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Forord 

Kommunestyret i Horten vedtok i juni 2012 at det skulle være en felles rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel, kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten sentrum.  Det ble vedtatt et 

felles planprogram for disse tre prosessene i desember 2013. 

Dette forslaget til kommuneplanens samfunnsdel skal til første gangs politisk behandling i februar 2015. 

Etter en høringsperiode på våren, legges det opp til annen gangs behandling av planen med endelig 

vedtak av kommunestyret i juni 2015. Arealdel og sentrumsplan skal vedtas i begynnelsen av 

september. 

Prosessen med å utarbeide planforslaget har vært omfattende, og mer enn 300 enkeltpersoner har 

deltatt i ulike prosessmøter.   

Selve plandokumentet er relativt kort, men det er en rekke vedlegg som til sammen utgjør et vesentlig 

grunnlag for de prioriteringer som ligger i forslaget.  

Det er vårt ønske at dokumentet skal skape engasjement og gode diskusjoner og at det kan være et 

godt utgangspunkt for langsiktige og forutsigbare prioriteringer for kommunens utvikling i planperioden. 

Planarbeidet har vært ledet av Enhet for kommuneutvikling, med en styringsgruppe som har bestått av 

administrasjonssjefens ledergruppe. Dette dokumentet er ført i pennen av prosjektleder Helge Etnestad. 

 

Horten kommune, 19. januar 2015 

 

 

 

 

Ragnar Sundklakk 

administrasjonssjef 
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Sammendrag 

Kommunestyret har besluttet at kommuneplanens samfunnsdel skal vedtas i løpet av inneværende 

kommunestyreperiode, parallelt med kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Horten 

sentrum. 

Arbeidet med samfunnsdelen har skjedd i tråd med vedtatt planprogram, med stor grad av 

medvirkning, der ca. 300 enkeltpersoner har gitt innspill gjennom å delta i ulike arbeidsverksteder og 

grupper. 

Det foreslås fire fokusområder for den langsiktige utviklingen av Horten-samfunnet:  

”Attraktivitet”, ”God oppvekst”, ”Trygghet for innbyggerne” og ”Natur og miljø”. Det er definert 

overordnede målsettinger og strategier for hvordan målene skal oppnås til hvert enkelt fokusområde. 

”Innovasjon” og ”engasjement” er verdier og egenskaper som skal gjennomsyre både holdninger og 

metoder for hvordan kommuneorganisasjonen skal møte utfordringene som står fremfor oss. Det er et 

mål i seg selv at både politisk miljø, ansatte i alle nivåer og innbyggerne skal verdsette dette fra sine 

ulike ståsteder, til felles beste.  

”Folkehelse” er et begrep og et mål, som all planlegging i kommunen skal ha fokus på. Det er ikke 

fremstilt som et eget mål i planen, men skal i tråd med både plan- og bygningsloven og 

folkehelseloven, gjennomsyre planen. 

”Bærekraft” er også et begrep som skal være gjennomgående. Med dette menes her både økonomisk, 

sosial, kulturell og miljømessig, slik at vi bevarer, foredler og forvalter tilgjengelige ressurser på en god 

måte for kommende generasjoner. 

 

 

 

 

  

Illustrasjon Gehl Architects. Visjon for kulturkvartalet. 
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FOKUSOMRÅDE 1: ATTRAKTIVITET 

HOVEDMÅL: VI VIL STRATEGI: SLIK GJØR VI DET 

Horten kommune er et 

godt sted å etablere seg, 

bo og leve.  

 

 

• Sikre stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne gjennom et 

godt tilbud av kommunale tjenester 

• Sikre attraktive arealer for en boligutvikling som dekker befolkningens 

ulike behov  

• Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles som kommunens urbane 

tyngdepunkt 

• Videreutvikle kvalitet i barnehager og skoler 

• Videreutvikle nærmiljøer hvor vi kan møtes på tvers av etnisk og 

kulturell bakgrunn og ta vare på hverandre 

• Aktiv markedsføring av Hortens særegne fordeler som bosted 

Horten kommune er det 

mest spennende og 

innovative stedet å 

arbeide og drive 

næringsvirksomhet i 

Oslofjord-regionen.  

 

• Være en næringsoffensiv kommune som i samarbeid med næringsliv, 

høyskole og andre aktuelle aktører legger forholdene til rette for et 

innovativt og fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv. 

• Sikre attraktive og fleksible næringsarealer.  

• Være aktiv aktør til utvikling av Campus Vestfold som en regional 

innovasjonsarena og et kunnskapssenter for utdanning og forskning.  

• Gjennom dialog og praktisk handling overfor næringslivet være 

kunnskapsrik, proaktiv, løsningsorientert, forutsigbar og innovativ 

• Aktiv markedsføring av de unike fordelene ved å drive næring i 

Horten 

Både innbyggerne, 

næringsliv og tilreisende 

velger å bruke Horten 

kommune som naturlig 

sted for handel og 

opplevelser . 

• Styrke handel og byliv i Horten sentrum  

• Styrke overnattings- og serveringstilbudet i Horten sentrum 

• Støtte utvikling av festival- og eventbyen Horten 

Kommunen har et variert 

og rikt kultur-, idretts- og 

foreningsliv med gode 

kulturopplevelser og 

møteplasser 

• Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter 

og møteplasser 

• Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud 

• Styrke tilhørighet mellom innbyggerne ved å legge til rette for økt 

dugnadsarbeid i lokalmiljøene 

• Det utvikles en egen lokal frivillighetspolitikk i kommunen for å styrke 

frivillig sektor som aktør for et levende lokalsamfunn. 

• Frivillig sektor gis forutsigbare rammevilkår slik at de kan bidra med 

det de er gode på 

• Bedre kommunikasjonen med ulike tros- og livssynssamfunn 

Innbyggerne er stolte av 

kommunen sin. 

• Styrke omdømmet og ha en aktiv dialog med innbyggerne 

• Synliggjøre og feire små og store begivenheter i kommunen  

• Fremheve det positive som skjer i ulike deler av kommunen 

Samspills- og vekstkultur 

er en integrert del av 

kommunens  

arbeidsform. 

• Videreutvikle kultur for nytenkning i kommuneorganisasjonen 

• Forsterke samarbeidskulturen og nettverk internt og eksternt  

• Forsterke et levende lokaldemokrati 
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FOKUSOMRÅDE 2: GOD OPPVEKST 

HOVEDMÅL: VI VIL STRATEGI: SLIK GJØR VI DET 

Barn og unge i Horten 

oppnår resultater i 

barnehager og skoler som 

gir dem valgmuligheter 

for videre utdanning og 

yrkeskarriere. 

• Bygge opp under et utdanningsløp som er tilpasset fremtidig behov i 

samfunnet  

• Heve kvaliteten i skolen ytterligere, slik at alle barn og unge får brukt 

sine evner, opplever mestring og oppnår motorisk utvikling 

• Barnehagen prioriteres som forebyggende utviklingsarena gjennom å 

sikre høy kompetanse og kapasitet, med barnehageplass til alle  

• Aktivt samarbeid med næringslivet 

Vi har et helsefremmende 

oppvekstmiljø i Horten. 

• Bedre helse, trivsel og læring gjennom helhetlig tverrfaglig innsats for 

barn og unge  

• Flere profesjoner aktivt ut i skoler og barnehager 

• Varierte kultur- idretts- og fritidsaktiviteter 

Vi har trygge og 

engasjerende nærmiljøer. 

• Prioritere frivillig innsats og initiativ i nærmiljøet 

• Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder, og sikre tilgang på 

anlegg for både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter 

Barnefattigdom er 

vesentlig redusert. 

 

• Motvirke arvelig fattigdom gjennom aktiv støtte til tiltak som hever 

kompetanse og sysselsetting hos foreldrene 

• Forebygge frafall i skolen gjennom målrettet og prioritert innsats for 

barn og unge 

• Sikre alle muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter 

• Tilby barnehageplass til barn i vanskeligstilte familier 

 

 

FOKUSOMRÅDE 3: TRYGGHET FOR INNBYGGERNE 

HOVEDMÅL: VI VIL STRATEGI: SLIK GJØR VI DET 

Lokalsamfunnet er i stand 

til å møte morgendagens 

behov. 

• Prioriterer målrettet forebyggingsarbeid for alle aldersgrupper  

• Endringer i befolkningssammensetningen forberedes i tide. 

• Kommunale tjenester, infrastruktur og kompetanse forberedes for 

fremtidige behov 

• Prioritere systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid  

• Styrke innbyggernes evne til selv å forebygge og mestre sykdom  

• Vektlegge bruk av kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag  

• Aktiv bruk av ny teknologi 

Tjenester tilbys i 

nødvendig omfang og 

kvalitet i alle livsfaser og 

befolkningsgrupper.  

• Innbyggerne får rett hjelp til rett tid med riktige virkemidler 

• Prioritering av forebygging og utjevning av sosiale helseforskjeller i 

kommunale planer og tiltak 

• Fokus på ledelse, kompetanseutvikling og motivasjon i hele 

kommuneorganisasjonen 

• Sikre kommunal forvaltning og tjenesteutøvelse gjennom systematisk 

kvalitetsarbeid 

• Vektlegging av kunnskapsbasert praksis og utvikling 

I kommunen er det gode 

og aktive nærmiljøer. 

 

• Tettstedsstrukturen i kommunen er utgangspunkt for videre vekst og 

sosialt holdbar stedsutvikling og sosial integrasjon, med tilgang til 

butikker og servicetjenester, skoler og barnehager. 

• Sikre at innbyggere, organisasjoner og næringsliv gis mulighet til 

deltakelse i lokalt demokrati og samfunnsliv. 

• Støtte utvikling av lokale møteplasser, velforeninger og lokale 

organisasjoner 

• Utarbeide og oppdatere kommunedelplaner for ulike lokalsamfunn, 

med fokus på medvirkning i befolkningen – som supplement til rene 

sektorplaner. 
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FOKUSOMRÅDE 4: NATUR OG MILJØ 

HOVEDMÅL: VI VIL STRATEGI: SLIK GJØR VI DET 

Ta vare på og 

videreutvikle natur og 

friluftsområder 

• Arealutviklingen er langsiktig og miljøvennlig. 

• Ivareta tilstrekkelig med naturområder til sikring av biologisk 

mangfold, rekreasjon og fysisk aktivitet 

• Bruk av natur- og friluftsområder i merkevarebyggingen av Horten 

Kulturmiljøer styrker 

identiteten til Horten 

• Kulturmiljøer tas vare på og gjøres tilgjengelig for gode opplevelser 

• Viktige kulturminner bevares gjennom bruk 

• Bruk av viktige kulturmiljøer i merkevarebyggingen av Horten 

Lokalsamfunnet tar et 

globalt klimaansvar. 

• Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel og skal 

være klimanøytral innen 2020  

• Et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer 

transportbehovet.  

• Satse på grønn mobilitet 

• Stimulere næringsliv og innbyggere til å redusere klimagassutslipp 
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1 Formål med kommuneplan 

Gjeldende kommuneplans samfunnsdel ble vedtatt i 2003.  

En kommuneplan er kommunens overordnede plan, og er definert og beskrevet i plan- og 

bygningsloven med virkning fra 1. juli 2009 (Kapittel 11, Kommuneplan).  

