles utgangspunkt  
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Første gruppe: (20 min) 
• Snu store ark, les tilleggsark. To tema som 

skal innom på de fleste bordene, så 
disponer tiden.  

• Bruk gule lapper for å skrive inn de mål og 
strategier dere ønsker kommunen skal ha 
fremover, både videreføring og nye. 
– Mål i presens.  
– Konkretisere strategiene «vi gjør» 

 
De neste gruppene: (15 min) Nye lapper 
og/eller mer inn på eksisterende lapper 
 

 
 

Kafébord – hvilke mål og strategier 
skal Nesodden ha fremover?  



Mal ark på bord: Innsatsområde………… 
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1. Hvilke mål skal videreføres? 3. For å nå målene, gjør vi slik … 

2. Hvilke nye mål skal vi ha? 



Pause med bordrokkering  
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1. Nå er det ett innsatsområde per bord. Gå til innsatsområde som interesserer 

mest. Maks 4 deltakere per område.  
2. Prioriter mål og tilhørende strategier. Fyll på om noe mangler.  
3. Presentasjon for de andre.  
4. Debatt 

 
5. 12.45: Oppsummering/avslutning ved ordfører  
 
 

 
 

Prioritering av mål og strategier  



Takk for oss! 
Bussavgang kl. 14.00 
 
 
  

09.05.2017 
Alexandra Sandulescu og Ragnhild Tandberg Danielsen 

 