Planen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Det heter i 

loven at kommuneplanen «bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen». Det heter videre at 

den «skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra 

statlige og regionale myndigheter til grunn». Alle kommuner skal ha en kommuneplan som omfatter en 

samfunnsdel med en handlingsdel, og en arealdel. Innholdet i samfunnsdelen er definert slik i loven:  

§ 11-2. Kommuneplanens samfunnsdel  

(…) Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i 

kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private. Kommunedelplaner 

for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp 

de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.  

§ 11-3. Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel  

Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og 

regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for 

kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene 

innenfor kommunens økonomiske rammer.  

Kommunens plan- og styringssystem  

Kommuneplanen er en svært viktig del av kommunens plansystem, som er bygget opp slik:  
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2 Måloppnåelse i forhold til kommuneplanen 2003 – 2015 

Mye har skjedd i kommunen de siste 12 årene. Hovedoppgavene er tilnærmet de samme, men en del 

rammevilkår er endret. Det gjelder blant annet overføring av nye oppgaver og prioriteringer som skal 

utføres innenfor de juridiske og økonomiske rammer som kommunestyret og dermed 

kommuneorganisasjonen har hatt å forholde seg til.  

I gjeldende kommuneplan er det, ut fra visjonen ”Horten – regionalt senter for kunnskap og 

opplevelser”, satt en rekke mål for kommunens tjenesteområder. Siden mange år nå har gått, er det 

komplisert å vurdere måloppnåelsen på en rettferdig måte. Vurdering vil være preget av både politiske 

vurderinger og faglig fokus.  

Det gis ikke en fullstendig oversikt over alt som har skjedd i dette dokument. Men det konstateres at 

kommuneplanen i varierende grad har vært aktivt brukt som grunnlag og rettesnor for underordnede 

planer som det har blitt vedtatt en lang rekke av i perioden. Samtidig har ulike sektorer i kommunen 

utarbeidet planer og strategier, som har blitt fulgt opp i økonomi- og handlingsplaner år for år. 

Følgende mål, med underliggende temaer for delmål ble vedtatt i Kommuneplan 2003 – 2015:  

 

KUNNSKAP OG UTDANNING 

Hovedmål: Horten skal gi tilbud om en variert og god utdanning for alle, med mulighet for utvikling av

       spisskompetanse innen utvalgte fagområder. 

Temaer for delmål: 

- Barnehagetilbud 

- Grunnskoletilbud 

- Videregående opplæring 

- Høgskolen i Vestfold. 

 

NÆRINGSUTVIKLING 

Hovedmål: Horten skal ha et kunnskapsbasert næringsliv som skaper varige verdier. 

Temaer for delmål: 

- Teknologimiljøet 

- Maritimt basert næring 

- Kulturbasert næring 

- Landbruk 

- Næringsområder: 

- Nettverkskommunen. 

-  

NATUR OG KULTUR 

Hovedmål: Horten skal ha gode muligheter for utfoldelse og opplevelse. Natur og kulturkvalitetene skal

       sikres og videreutvikles. 

Temaer for delmål: 

- Kulturverdier 

- Kulturutvikling 

- Naturverdier 

- Idrett og fysisk aktivitet 

- Biologisk mangfold 

- Bærekraftig utvikling 
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NÆRDEMOKRATI 

Hovedmål: Horten skal ha et levende nærdemokrati for hele kommunen. 

Temaer for delmål: 

- En samlet kommune 

- Lokalsamfunnet og medvirkning: 

- Frivillige organisasjoner: 

- Kontakt med innbyggerne. 

 

TRYGGHET OG KOMMUNALE TJENESTER 

Hovedmål: Horten skal tilby tjenester til innbyggerne i nødvendig omfang og kvalitet. Trygghet for alle

        innbyggere skal vektlegges. 

Temaer for delmål: 

- Brukernes behov 

- Innbyggernes ansvar 

- Barn, unge og eldre 

- Samfunnssikkerhet 

Det er utarbeidet en skjematisk oversikt over de enkelte mål og innfrielse av disse, slik det enkelte 

kommunalområde oppfatter situasjonen pr 2014, se vedlegg 2. 
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3 Planprosessen 

Arbeidet med samfunnsdelen har skjedd i tråd med vedtatt planprogram, der prosessen har gått 

parallelt med utarbeidelse av forslag til arealdel og sentrumsplan for Horten. Noe av 

grunnlagsinformasjonen brukes derfor i alle tre planprosessene.  

Planprosessen har vært delt i tre hovedfaser: faktadel, strategisk del og handlingsdel, med størst vekt på 

de to første. Etter at oversikt over aktuell situasjon for kommunen ble utarbeidet, har det vært en 

omfattende medvirkningsprosess for å komme frem til den strategiske delen. 

 

Faktadelen 

Faktadelen består av vedleggene:  

- ”Faktagrunnlag Horten kommune 2014”,  

- ”Levekårskartlegging Horten kommune”,  

- Regional analyse 2014 Horten 

- ”Måloppnåelse i forhold til kommuneplan 2003 – 2015.” 

- KOSTRA-rapport 2014 

- Kommunebarometeret  

- Folkehelseprofil 2014.  

Medvirkning 

Arbeidet med ”Drømmen om Horten” og ”Merkevaren Horten” har vært viktige deler av 

medvirkningsarbeidet til samfunnsdelen, i og med at det ble gjort gode kvalitative undersøkelser av hva 

innbyggerne er opptatt av. 

I april 2014 var det ”plansmie” for politikere, administrativ ledelse og ulike nøkkelpersoner, se vedlegg. 

 

Etter dette har det vært egne møter i referansegruppen, åpent møte på biblioteket, Horten eldresenter,  

Illustrasjon som viser planprosessen. 
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Losen dagsenter, Somalisk forening, Lederforum og med alle tillitsvalgte og varatillitsvalgte ved 

ungdomsskolene. Horten videregående skole har også vært invitert til å komme med innspill via et 

opplegg i samfunnsfagklasser.  

 

Til sammen har ca. 300 enkeltpersoner deltatt i ulike former for myter og verksteder, i tillegg til prosessen 

med ”Drømmen om Horten”. 

 

Alle i gruppene ble bedt om å fylle ut et spørreskjema for å kartlegge hvordan de oppfatter 

”stedskapitalen” i Horten kommune. Dette var ment som en måling av oppfatningen omkring Horten 

som ”bærekratig lokalsamfunn”, ikke en vitenskapelig undersøkelse. Undersøkelsen er hentet fra en 

”Sustainable communities”- modell som brukes i samfunnsplanlegging i bl.a. USA og England, 

http://brainz.org/7-unique-sustainable-communities-north-america/. 
 

Undersøkelsen tar ikke mål av seg å være vitenskapelig, men var ment som et forsøk på 

”temperaturmåling” av deltakernes oppfatning av hvordan lokalsamfunnet Horten kommune er i dag, i 

forhold til de 8 ulike dimensjonene i modellen. 

 

 

Det ble satt fokus på åtte ulike temaer: Transport, tjenester, miljø, inkludering, nærings- og arbeidsliv, 

bebygde miljøer, nabolag og styring. Alle svarte anonymt og individuelt.  Til sammen ble 265 skjemaer 

besvart fullstedig. Resultater fra det enkelte møtet finnes i vedlegg C. 

 

Svarene fra de ulike møtene viser en spredning, både mellom de ulike gruppene og individuelt. 

Gjennomsnittsverdien av alle spørsmål ligger for de fleste spørsmålene på 6,5 – 7,0. Det er altså et flertall 

er mer fornøyd enn misfornøyd med forholdene.  Det var imidlertid ett spesielt tema, ”Nabolag”, skilte 

seg ut spesielt. Her var snittsvaret 8, på spørsmålet: ”I Horten kommune har vi trygge og gode nabolag”. 

Det var dette spørsmålet som fikk mest entydig svar, med lavest standardavvik. Dette er en indikasjon 

på at mange er tilfreds med lokalmiljøene der de bor.   

 

I møtene med tillitsvalgte ved alle tre ungdomsskolene, kom det spontant og før de hadde sett 

spørreskjemaet, også til uttrykk at de opplevde lokalsamfunnet i Horten som oversiktlig og trygt. 

 

Vi har ingen informasjon om tilsvarende undersøkelser i sammenliknbare kommuner. Men dersom det er 

ønskelig, kan det være aktuelt å stille de samme spørsmålene ved neste rullering av kommuneplanen, 

for eventuelt å se om det skjer noen endringer i innbyggernes oppfatning av ”stedskapitalen”. 

 

Medvirkningsgruppene ble bedt om å prioritere de temaene de mente var de viktigste å satse på for 

en god utvikling i Hortensamfunnet og følger her samlet i følgende ikke rangerte temaer: 

 Næringsliv og arbeidsplasser 

http://brainz.org/7-unique-sustainable-communities-north-america/
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 Høyskole og Campus Vestfold som motor i utviklingen 

 Oppvekstvilkår for barn og unge 

 Infrastruktur, kollektivtilbud 

 Bærekraftig utvikling for miljø og klima 

 Gode og trygge offentlige tjenester 

 Helse og eldreomsorg 

 Folkehelse 

 Inkludering, integrering og tilhørighet 

 Gode bomiljøer 

 By- og tettstedsutvikling 

 Attraktivitet - for besøk, bolig og næring 

 Landbruk, jord- og naturvern 

 Boliger for alle - kapasitet og mangfold 

 Kultur og fritidstilbud. 

 

 

4 Nasjonale, regionale og lokale føringer 

Lovverket og andre føringer fra sentrale myndigheter sier at kommunen gjennom arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel skal vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling og 

synliggjøre de strategiske valgene kommunen har. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold 

som generell vekst og utvikling i kommunen, bruk av areal, folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, 

samferdsel og næringspolitikk. Videre skal kommuneplanen synliggjøre utfordringer, mål og strategier for 

kommunen som tjenesteleverandør og organisasjon. 

Hvert fjerde år, i forkant av kommunevalg, utarbeider regjeringen et dokument med nasjonale 

forventninger til kommunenes planarbeid, på et utvalg av satsingsområder. Følgende nasjonale 

satsingsområder lå til grunn i 2011: 

• Klima og energi 

• By og tettstedsutvikling 

• Samferdsel og infrastruktur 

• Verdiskaping og næringsutvikling 

• Natur, kulturmiljø og landskap 

• Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. 

 

  
Kyststien fra Borre til Åsgårdstrand. Foto: Paal Stub. 
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5 Samfunnsutviklingen 

Denne delen skal belyse noen eksterne utviklingstrekk som får betydning for planlegging og utvikling i 

Horten kommune. Dette er i stor grad faktorer kommunen selv ikke kan påvirke, men som vi likevel må ta 

hensyn til. 

Samfunnet er i stadig utvikling og presset har økt på offentlig sektor generelt og kommunene spesielt. 

Økt kompleksitet, mer omfattende arbeidsoppgaver og regionale problemstillinger medfører 

kontinuerlige utfordringer for kommunen. 

Statens forventning til befolkningsvekst i Norge er stor, og man forventer at landet i 2040 skal ha 7 

millioner innbyggere. Det er knyttet en del usikkerhet om hvordan utviklingen vil være i Horten. Det er 

flere faktorer som vil påvirke dette, blant annet ”attraktivitet”, se nedenfor. 

5.1 Økonomisk vekst 
I de ti siste årene har Norge hatt høy vekst også i fastlandsøkonomien mens andre industriland har vært 

tynget av ettervirkningene av den internasjonale finanskrisen. Prisene på olje og annen eksport har vært 

høye, mens importprisene har vært lave. Det har gitt et godt bytteforhold mot utlandet og høye 

realinntekter i Norge. Med vesentlig lavere oljepris og fortsatt usikkerhet knyttet til den internasjonale 

økonomien, er det grunn til å forvente at den økonomiske veksten i Norge reduseres. Det er derfor 

sannsynlig at Norge går inn i en periode med moderat økonomisk vekst og noe høyere arbeidsløshet. 

5.2 Globalisering 
I de siste årene har det vært en stadig sterkere globalisering. Ordet globalisering beskriver en 

verdenssituasjon med økt flyt over landegrenser - flyt av varer og mennesker, og den mer elektroniske 

flyten av penger, bilder, informasjon og ideer. Globalisering er ikke én enkelt prosess, men et komplekst 

sett av prosesser med økonomiske, politiske og kulturelle dimensjoner. I Horten har vi bedrifter som 

utelukkende konkurrerer på et globalt marked. Det gir nye muligheter, men det gir også nye utfordringer 

for eksempel i form av økt konkurranse.  

Globalisering er imidlertid langt mer enn bare økonomi. En annen dimensjon er den kulturelle og 

politiske globaliseringen som omfatter utveksling av kultur og politikk, der idéer, kunnskap og normer 

daglig blir transportert via verdens "påvirkningsnett" som film, litteratur, musikk og internett. 

Amnesty, Coca-Cola, www, forurensing og AIDS er alle eksempel på noen av globaliseringens 

dimensjoner. Denne utviklingen vil også påvirke Horten samfunnet. 

5.3 Urbanisering 
Urbanisering med konsentrasjon av de høyest utdannede i de største byene er et kjennetegn ved 

økonomisk vekst. Bedriftene kan øke sin produktivitet ved urbaniseringsgevinster og husholdningene kan 

velge i bredere jobbmarked og tjenestetilbud. I byområdene kan et samlet utbyggingsmønster og 

transportsystem legge til rette for næringsutvikling og kompetansekrevende kommunale tjenester 

fornyes og utvikles.  

Framtidig vekst i Norge vil være betinget av vellykket byvekst. Det er dynamikken mellom bedrifter og 

husholdninger som legger grunnlaget for vekst. Kommunene kan tilrettelegge forutsetninger for veksten 

– næringsutvikling i byene krever teknisk infrastruktur, transportsystemer, klargjøring av næringsareal og 

boligareal, og utbygging av sosial infrastruktur (utdanning, helsetilbud, kulturtilbud osv.). Diskusjonen om 

kommunereform har også dreid seg om hvordan forvaltningen skal organiseres for å stimulere den 

produktive kraften som ligger i byvekst.  

5.4 Økt antall seniorer i befolkningen 
En av de mest markante samfunnsendringene fremover vil være den sterke økningen i antall og andel 

eldre personer, samtidig med at den relative andel unge mennesker som skal ”drive” samfunnet synker. 

Opprettholdelse av de velferdsgoder vi er vant med kommer til å være under økende press i årene 
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fremover. På den annen side vil det være svært mange friske eldre, som utgjør en betydelig ressurs og 

mulighet – også i Horten kommune. 

”Eldrebølgen” har vært mye omtalt over tid. Men den store bølgen har ikke nådd oss ennå, så det er 

fortsatt tid til viktige prioriteringer og forberedelser. Men i en viss forstand er den allerede her: Mens det i 

1950 bare var vel 8 prosent som var 67 år og over, vil andelen etter 2015, når de store etterkrigskullene 

blir pensjonister, øke ytterligere, til 17 prosent i 2030 og 21 prosent i 2050. Andelen barn og unge under 

15 år vil fortsatt synke, til om lag 18 prosent i 2050. 

 

Eldrebølgen skyldes bare delvis det faktum at vi blir eldre. Vel så viktig er de lave fødselstallene. Og når 

eldrebølgen ennå ikke helt har nådd oss, skyldes det både at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt 

høy og at innvandrerne er unge. 

 

I 2012 var det i gjennomsnitt 12 personer i arbeidsfør alder per innbygger over 80 år. Ifølge Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet vil det tallet halveres fram mot 2040 - og noen kommuner vil ha færre 

enn tre arbeidsføre per person over 80. 

 

God samordning mellom omsorgsplanleggingen, kommuneplan og økonomisk planlegging er viktig. 

5.5 Innvandring 
Framskrivinger fra Statistisk sentralbyrå viser 

at antall innvandrere i Norge vil vokse fra 

0,55 millioner i 2012 til 1,3 millioner i 2050. 

Tallet vil deretter vokse svakt i 15-20 år, før 

det synker langsomt til 1,2 millioner i 2100. 

Tar vi med de norskfødte barna til 

innvandrere, vil antallet vokse fra 0,66 

millioner i 2012 til 2,03 millioner i 2070 og 

deretter avta til 2,01 millioner i 2100. Det er 

sannsynlig at dette bildet er noenlunde 

representativt for Horten kommune. 

 En vesentlig del av befolkningsveksten i 

Horten forventes å være innvandring, som 

i de fleste norske kommuner. Omfanget vil 

være spesielt avhengig av utviklingen i 

EØS-området. Erfaringen viser at personer 

fra for eksempel Polen, som i mange år var 

arbeidsinnvandrere til Norge, i stor grad flytter 

 hjem igjen når den økonomiske veksten 

 i hjemlandet øker igjen. 

5.6 Befolkningsvekst i Oslofjordregionen 
I det som regnes som Oslofjordregionen bor det i dag 1,9 millioner mennesker og befolkningen antas å 

kunne vokse til nærmere 2,4 millioner i år 2030. Dette er en betydelig sterkere vekst enn forventet i resten 

av landet, og i 2030 kan om lag 40 prosent av Norges befolkning være bosatt omkring Oslofjorden. 

Ifølge areal- og transportstrategien for Samarbeidsalliansen Osloregionen, bør veksten skje i byer og 

tettsteder og nær gode kollektivknutepunkter.   

5.7 Fremtidig kommunestruktur 
Det pågår et arbeid med en kommunereform. Dette kan få store konsekvenser for arealplanleggingen i 

årene framover. For Horten kommune er det i hovedsak tre muligheter. Kommunen kan bli med i et 

samarbeid sørover med Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme, nordover med Holmestrand, Hof og Re eller 

fortsette som egen kommune. I dette planarbeidet er det siste alternativet lagt til grunn. 

  

Kilde: Statistisk sentralbyrå. 
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6 Attraktiv kommune 

Telemarksforskning har utviklet en modell for attraktivitet, der ”attraktivitetsbegrepet er knyttet opp mot 

forhold som er unike ved steder, og som kan påvirkes lokalt. I modellen skilles det mellom strukturelle 

forhold som er knyttet til størrelse og lokalisering, og "ekte" attraktivitetsfaktorer.”  

”Attraktivitet for bedrift, besøk og bosted virker sammen med de strukturelle forholdene på et sted, og 

bestemmer til sammen om steder vokser 

eller har nedgang,” 

http://www.telemarksforsking.no/start/de

talj.asp?nyhet_id=597&merket=3. 

I rapporten fra Telemarksforskning er det 

blant annet også gjort vurderinger i 

forhold til landets kommuner.  

 

Kommunen har bestilt en analyse om 

Horten fra Telemarksforskning, med bruk 

av deres modell for vurdering av 

kommunens ”attraksjonskraft”. I 

rapporten fremkommer det at 

kommunen har en del utfordringer i 

forhold til andre kommuner for videre 

positiv velst og utvikling, se vedlegg F. 

Etter å ha studert mange ulike store og 

små lokalsamfunn i hele landet i forhold til 

attraktivitet, slår Telemarksforskning fast  

følgende:  

 

- Horten vokser, har over tid hatt fødselsoverskudd og netto innvandring men varierende netto 

innflytting. Men dabber det litt av?  

- Det har vært god arbeidsplassvekst i Horten, nesten lik landet og litt over fylket.  

- Sterk vekst i offentlig sektor, særlig kommunen. Bedre vekst i basisnæringene enn resten av landet.  

- De regionale næringene vokser neste ikke i Horten, tross sterk vekst i resten av landet.  

- Næringslivet hadde samme vekst som resten av landet fram til 2008, men har hatt nedgang etter 

2008, men det har vært vekst i næringslivet i resten av landet.  

- Horten har også hatt bedre nettoflytting enn arbeidsplassveksten tilsier, bortsett fra de siste årene. 

Dette kan kanskje ha noe med boligbyggingen å gjøre – hva slags type boliger og for hvilke  

målgrupper. Horten har vært en attraktiv bostedskommune de siste 12 årene, men ikke i de siste tre.  

- Mye verkstedindustri, som omfatter elektronisk industri og utstyr. Lite av alle andre bransjer. 

- Det er summen av en rekke attraktivitetsfaktorer som avgjør om en kommune tiltrekker seg bedrifter 

og innbyggere eller ikke. Kommunen må være offensiv for å være attraktiv.  

- Selv om kommunen på mange måter er prisgitt ytre rammefaktorer og konjunkturer, er det allikevel 

mulig å påvirke vekst og utvikling gjennom bevisst fokus på attraktivitet. Det kan dog være 

utfordrende å dokumentere eksakt årsak og virkning i kommuner som ser ut til å lykkes bedre enn de 

strukturelle forholdene tilsier. 

- Horten kan øke befolkningsveksten og særlig arbeidsplassveksten, dersom de lykkes med å bli en 

attraktiv kommune for næringsliv og bosetting. I dette høyvekstscenariet vil befolkningen kunne 

vokse til over 35 000 innbyggere i 2040. Det vil bety at kommunen har en utvikling som er bedre enn 

«statistisk normalt», og fordrer at kommunen og næringslivet i kommunen har tiltak å sette inn som er 

mer effektive enn de fleste andre norske kommuner. 

Kommunen har altså et ”mulighetsrom”. Utfordringen er hva vi gjør med det. 

 

Attraktivitetsmodellen. KILDE: TELEMARKSFORSKNING. 

http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=597&merket=3
http://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=597&merket=3
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Figuren over viser eksempler på hva som i følge Telemarksforskning må til for å gå over fra å bruke 

”defensive” til ”offensive” attraktivitetsfaktorer. Den sorte teksten viser hva som finnes i en vanlig norsk 

kommune. Dette blir betegnet som ”defensive faktorer”. Dersom kommuner skal bli attraktive og være i 

vekst, må de også være ”offensive attraktivitetsaktorer”, som eksemplene i rødt. 
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7 Stedsutvikling som samfunnsutvikling 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver følgende om stedsutvikling: 

”Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling. God stedsutvikling er 

viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som 

lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive 

samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og 

lokalt næringsliv.  

Hvordan vi former våre omgivelser betyr mye for folks hverdag og hvordan vi lever våre liv. Ved å 

vektlegge kvalitet, nærhet, og tilgjengelighet i utformingen av stedene, legges et grunnlag for trivsel og 

livsutfoldelse. Gode byrom og møteplasser fremmer kontakt mellom mennesker og er viktig for det 

sosiale livet på stedet. Grønne områder og korridorer åpner for rekreasjon og naturopplevelser, fysisk 

utfoldelse og et bedre lokalklima. Gjennom å ta vare på kulturminner og kulturmiljøer styrkes stedets 

særpreg og identitet, og gir folk en historisk forankring. Samtidig er det behov for å tenke nytt og 

fremtidsrettet. 

By- og tettstedsutvikling har også betydning for verdiskaping, næringsutvikling og arbeidsplasser. 

Attraktive steder tiltrekker seg nye virksomheter og går ofte seirende ut av konkurransen om den beste 

arbeidskraften. Målrettet og langsiktig stedsutvikling med vekt på forpliktende samarbeid mellom 

offentlige og private aktører, gir gjerne større forutsigbarhet og optimisme hos næringslivet. Det bidrar 

igjen til å øke risiko- og investeringsviljen lokalt. Et levende handels- og servicetilbud er avhengig av at 

kommunen, gårdeierne og sentrumsforeninger i fellesskap arbeider for å gjøre sentrum til en attraktiv 

etableringsarena. Den lokale natur- og kulturarven bør brukes som en ressurs i utviklingen av stedet, og 

som grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling. 

All stedsutvikling skal være bærekraftig. Byer og tettsteder må utvikles slik at vi forebygger og reduserer 

miljøbelastningene og gjør det enklere for folk å ta de riktige valgene i hverdagen. Det innebærer at vi 

må gjenvinne ressurser, bruke miljøvennlige materialer og utvikle miljøvennlige energiløsninger. I tillegg 

må kommunene satse på miljøvennlig transport, og lokalisere boliger, butikker, serviceinstitusjoner og 

arbeidsplasser slik at transportbehovet begrenses. Erfaringer viser at det som er miljøvennlig svært ofte 

også oppleves som attraktivt. 

Kommuner som lykkes best med sin stedsutvikling, evner 

å påta seg rollen som aktive samfunnsutviklere. De har 

også et helhetlig, langsiktig og overordnet grep på 

arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt 

næringsliv. Kommunene kjennetegnes også gjennom et 

tydelig politisk lederskap som ser muligheter der andre 

ser begrensninger, og som tør å vise mot og ta nye grep 

i utviklingen av stedet. Ved å gi spillerom for all den 

kreativitet, skaperkraft og engasjement som finnes i 

lokalsamfunnet, øker mulighetene for å lykkes med 

arbeidet, samtidig som lokaldemokratiet kan styrkes. Det blir også stadig viktigere å koble lokale og 

regionale ressurser, og å finne løsninger i samarbeid med andre kommuner.” 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/stedsutvikling-2/id476451/. 

 

Statens nærmiljøutvalg sier: 

Når et samfunn har nådd et velferdsnivå som det norske, ligger noen av de beste mulighetene for en 

videre utdypning av velferden i det som gjøres i de små sosiale fellesskapene – på arbeidsplassene, i 

nærmiljøene, i organisasjonene.»  

«Befolkningen, lokale lag og organisasjoner må delta aktivt i utforming og videreutvikling av sitt 

lokalsamfunn. Barn og unge må tidligst mulig få kunnskap om nærmiljøets muligheter og utfordringer.» 

Et sted gir oss følelse av 

fotfeste. Vår identitet er det 

livet som finner sted. Dersom 

stedene ikke lever, dør også 

samvær, fellesskap og 

tilhørighet. 

Andreas Hompland 

I. Bergmann 

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/by--og-stedsutvikling/stedsutvikling-2/id476451/
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 « - levende nærmiljøer er en av forutsetningene for et godt hverdagsliv og for å kunne møte de 

sammensatte oppgavene vi står overfor. Livskraftige lokalsamfunn som er i stand til å kunne løse felles 

oppgaver, på egen hånd eller i samarbeid med kommunen, synes å være en av forutsetningene for 

videre utvikling av velferdssamfunnet.» 

«-  lokalsamfunnet må tillegges større vekt i kommunal planlegging og forvaltning. Kunnskap om 

lokalsamfunnsutvikling er en viktig del av grunnlaget for kommunal virksomhet og utformingen av statlig 

politikk og virkemidler på ulike sektorer. « 

 

 

Julestemning i Gjestehavna. Foto: Pål Stub 

 

 

Frivillig sektor 

Det skjer endringer i frivilligheten – fra store ofte helsebaserte organisasjoner og bevegelser, til dugnad 

på andre måter, slik vi ser bl.a. innen idrett og kultur, men også når kriser rammer lokalsamfunn. 

 

Verdiskapingen i et land måles vanligvis i dets bruttonasjonalprodukt, BNP.  En viktig dimensjon å 

vurdere i tillegg er ”sosial eller ideell verdiskaping”. Dette inkluderer blant annet den delen av den 

verdiskapingen som ideell og frivillig sektor står for. Vekst i kommunal sektor handler grundleggende om 

et ønske om at skape bedre liv for innbyggerne. Verdien av utdannelse, helse, trygghet og gode 

relasjoner til andre har avgjørende betydning for livskvaliteten. 

 

Det har over tid skjedd en endring til større fokus på sosiale og miljømessige resultater i tillegg til de 

økonomiske i ulike deler av samfunns- og næringsliv. Ideell verdiskaping representerer en mer helhetlig 

tilnærming og supplerer den tradisjonelle forståelsen av verdiskaping på en god måte. Den bidrar også 

til å tenke større enn kun å fokusere på egne behov. Det dreier seg om å være opptatt av gjøre noe for 

andre. De som deltar i denne typen verdiskaping ser etter muligheter for å utgjøre en forskjell for 

mennesker og miljø rundt seg, og det er derfor ofte disse menneskene som går foran for å bidra til 

positiv samfunnsutvikling. Vi kaller dem gjerne idealister eller ildsjeler.  

 

Mennesker som engasjerer seg i frivillig arbeid, opplever ofte at de ”får mer tilbake enn de gir”. Man 

lærer mer om temaer man er interessert i, eget nettverk utvikles, møteplasser etableres og utvikles, sosial 

isolasjon reduseres og livskvalitet øker. Samtidig som dette dermed er med på å øke folkehelsen, øker 
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kvaliteten i lokalsamfunnet – ”stedskapitalen”. Økt frivillighet har derfor en egenverdi, som ikke bare 

knyttes til at kommunen gjennom frivillig innsats ”sparer penger”.  

 

Horten har mange ildsjeler og idealister, men flere kan inspireres og ”dyrkes” frem. Den organiserte 

idretten i Horten bidrar alene med en betydelig verdiskapning i form av frivillig dugnadsinnsats, grovt 

anslått til ca. 300 årsverk. Det foreligger ikke tilsvarende anslag av innsatsen til andre lag og foreninger, 

humanitære organisasjoner, kirke- og trossamfunn.  

 

Horten kommune inngikk i 2008 en formalisert partnerskapsavtale med Røde Kors for å sikre utsatte og 

sårbare mennesker i Horten. Organisasjonene overtok i 2010 driften av tidligere Grønlia eldresenter. 

 

Horten Frivilligsentral (HFS) ble etablert i 2014 og har følgende mål: 

 ”Horten Frivilligsentral skal være en nettverksbygger og kontaktpunkt i samarbeid mellom frivillige, 

private og offentlig aktører.  HFS skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har ønske 

om å delta innen frivillig virksomhet.” 

 

Paraplyorganisasjonen ”Frivillighet Norge” er opptatt av at frivillige krefter må utløses nedenfra for felles 

innsats i egen regi og i samhandling med kommunen, samtidig som offentlige myndigheter må 

koordinere sine virkemidler og tiltak overfor lokalsamfunnet med sikte på helhet og allsidighet. Dette må 

skje gjennom en bevisst frivillighetspolitikk i kommunene. KS har sammen med Frivillighet Norge, laget 

”Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor 2013 – 2015”, 

http://www.ks.no/PageFiles/38751/Frivillighet%20Norge%20avtale.pdf?epslanguage=no. Her beskrives 

både noen overordnede prinsipper og rammevilkår for relasjonen mellom frivillig sektor og kommunene 

som er gode og verd å bruke i utviklingen av kommunen fremover, se vedlegg. 

 

I Region Syd- Danmark har kommuner begynt å måle ”Det gode liv”, som handler om livskvalitet. Høy 

livskvalitet har stor verdi i seg selv - både for den enkelte person og for samfunnet. Der understreker man 

at livskvalitet også har samfundsverdi som kilde til vekst. Det er nemlig menneskers kunnskap, 

engasjement og overskudd som er med å skape vekst og utvikling i samfunnet som helhet og i den 

enkelte virksomhet. "Vi vil have en bedre målestok for, hvad der er vigtigt i folks liv. Det drejer sig ikke om 

at erstatte bruttonationalproduktet, men om at supplere det, så beslutningstagere kan bruge det i 

politiske overvejelser", http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/strategier/det-gode-liv.html. 

 

 

Karljohansvern. Foto: Paal Stub. 

http://www.ks.no/PageFiles/38751/Frivillighet%20Norge%20avtale.pdf?epslanguage=no
http://www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/strategier/det-gode-liv.html
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8 Næringsutvikling 

Næringsutvikling er viktig for å få en mer attraktiv 

kommune. Det er nødvendig for å kunne øke 

sysselsettingen og redusere arbeidsløshet og sosiale 

problemer. Samtidig er Horten en del av et stort 

arbeidsmarked rundt Oslo-fjorden, der mange pendler 

både inn og ut av kommunen. Horten har noe høyere 

ledighet enn gjennomsnittet i Vestfold. 

Horten har en god del kompetansebaserte bedrifter 

med vekt på høyteknolologi. Disse bedriftene 

konkurrerer i et globalt marked. Horten har også 

mange arbeidsplasser i offentlig sektor med blant  

annet høgskolen og kystverket i tillegg til kommunen.  

 

Gjennom kommuneplanens arealdel og sentrumsplanen skal det legges til rette for ny næringsutvikling. 

Kommunestyret har vedtatt Strategisk næringsplan for Horten kommune. I planen er det følgende seks 

satsingsområder: 

 

I kommuneplanens arealdel er det satt av betydelige arealer for planlagt næringsbebyggelse. De 

største er knyttet til Campus Vestfold, Origo næringspark på Skoppum og Kopstad godsterminal og 

Hauane på Nykirke. Gjennom områderegulering for Karljohansvern er det lagt til rette for en videre 

utvikling av Horten Industripark. 

 

Campus Vestfold er en satsing på et samlet sterkt kunnskapsmiljø med høgskole, forskningspark, NCE, 

MNT, inkubator og planlagt teknologipark. Kopstad godsterminal og Hauan næringsområde er en 

satsing på logistikk og transportknutepunkt.    

 

Campus Vestfold 

Campus Vestfold er 

en motor for 

utviklingen i regionen 

og i Horten 

kommune. Det er 

den største campus 

av fire i Høgskolen i 

Buskerud og Vestfold 

(HBV) med ca. 4.500 

studenter og 500 

ansatte. Sammen 

med forskningspark 

og den planlagte 

teknologiparken er 

dette et nav for 

utviklingen i 

kommunen som vil 

kunne få stor betydning.  

 

Illustrasjon fra mulighetsstudien om Campus Vestfold. 

Illustrasjon Horten kommune. 



Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune 2015 – 2027        19. januar 2015 

 

22 
 

I kommuneplanen er det satt av betydelige arealer til utvidelse av høgskole, forskningspark og 

høgskolerettet næring. I tillegg kommer boligområder i Tonsåsen. På sikt vil dette vokse sammen med 

tettstedet Borre til en ny kraftfull bydel i kommunen. 

Statsbygg og høgskolen har gjennomført et Campusutviklingsprosjekt i samarbeid med blant annet 

næringslivet og Horten kommune. En del av dette arbeidet var en mulighetsstudie. Denne studien viser 

en mulig utvikling med rom for ca. 300 000 m² ny næring og høgskole, trafikkareal og 1 200 – 1 500 nye 

boliger innenfor gjeldene kommuneplan.  
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9 Kommunens sterke sider 

Arbeidet med ”Innsiktsstudiet, Drømmen om Horten” har vært en omfattende prosess, med systematisk 

involvering av ulike representanter for innbyggere og interessegrupper. Dette arbeidet er en del av 

grunnlaget for prioriteringer i planforslaget. 

 

 

Her er hva Hortens innbyggere svarte om 

Hortens sterke sider:  

 Horten er en trivelig småby ved 

Oslofjorden som det er godt å komme 

til, etablere seg, bo og leve.   

 Horten ligger sentralt til ved Oslofjorden 

med kort avstand til alt man har behov 

for. 

 Horten har mange innovative og 

fremtidsrettede arbeidsplasser i 

kombinasjon med å være 

bostedskommune for Campus Vestfold 

med en av landets største høgskoler og 

en moderne forsknings- og 

næringspark.   

 Horten ligger vakkert til ved Oslofjorden 

med et nært forhold til sjø og natur. 

 Horten har tre unike attraksjoner bundet sammen med en tilgjengelig og vakker kyststi:  
o Åsgårdstrand med Edvard Munch og ”sørlandsidyll” 

o Borrehaugene med sin unike vikinghistorie og opplevelsesmuligheter  

o Karljohansvern med marinehistorie, museer, serveringssteder, kultur og rekreasjons-muligheter. 

 Horten har en innbyggerkultur som er basert på engasjement, dugnadsånd og initiativ.  

 

 

Kommunens attraksjonskraft 

I plansmia 3.-4. april 2014 med politikere, administrasjon og ressurspersoner, ble deltakerne spurt om hva 

som er attraksjonskraften til Horten. Her er sammendraget fra innspillene: 

 Nærhet til sjøen, båtliv, natur, friluftsliv                                                                  Levende organisasjonsliv                                                                                   

 Sentral beliggenhet regionalt og nasjonalt     Gode barnehager og skole                                                               

 Usnobbete og lite klasseskille     

 Høgskolen   «Campus Vestfold»                                                                                                                                                                            

 Innovativt og nyskapende næringsliv, variert  

 Gode boligpriser                                                                   Kultur, festivaler og konserter  

 Borrehaugene / Åsgårdstrand / 

Karljohansvern ( historie, særpreg) 

 Folket, Vestfolds «Grünerløkka» , inkluderende 

samfunn, frivillighet   Potensial til videre utvikling                                                   God, framtidsrettet arbeidsplasser i teknologi 

sektor  Tett, kompakt sentrum – korte avstander                                                                 Tett bysentrum – Korte avstander 

 Variert tilbud på idrett   Har kjøpesentre i sentrum. 
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10 Kommunens svake sider 

I det følgende er det listet opp noen svake sider ved Horten kommune.  Noe av dette er kommet fra 

innsiktsstudiet som ble gjennomført som en del av Drømmen om Horten. 

Horten har lite areal  

Horten er en liten kommune med et areal på bare 70 km². Samtidig er det viktige landbruksområder og 

verdifulle naturområder. Det gjør det vanskelig å finne utbyggingsarealer hvor det ikke er konflikt med 

andre interesser. 

”En sentralt beliggende bakevje” 

Jernbanestasjon og hovedveg går utenom byen. Det gjør at byen blir liggende i en slags bakevje. For 

mange er det byen man reiser forbi. Også ferga har noe av sammen effekten. Folk reiser forbi, og 

Horten oppfattes mer som fergeleie enn som en hyggelig småby. I innsiktsstudiet blir det oppsummert 

som at Horten er ”en sentralt beliggende bakevje”, men det er et urealisert potensial.  

 

Sentrale strandområder er blokkert av litt rufsete næringsområder 

Horten har strandlinje på begge sider av Horten sentrum. Det er et stort potensial for en attraktiv 

byutvikling. I dag er store deler av dette dårlig utnyttede nærings- og havnearealer. Mange peker på et 

ubrukt havne- og sjøområde.  

Lavt selvbilde – Horten ikke kjent 

Horten er på mange måter en ukjent perle. Det er for eksempel få utenfra Horten som kjenner til de 

verdiene som ligger i Karljohansvern. Mange Hortensere har likevel et mindreverdighetskompleks i 

forhold til Tønsberg og har ikke nok stolthet for byen sin.  

Moderat vekst begrenset tilflytting 

Horten har i mange år hatt en lavere vekst enn de andre Vestfoldbyene. Kommunen har begrenset 

tilflytting.  

Mange planer, men lite handling   

Fra ord til handling. Hortenserne er lei av planer og utredninger. Fokuset er spesielt på havneområdet 

der man ønsker å fjerne bobiler og Norsk stål og legge til rette for strandpromenade og uterestauranter, 

boliger, handel, flerbrukshall og hyggelige kafeer  / restauranter.  

Mye politisk uenighet 

I innsiktsstudiet kom det fram at mange mente at det var for lite samarbeid og mange politiske 

konflikter. ”Utfordringen sitter på toppen – politisk utrygghet og dårlig samspill mellom partier og 

politikere og administrasjon”, var et budskap som kom fram.  
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11 Folkehelse 

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen som 

helhet og å redusere sosiale helseforskjeller mellom sosioøkonomiske grupper, etniske grupper og kjønn.  

Kommunen er forpliktet på å ha oversikt helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på denne. 

 http://www.fhi.no/publikasjoner-og haandboker/folkehelserapporten. 

 

Det er en del utfordringer i forhold til å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller. Oppdraget i 

plan- og bygningsloven er at planen skal føre til en samfunnsutvikling som fremmer helse, forebygger 

sykdom og utjevner sosiale helseforskjeller. Så lenge de systematiske forskjellene i helse henger sammen 

med ulikheter i samfunnets ressursfordeling, er det fellesskapets ansvar å påvirke denne fordelingen i en 

mer rettferdig retning. Dette gjøres blant annet gjennom: 

 Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller (gode og trygge oppvekstvilkår for alle, 

rettferdig fordeling av inntekt, og like muligheter til utdanning og arbeid).  

 Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester (pris, tilgjengelighet, utjevner eller 

forsterker helsetjenesten de sosiale ulikhetene?).  

 Målrettet innsats for sosial inkludering (i arbeidsliv, utdanning, andre viktige arenaer, sosiale liv).  

 Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy. Arbeidet med å redusere sosiale helseforskjeller må 

følges opp i alle sektorer med helsekonsekvensutredninger. Her er samfunns- og arealplanlegging 

viktige virkemidler 

 Ivareta helsehensyn i planarbeidet.  

Det er en økende oppmerksomhet overfor psykisk helse i vår tid, og man vet at psykiske helseplager 

rammer mennesker i ulike aldre og livssituasjoner. Samtidig får mange svært god hjelp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkehelseinstituttet sier bl.a. følgende i folkehelserapporten 2014:  

 Personer med psykiske vansker i barne- eller ungdomsårene har økt risiko for å oppleve psykiske 

plager og psykiske lidelser senere i livet. 

 Komplikasjoner i svangerskap og fødsel, mishandling og traumer i barndom, samt senere faktorer, 

slik som mobbing, tapsopplevelser og bruk av rusmidler, kan øke risiko for både utbrudd og 

tilbakefall av psykiske lidelser. 

Kilde: Rune Kippersund, leder Virksomhet folkehelse, Vestfold 

fylkeskommune 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og%20haandboker/folkehelserapporten
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 Det er forventet en betydelig økning i antall og andelen eldre framover. 

 Økningen i levealder kan samtidig være en utfordring for det norske samfunnet. 

 Flere vil leve med kroniske sykdommer.   

 Flere vil leve med kreft, og færre vil dø av  

hjertesykdom. 

 Flere vil få demens. 

 Forekomsten av benbrudd er spesielt høy i Norge. 

 Utdanning og økonomi er også viktig for eldres helse. 

 Både arv og miljø er viktig for å kunne være frisk og aktiv i eldre år. 

 Fire nøkkelfaktorer er viktige for helse i eldre år: Høy kognitiv aktivitet, høy fysisk aktivitet, et aktivt 

sosialt liv, et godt kosthold, http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten. 

 

”Helse i alt vi gjør” er kjernen i folkehelsearbeidet og prinsippet skal bidra til at befolkningens helse blir 

ivaretatt på tvers av sektorer. Ansvaret for befolkningens helse er ikke lagt til helsetjenesten, men til 

kommunen som sådan. Helse skapes først og fremst utenfor helsesektoren, et effektivt folkehelsearbeid 

må utøves i alle samfunnssektorer og i felles innsats på tvers av sektorer. Folkehelsearbeidet skal 

forankres i ordinære plan- og styringsdokumenter i kommunen og øvrige samfunnsutviklingsstrategier og 

være tverrfaglig og tverrsektorielt. 

Utfordringer i Horten kommune (folkehelseprofil): 

• Levealder, kvinner 

• Relativt lav utdanning blant innbyggerne 

• Lav inntekt 

• Arbeidsledighet 

• Unge uføretrygdede 

• Frafall videregående skole 

• Psykiske plager og lidelser 

• Type-2 diabetes 

• Nye krefttilfeller 

• Dødelighet KOLS og lungekreft 

• Muskel- og skjelettplager/sykdom 

• Vaksinasjon.  

 
Illustrasjon: Folkehelse i planlegging 

 

http://www.fhi.no/publikasjoner-og-haandboker/folkehelserapporten
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Det er fem prinsipper som det ofte refereres til i folkehelsearbeid er: 

1) Utjevning 

2) Helse i alt vi gjør 

3) Bærekraftig utvikling 

4) Føre-var 

5) Medvirkning. 

 

Et helsefremmende samfunn må ha fokus på miljø, kultur og verdiskapning, ressurser, mestring og 

deltakelse, med menneskelige ressurser i sentrum. 

 

”Det finnes en klar kobling mellom dårlig helse i ungdomsalderen og medisinske trygdeytelser 

senere i livet. Særlig sterk sammenheng er det for de som slutter i videregående: 

– Hver fjerde ungdom som sliter med dårlig helse slutter i skole. 

– Halvparten av disse mottar langvarige trygdeytelser i slutten av tyveårene. 

– Ungdommer med angst- og depresjonssymptomer eller lese og skrivevansker har økt risiko for 

skoleslutt. 

– «Ungdomssårbarhet før videregående som det er viktig at samfunnet tar alvorlig». 

Professor Johan Bjørngaard, basert på HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag). 

 
Viktige spørsmål vi bør stille er:  

 Hvordan skal vi få flere unge til å fullføre og bestå videregående opplæring? 

 Hvordan skal vi få flere unge mennesker til å gå inn i arbeidslivet med en robust helse og et positivt 

selvbilde? 
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12 Arealstrategi 

Nedenfor følger hovedpunktene fra forslaget til ”Mål og strategier for areal- og sentrumsutvikling i 

Horten kommune”, som ble fremmet for kommunestyret i desember 2014. 

Formannskapet behandlet 12.1.15 et forslag til ”Mål og strategier for areal og sentrumsutviklingen i 

Horten kommune 2015 – 2027”. Etter drøftingene i formannskapet, blir det bearbeidet videre av 

administrasjonen. Utkast til mål og strategier er koordinert med vurderingene som også ligger til grunn for 

forslaget til kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Kritiske suksessfaktorer og hovedutfordringer, slik det er definert i strategi –dokumentet. 

 

Det er et overordnet mål å satse på utviklingen 

av Horten sentrum. Horten sentrum skal styrkes 

og utvikles videre som kommunens urbane 

tyngdepunkt. Sentrum skal ha attraktive byrom 

og en grønnstruktur som stimulerer til bruk. Horten 

skal være en levende og attraktiv by for alle 

brukergrupper. For å lykkes i dette, trengs det 

flere mennesker.  Det bør derfor bygges flere 

boliger i Horten sentrum.  Det er valgt ut to 

hovedsatsingsområder, Horten sentrum og 

Campus Vestfold, se for øvrig 

strategidokumentet.  

 

  Foto: Apotekergata i Horten 
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13 Hovedutfordringer fremover 

Både kommunen og verden omkring er i endring. Det er ikke mulig å vite sikkert hvordan situasjonen er 

på slutten av planperioden. Det er derfor tatt utgangspunkt i viktige hovedlinjer og forhold som preger 

dagens situasjon og det en med sikkerhet kan se av kommende utfordringer.  

 

Hva som vurderes og oppleves som utfordringer vil variere både ut fra individuelt, sosialt, politisk og 

faglig ståsted. I vedleggene til dette dokument, er det samlet mye kunnskap og faktaopplysninger som i 

sum gir et bilde av situasjonen nå og for tiden fremover. Nedenfor følger noen hovedmomenter 

oppsummert. 

 

Befolkningsutvikling og bosetting  
Etter prognosene vil befolkningen i Horten kommune vokse 

med rundt 10.000 innbyggere fram til år 2040. Presset vil være 

størst nær kysten. Det er her etterspørselen etter attraktive 

tomtearealer er høyest. Det er derfor en utfordring og kunne 

legge til rette for en slik vekst uten at dette går på bekostning 

av sårbare naturområder, dyrket mark eller kulturlandskap. I 

tillegg er det en utfordring å realisere fortetting i sentrum uten 

at det går på bekostning av bevaringsverdige bygninger og 

kulturmiljø. 

 

Behovet for gode boliger gjelder for ulike grupper. Utfordringer med et begrenset tilgjengelig botilbud 

for sårbare grupper som bl.a. flyktninger, innvandrere og andre med spesielle behov fører til at en må 

være oppmerksom på at en uheldig manglende integrering kan medføre en uønsket oppdeling av 

boområder. 

 

Styrke næringsliv og sikre kvalifisert arbeidskraft  
Næringsliv og sysselsetting har flere utfordringer. Det er ønskelig 

å etablere flere kompetansearbeidsplasser. Satsingen på 

næringsutvikling knyttet til Høgskolen i Buskerud og Vestfold på 

Campus Vestfold, er viktig i denne sammenheng. Det er en 

utfordring å skaffe og beholde kvalifisert arbeidskraft.  

 

I tillegg er det viktig å opprettholde og øke sysselsettingen i et 

allsidig næringsliv. Det er et særlig behov for å etablere flere 

arbeidsplasser for ufaglærte. Satsingen på logistikk og 

lagervirksomhet rundt Kopstad og på Skoppum er viktig i så 

måte.  

 

Handelen i Horten har gjennomgått store endringer. Handelslekkasjen er redusert samtidig som 

sentrumshandelen utenom kjøpesentre har utfordringer. Det er viktig å kunne videreutvikle Horten 

sentrum som et levende handelsmiljø og sosial møteplass.  

 

Sikre kvalitet og gode resultater i skolen  
Horten kommune bruker relativt lite midler på skoledrift. Kommunen har satset på nybygging av flere av 

skolene, samtidig er det en svært positiv utvikling av skoleresultater de siste årene, til tross for 

rammevilkårene. Det er en viktig utfordring å videreføre dette arbeidet. 

 

Dårlig kommunal økonomi med lave skatteinntekter 
Dårlig kommuneøkonomi gir kommunen store utfordringer. Det er vanskelig å kunne prioritere nye 

oppgaver, og det blir lett bare fokus på minimumsløsninger for det som er lovpålagt. Det er viktig å 

kunne øke kommunens økonomiske handlingsrom.  

 

 

Alder er som å bestige et 

fjell. Man blir nok litt 

andpusten, men får en mye 

bedre utsikt.  

I. Bergmann 

Vi skal være sammen med 

dere unge fordi dere som er 

unge blir bedre når vi er 

sammen med dere og 

omvendt.  

I. Moræus Hanssen 

I. Bergmann 
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Forberede endringer i befolkningens sammensetning 
En av de største utfordringene vi står overfor er de store endringene som nå er i ferd med å skje i 

sammensetningen av befolkningen. Både i form av ”eldrebølgen” og økende andel personer som 

enten selv eller har foreldre som er født i andre land. Samtidig viser prognosene fra SSB at andel barn i 

barnehage- og skolealder vil synke. 

 

Eldrebølgen 
Et begrep som brukes for å beskrive en bølge av 

alderspensjonister, forårsaket av stadig høyere 

levealder på grunn av blant annet bedre 

helsetjenestetilbud samt høye fødselstall etter 

andre verdenskrig kombinert med fallende 

fødselstall de senere tiår.  

 

En slik økning i antallet alderspensjonister med 

behov for pensjon, behandling og pleie vil bli en 

økonomisk og praktisk utfordring for 

velferdssamfunnet. Andelen innbyggere i landet 

over 67 år vil mer enn dobles frem mot 2060.  

Det ventes at andelen innbyggere over 80 år 

alene vil tredobles i denne perioden. Utviklingen 

i Horten ser ut til å bli minst på høyde med 

landsgjennomsnittet.  

 

Behovet for å utdanne og rekruttere tilstrekkelig 

antall fagpersonell og sørge for riktig 

dimensjonert infrastruktur er en stor  

utfordring. Mulighetene for å forebygge  

utvikling av hjelpebehov er samtidig stort, og et høyt antall friske eldre vil være en stor ressurstilgang. 

 

I kommunen ble det høsten 2014 gjennomført ”Inspirasjonsdager”. Det er laget en 

Oppsummeringsrapport med svar på hva Hortens seniorer ønsker seg av sin pensjonisttilværelse, se 

vedlegg K. 

 

 

Økt innvandring 
Økt innvandring har flere årsaker og dimensjoner. Dels fordi behovet for å ta imot flyktninger er stort i en 

urolig verden og fordi mange søker arbeid fra land i Europa med høy arbeidsledighet. Kommunens 

behov for både personer med kompetanse og kapasitet på personell gjør innvandergruppene til store 

ressursgrupper, som det er viktig å integrere og benytte på en god måte, gjennom langsiktig og 

bevisste tiltak.  

 

Det er imidlertid en fare for marginalisering av deler av innvandrermiljøene. Dette har ofte sammenheng 

med språkferdigheter og muligheter til arbeidsplasser for personer som mangler utdanning og 

språkferdigheter. Dårlige økonomiske forhold kan også virke hemmende på boligmarkedet, og det er 

tegn på at kommunen bør være oppmerksom på en mulig tendens til segregering i bomiljøer, som på 

sikt kan være uheldig. 

 

Folkehelse og sosiale helseforskjeller 
Forskning både i Norge og andre land viser at sosial ulikhet i helse er et reelt og vedvarende problem. 

Mennesker fra høyere sosiale lag og med høy utdanning lever lenger og har bedre helse enn personer 

fra lavere sosiale lag.  

 

Folkehelseinstituttet peker på at dette er: 

Illustrasjon Anders Kaardahl. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Pensjon
http://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
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- et rettferdighetsproblem, fordi mennesker som vokser opp og lever i sosialt vanskeligstilte forhold 

frarøves livssjanser 

- et levekårsproblem fordi det kan oppstå sosial eksklusjon og muligheter i arbeidslivet 

- et folkehelseproblem fordi befolkningens helsepotensial ikke utnyttes fullt ut 

- et samfunnsøkonomisk problem i forhold til sysselsetting, verdiskaping og offentlige utgifter 

- et velferds- og livskvalitetsproblem på grunn av dårlig forutsetninger for trivsel, generell tilfredshet og 

livskvalitet for innbyggerne, http://www.fhi.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse. 

 

 «Marginalisering» av ulike grupper er en utfordring. 

Ungdom som blir stående uten fullført utdanning og 

arbeid har betydelig dårligere egenvurdert 

helsetilstand enn andre ungdommer.  

 

Det samme kan gjelde grupper av flyktninger og 

innvandrere, som ikke får tilstrekkelige språkferdigheter 

til å ta utdanning i Norge og som derfor også har 

vanskelighet for å komme inn på arbeidsmarkedet 

Se for øvrig vedlagte faktagrunnlag.  

Høy arbeidsledighet og mange uføretrygdede  
Høy andel uføretrygdede og høy arbeidsledighet  

bidrar til økte kostnader til sosialhjelp. I tillegg bidrar  

det til at skattinntektene blir lave.  

 

Forbedre infrastruktur og kommunikasjon  
Det er flere utfordringer innen veier og samferdsel. I første rekke er det viktig å få fastsatt en trasé for ny 

jernbane gjennom kommunen. Det er utfordringer i forhold til trafikk gjennom Kirkebakken og ved 

høgskolen og i Åsgårdstrand. Økt trafikk over Oslofjorden er en utfordring. Vedlikehold av veger og 

utbygging av gang og sykkelveger er også viktig i årene som kommer. I tillegg vil befolkningsvekst etter 

hvert utløse krav om nytt kloakkrenseanlegg.  

 

Miljøvern og klimaarbeidet  
Det er en utfordring å redusere klimagassutslippene i Horten i tråd med målene i klima og energiplanen 

og regjeringens klimamelding. Dette gjelder særlig innen samferdsel hvor kommunen har begrenset 

med virkemidler. Det er også en utfordring å rydde opp i forurensede sedimenter på Indre havn og sikre 

vannkvaliteten i Borrevannet og Oslofjorden. 

 

Arealbruk ved ulike transportformer: 177 biler, 3 buss eller 1 trikk transporterer 240 personer. 

Marginalisering. Kilde: www.sjukhuslakaren.se 

http://www.fhi.no/tema/sosial-ulikhet-i-helse
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14 Fokusområder, hovedmål og strategier for 2015 - 2027 

På bakgrunn av statlige føringer, kunnskaper om utfordringer og muligheter, innspill fra 

medvirkningsprosesser og faglige vurderinger, er fire temaer eller ”fokusområder” definert i 

planforslaget:  

- Attraktivitet  

- God oppvekst 

- Trygghet for innbyggerne 

- Natur og miljø. 

Til hvert av disse er det foreslått hovedmålsettinger, som beskriver det ”vi vil” oppnå, og det er definert 

forslag til strategier som viser ”slik gjør vi det”.  

”Innovasjon” og ”engasjement” er verdier og egenskaper som skal gjennomsyre både holdninger og 

metoder for hvordan kommuneorganisasjonen skal møte utfordringene som står fremfor oss. Det er et 

mål i seg selv at både politisk miljø, ansatte i alle nivåer og innbyggerne skal verdsette dette fra sine 

ulike ståsteder, til felles beste.  

Sentrale deler av næringslivet i Horten er verdenskjent for sine innovative produkter. For å overleve i et 

konkurranseutsatt globalt og lokalt marked, er innovasjon en forutsetning for opprettholdelse, utvikling 

og vekst. Slik vil det fortsette, og næringslivet i Horten kan være et godt forbilde og samarbeidspartner 

for kommunen som organisasjon i denne sammenheng.  

Kommunen er i en økonomisk krevende situasjon, og det er sannsynlig at dette vil vare i planperioden. 

Nye og mer omfattende oppgaver skal løses innenfor stadig strammere økonomiske og 

personellmessige rammer. Økt verdiskaping i form av bedre tjenester til innbyggerne vil først og fremst 

kunne skje når vi bruker ressursene best mulig, eventuelt på nye og smartere måter og med fokus på 

kvalitet. Dette er et ofte brukt utsagn og mål. Kommunen må gjøre dette i praksis.  

Det skal skje gjennom videreutvikling av systematisk utviklings- og forbedringsarbeid, der hele 

organisasjonen læres opp til og tar i bruk metoder for innovasjon.  

Det er ønskelig med en holdning der vi verdsetter de som tar initiativ til å finne innovative løsninger – og 

gjennomfører disse. Det skal også være ”lov å feile” – når vi tar lærdom av våre feil.  

Mange kommuner ønsker å prioritere innovasjon. Horten har i mange år vist at vi er søkende etter bedre 

måter å løse oppgavene på. Dette har gitt positive resultater, både faglig, økonomisk og 

omdømmemessig. Vi kan imidlertid ikke hvile på dette, men må strekke oss videre fremover.  

En ENGASJERENDE kommune har en inkluderende og åpen samhandlingskultur. I Horten er det et unikt 

lokalt engasjement og dugnadskultur fullt på høyde med andre gode lokalsamfunn i landet. Samarbeid 

og samhandling er viktig for at Horten skal kunne bli en mangfoldig by og kommune, - for alle, av alle. Et 

ekte engasjement for kommunen og for byen gir eierskap, tilhørighet og stolthet. Innbyggere er de 

beste ambassadørene for Horten.  Samarbeid om utvikling med næringsdrivende, ildsjeler og grunneier 

skal bygge på det engasjementet som finnes. Innbyggerne som engasjerer seg er viktig for å skape 

gode bo - og oppvekstmiljøer. Det skaper sosiale relasjoner, fremmer folkehelse og trivsel.  

Det er ønskelig at både kommunen som lokalsamfunn og kommunen som organisasjon, med både 

innbyggere, politikere og ansatte, skal påvirkes til engasjement og gripe de muligheter som finnes. 

Engasjementet skjer både gjennom at man bevisst og på ulike måter vekker interesse for aktuelle 

temaer og samtidig bidrar til positiv utvikling for innbyggerne og samfunnet, kollegaene og 

arbeidsplassen. 
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Vi ønsker at dette engasjementet skal gjennomsyre gjennomføringen av strategiene for målene som 

vedtas. 

 
 

I de neste kapitlene følger de foreslåtte fokusområder, med tilhørende strategier for gjennomføring. 
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15 Fokusområde 1: Attraktivitet 

Hvorfor dette er prioritert 

Dersom kommunen skal ha vekst og utvikling, er vi avhengige av økning i både befolkning og 

næringsliv. Derfor må kommunen oppleves om et sted mennesker har lyst til å flytte til og leve livene 

sine, i ulike generasjoner. Det må også være et sted hvor næringslivet har lyst til å etablere seg, utvikle 

sin virksomhet og bli værende. Mange andre kommuner i nærheten har de samme ambisjoner og 

ønsker, og konkurransesituasjonen blir trolig forsterket i årene som kommer. 

 

Telemarksforskning sier at kommuner som ønsker å utvikle en attraksjonskraft som gir positive resultater 

må være bevisste på å være offensive og tilby er enn det som forventes. 

 

Telemarksforskning på 

kommunens ”Plansmie” i april 

2014: ”Hortens attraktivitet vil 

skapes av folk i Horten. 

Politikere, 

forvaltere/byråkrater, 

næringsdrivende i alle 

bransjer, ildsjeler og deres 

støtte og folk flest….” 

 

Men utviklingskultur handler 

ikke om at alle må eller bør 

mene det samme. I følge 

Telemark-forsknings erfaringer 

fra stedsutvikling i ulike deler 

av landet, er det nødvendig å 

skape stedlige kompetente 

og komplementære, tillitsfulle 

nettverk.  

 

Vi må våge å stille spørsmål om hvordan dette forholder seg i Horten kommune. 

 

”Identitet og stedlig kultur er et gode i seg selv, men er også sentral verdi for å skape endring i andre 

faktorer. Stedets kultur er antakelig en bunnplanke som all annen utvikling bygges oppå.  

Hvilke tradisjoner og kultur er det for å stimulere det brede lokale kunnskapsbaserte og gode samspillet, 

hvor ulike barn leker sammen i tillit? Det er sannsynligvis en nødvendig ressurs for å lykkes med en 

effektiv attraksjonsutvikling…”(Lars U. Kobro på Plansmia april 2014) 

Selv om kommunen har få muligheter til å påvirke overordnete rammevilkår og konjunkturer, er vår evne 

til å samle oss, samarbeid og dra i samme retning noe som det kan gjøres noe med. Det vil også påvirke 

vår ”evne til å ta flaksen når den kommer” (Knut Vareide, Telemarksforskning). 

 

Forslag til mål og strategier for fokusområde Attraktivitet: 

VI VIL: HORTEN KOMMUNE ER ET GODT STED Å ETABLERE SEG, BO OG LEVE.  

SLIK GJØR VI DET: 

 Sikre stabilitet, forutsigbarhet og trygghet for innbyggerne gjennom et godt tilbud av 

kommunale tjenester 

 Sikre attraktive arealer for en boligutvikling som dekker befolkningens ulike behov  

 Horten sentrum skal styrkes og videreutvikles som kommunens urbane tyngdepunkt 

 Videreutvikle kvalitet i barnehager og skoler 
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 Videreutvikle nærmiljøer hvor vi kan møtes på tvers av etnisk og kulturell bakgrunn og ta vare 

på hverandre 

 Aktiv markedsføring av Hortens særegne fordeler som bosted. 

 

VI VIL: HORTEN KOMMUNE ER DET MEST SPENNENDE OG INNOVATIVE STEDET Å ARBEIDE OG DRIVE 

            NÆRINGSVIRKSOMHET I OSLOFJORD-REGIONEN.  

 

SLIK GJØR VI DET: 

 Være en næringsoffensiv 

kommune som i samarbeid med 

næringsliv, høyskole og andre 

aktuelle aktører legger forholdene 

til rette for et innovativt og 

fremtidsrettet nærings- og 

arbeidsliv. 

 Sikre attraktive og fleksible 

næringsarealer.  

 Være aktiv aktør til utvikling av 

Campus Vestfold som en regional 

innovasjonsarena og et 

kunnskapssenter for utdanning og 

forskning.  

 Gjennom dialog og praktisk 

handling overfor næringslivet 

være kunnskapsrik, proaktiv, 

løsningsorientert, forutsigbar og 

innovativ 

 Aktiv markedsføring av de unike 

fordelene ved å drive næring i 

Horten. 

 

VI VIL: BÅDE INNBYGGERNE OG TILREISENDE VELGER Å BRUKE HORTEN KOMMUNE SOM NATURLIG STED 

            FOR HANDEL OG OPPLEVELSER.  

 

SLIK GJØR VI DET: 

 Styrke handel og byliv i Horten sentrum  

 Styrke overnattings- og serveringstilbudet i Horten sentrum 

 Støtte utvikling av festival- og eventbyen Horten. 

 

 
VI VIL: KOMMUNEN HAR ET VARIERT OG RIKT KULTUR-, IDRETTS- OG FORENINGSLIV MED GODE

 KULTUROPPLEVELSER OG MØTEPLASSER 

 
SLIK GJØR VI DET: 

• Skape, formidle og tilrettelegge for kulturopplevelser, kulturaktiviteter og møteplasser 

• Sikre god deltakelse i kommunens kulturtilbud 

• Styrke tilhørighet mellom innbyggerne ved å legge til rette for økt dugnadsarbeid i lokalmiljøene 

• Det utvikles en egen lokal frivillighetspolitikk i kommunen for å styrke frivillig sektor som aktør for et 

levende lokalsamfunn. 

• Frivillig sektor gis forutsigbare rammevilkår slik at de kan bidra med det de er gode på 

• Bedre kommunikasjonen med ulike tros- og livssynssamfunn 

 

 

Forskning er en viktig del av næringsutviklingen i Horten 
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VI VIL: INNBYGGERE I HORTEN ER STOLTE AV KOMMUNEN SIN. 

SLIK GJØR VI DET: 

• Styrke omdømmet og ha en aktiv dialog med innbyggerne 

• Synliggjøre og feire små og store begivenheter i kommunen  

• Fremheve det positive som skjer i ulike deler av kommunen.  

 

VI VIL: SAMSPILL- OG VEKSTKULTUR ER EN INTEGRERT DEL AV KOMMUNENS ARBEIDSFORM. 

SLIK GJØR VI DET: 

• Videreutvikle kultur for nytenkning i kommuneorganisasjonen 

• Forsterke samarbeidskulturen og nettverk internt og eksternt  

• Forsterke et levende lokaldemokrati.  

 

Illustrasjon: Gehl Architects.  
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16 FOKUSOMRÅDE 2: GOD OPPVEKST 

Hvorfor er dette prioritert 

Barna er fremtiden. ”Barndom varer ikke bare livet ut, men i flere 

generasjoner.” 

Vi har en del indikasjoner på at dette er en utsatt og sårbar gruppe 

i Horten-samfunnet, som trenger spesiell oppmerksomhet fremover. 

I vedlagte levekårskartlegging for Horten, finner en at det i Horten 

er relativt mange barn av enslige forsørgere, høy andel barn 0 – 17 

år med barnevernstiltak, relativt høy ungdomsledighet samt en økning av andel barn i 

lavinntektshusholdninger.  

 

Frafallet fra videregående skole er også en utfordring, og en kjenner til at arbeidet med å hjelpe barn 

og ungdom til å fullføre utdanning må starte tidligere enn ved oppstart av videregående opplæring. 

Alle disse forholdene bidrar til at det er grunn til å gi oppvekstforholdene i kommunen spesielt og bevisst 

fokus i planperioden.  

 

En ny studie viser at barn rammes av velferdskutt: Barna gjør det dårligere på skolen. ”Når samfunnet 

skjerper inn trygdeytelsene, kan det få store utilsiktede konsekvenser. Dette har barna til unge 

alenemødre fått merke. Lite penger i familien og mindre tid til oppfølging slår ut for fullt på 

ungdomsskolen, der de får vesentlig dårligere karakterer.” 

http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2014/desember/ny-studie-av-vi/ 

Velferdsordninger fungerer bra for mange i Horten også, men vi ser at ordninger er i endring, noe som 

kan forventes å fortsette i planperioden. Vi vet at det i Horten er relativt høy arbeidsledighet blant unge, 

relativt mange enslige forsørgere og relativt høyt antall unge uførepensjonister. Se vedlegg 

Levekårskartlegging Horten kommune. Fokus på forebygging og helsefremmende perspektiv overfor 

spesielt sårbare grupper av barn og unge, har potensial til å gi svært gode utslag i form av livskvalitet og 

helse når dette prioriteres for de yngste.  

 

 

Forslag til mål og strategier for fokusområde God oppvekst: 

VI VIL: ELEVENE I HORTEN-SKOLEN OPPNÅR RESULTATER SOM GIR DEM VALGMULIGHETER FOR VIDERE 

UTDANNING OG YRKESKARRIERE. 

SLIK GJØR VI DET: 

 Bygge opp under et utdanningsløp som er tilpasset fremtidig behov i samfunnet.  

 Heve kvaliteten i skolen ytterligere, slik at alle barn og unge får brukt sine evner, opplever 

mestring og oppnår motorisk utvikling 

 Barnehagen prioriteres som forebyggende utviklingsarena gjennom å sikre høy kompetanse og 

kapasitet, med barnehageplass til alle  

 Aktivt samarbeid med næringslivet. 

VI VIL: VI HAR ET HELSEFREMMENDE OPPVEKSTMILJØ I HORTEN. 

SLIK GJØR VI DET: 

 Bedre helse, trivsel og læring gjennom helhetlig tverrfaglig innsats for barn og unge  

 Flere profesjoner aktivt ut i skoler og barnehager  

 Varierte kultur- idretts- og fritidsaktiviteter 

VI VIL: VI HAR TRYGGE OG ENGASJERENDE NÆRMILJØER 

SLIK GJØR VI DET: 

 Prioritere frivillig innsats og initiativ i nærmiljøet 

”Er du glad i livet, så er du 

glad i barn.” 

Per Fuglelli 

http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2014/desember/ny-studie-av-vi/


Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune 2015 – 2027        19. januar 2015 

 

38 
 

 Tilrettelegge for barns bruk av friluftsområder, og sikre tilgang på anlegg for både organiserte 

og uorganiserte fritidsaktiviteter. 

VI VIL: BARNEFATTIGDOM ER VESENTLIG REDUSERT. 

SLIK GJØR VI DET: 

 Motvirke arvelig fattigdom gjennom aktiv støtte til tiltak som hever kompetanse og sysselsetting 

hos foreldrene 

 Forebygge frafall i skolen gjennom målrettet og prioritert innsats for barn og unge 

 Sikre alle muligheter til å delta i organiserte fritidsaktiviteter 

 Tilby barnehageplass til barn i vanskeligstilte familier. 

 

 

 

 

Foto: Horten kommune 
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17 Fokusområde 3: TRYGGHET FOR INNBYGGERNE 

Hvorfor er dette prioritert 

Vi vet at både lokalsamfunnet og verden omkring oss er i store endringer. Befolkningsøkning forventes 

både i kommunen og i landet, samtidig med store endringer i sammensetningen av befolkningen. Dette 

gjelder særlig ”eldrebølgen” som vil starte for alvor i perioden, og det gjelder en forventet økt andel av 

innbyggere med nasjonal og etnisk bakgrunn. Kommunen har her store ressurser å spille på, som 

samfunn, ikke bare utfordringer og usikkerhet.  

 

Samtidig vet vi at kommunens økonomiske rammevilkår vil fortsette å være krevende og det er 

utfordringer for næringsliv, verdiskapning og arbeidsplasser i en tid med usikkerhet rundt oss. 

En del av dette kan og forberedes og løses ved god planlegging og prioritering. Det er allikevel også 

muligheter for større alvorlige og uventede hendelser og situasjoner som kan bli krevende. Kommunen 

må være forberedt på å løse disse også. Derfor har kommunen et eget oppdatert planverk som må 

følges opp fremover. 

 

Kommunens evne og mulighet til å være fleksibel og ha kapasitet til å møte de ulike behov som måtte 

oppstå, settes på prøve. Innbyggernes opplevelse av trygghet for fremtiden og et liv med mening og 

livskvalitet er ikke bare avhengig av kommunens evne til å møte fremtiden og dens tjenestefunksjoner, 

men det spiller en grunnleggende og vesentlig rolle for mange. 

 

Forslag til mål og strategier for fokusområde Trygghet for innbyggerne: 

VI VIL: LOKALSAMFUNNET ER I STAND TIL Å MØTE MORGENDAGENS BEHOV. 

SLIK GJØR VI DET: 

• Prioriterer målrettet forebyggingsarbeid for alle aldersgrupper  

• Endringer i befolkningssammensetningen forberedes i tide. 

• Kommunale tjenester, infrastruktur og kompetanse forberedes for fremtidige behov 

• Prioritere systematisk sikkerhets- og beredskapsarbeid  

• Styrke innbyggernes evne til selv å forebygge og mestre sykdom  

• Vektlegge bruk av kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag. 

• Aktiv bruk av ny teknologi 

 

VI VIL: TJENESTER TILBYS I NØDVENDIG OMFANG OG KVALITET I ALLE LIVSFASER OG   

BEFOLKNINGSGRUPPER.  

SLIK GJØR VI DET: 

• Innbyggerne får rett hjelp til rett tid med riktige virkemidler 

• Prioritering av forebygging og utjevning av sosiale helseforskjeller i kommunale planer og tiltak 

• Fokus på ledelse, kompetanseutvikling og motivasjon i hele kommune-organisasjonen 

• Sikre kommunal forvaltning og tjenesteutøvelse gjennom systematisk kvalitetsarbeid 

• Vektlegging av kunnskapsbasert praksis og utvikling. 

 

VI VIL: I KOMMUNEN ER DET GODE OG AKTIVE NÆRMILJØER. 

SLIK GJØR VI DET:  

• Tettstedsstrukturen i kommunen er utgangspunkt for videre vekst og sosialt holdbar stedsutvikling og 

sosial integrasjon, med tilgang til butikker og servicetjenester, skoler og barnehager. 

• Sikre at innbyggere, organisasjoner og næringsliv gis mulighet til deltakelse i lokalt demokrati og 

samfunnsliv. 

• Støtte utvikling av lokale møteplasser, velforeninger og lokale organisasjoner 
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• Utarbeide og oppdatere kommunedelplaner for ulike lokalsamfunn, med fokus på medvirkning i 

befolkningen – som supplement til rene sektorplaner. 

 

 

Foto: Dugnad i Lystlunden  



Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune 2015 – 2027        19. januar 2015 

 

41 
 

18 Fokusområde 4: NATUR OG MILJØ 

Hvorfor er dette prioritert 

Bærekraftig utvikling er et relativt nytt begrep, og innholdet er ikke ferdig definert. Tre viktige 

dimensjoner spiller sammen i begrepet bærekraft: Økologi, økonomi og sosiale faktorer. Disse tre 

dimensjonene må vurderes samtidig når en skal avgjøre hva som er bærekraftig. Det finnes ingen 

entydig fasit. På veien mot et bærekraftig samfunn må vi diskutere hvor balansepunktet mellom de tre 

dimensjonene natur, økonomi og sosiale faktorer skal ligge. Jordkloden, som Horten-samfunnet er en del 

av, har begrensede ressurser.  

Viktige spørsmål er: Skal vi bruke dem? Hva skal vi bruke dem til? Hvem skal bruke dem? Og når? 

Forenklet kan vi si at vi skal: 

 Forvalte naturen og naturressursene på en forsvarlig måte   

 Tilfredsstille menneskenes behov i dag  

 Sikre at våre etterkommere kan få tilfredsstilt sine behov. 

 

For å få et mer bærekraftig Horten kommune er vi avhengige av alles innsats: 

 Kommunen må gjøre sitt, både som samfunnsutvikler og tjenesteyter. 

 Næringslivet må bidra når det gjelder produksjon av både varer og tjenester. 

 Frivillige organisasjoner har en stor kontaktflate i befolkningen og har muligheter for å ta med 

bærekraftige verdier og handlinger inn i arbeidet sitt. 

 Og sist, men ikke minst: Vi er alle privatpersoner med et eget ansvar for å ta miljøhensyn der vi 

ferdes. Hvis alle gjør litt, kommer vi et godt stykke på vei!  

 

Verdenskommisjonen for miljø og utvikling: "En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer 

dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at framtidige generasjoner skal få dekket sine behov." 

I Horten kommune finnes flere unike kulturmiljøer. Dette er områder der kulturminner inngår som del av 

en større helhet eller sammenheng. Kulturmiljøer kan for eksempel være en bydel, et gårdstun og 

landskapet rundt, et fiskevær, et fangstanlegg eller et industriområde med fabrikker og boliger. Kilde: 

Riksantikvaren. 

Vi har dessuten en rekke kulturminner, med spor etter spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske 

miljø, samt steder det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller 

tradisjon til. Også naturelementer 

med kulturhistorisk verdi er 

kulturminner, eller kan inngå som 

del av et kulturminne. 

Kulturminner kan for eksempel 

være bygninger, hager, 

gravhauger, helleristninger, båter 

eller veifar. Disse kan være fra 

tidligere tider eller fra vår egen 

tid. Det skilles mellom løse og 

faste kulturminner. Kilde: 

Riksantikvaren. 

Vi må ha en bevisst holdning til 

hvordan vi forvalter disse 

verdiene med tanke på både 

nåtid og fremtid. 

Munchs hus i Åsgårdstrand. Foto Paal Stub 
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Forslag til mål og strategier for fokusområde Natur og miljø: 

VI VIL: TA VARE PÅ OG VIDEREUTVIKLE NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 

SLIK GJØR VI DET: 

• Arealutviklingen er langsiktig og miljøvennlig. 

• Ivareta tilstrekkelig med naturområder til sikring av biologisk mangfold, rekreasjon og fysisk aktivitet 

• Bruk av natur- og friluftsområder i merkevarebyggingen av Horten. 

 

VI VIL: KULTURMILJØER STYRKER IDENTITETEN TIL HORTEN  

SLIK GJØR VI DET: 

• Kulturmiljøer tas vare på og gjøres tilgjengelig for gode opplevelser 

• Viktige kulturminner bevares gjennom bruk 

• Bruk av viktige kulturmiljøer i merkevarebyggingen av Horten. 

 

VI VIL: LOKALSAMFUNNET TAR ET GLOBALT KLIMAANSVAR. 

SLIK GJØR VI DET: 

• Kommunens egen virksomhet går foran som et godt eksempel og skal være klimanøytral innen 2020  

• Et konsentrert og miljøvennlig utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet.  

• Satse på grønn mobilitet 

• Stimulere næringsliv og innbyggere til å redusere klimagassutslipp. 

 

 
 

 

 

 

 

  

Fra Kyststien. Foto: Paal Stub. 



Forslag til kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune 2015 – 2027        19. januar 2015 

 

43 
 

19 Visjon    

En visjon blir ofte definert som et bilde av en fremtidig ønsket tilstand. Den er en beskrivelse av en slags 

fremtidsdrøm og ambisjon som alle skal forstå og strekke oss mot. Det skal være samsvar mellom mål, 

strategier og visjon.  

 

I kommuneplan 2003 – 2015 er visjonen: ”Horten - et regionalt senter for kunnskap og opplevelser.”  

I kommuneplanen1997 – 2008 var visjonen:” Borre – knutepunktet ved Oslofjorden”. 

 

I forbindelse med både ”Merkevaren Horten” og ”Drømmen om Horten”, ble det arbeidet med 

”slogan” og forslag til visjon, se vedlegg D. 

Drømmen om Horten sitt slagord: ”Fra vikinger til verdensrommet - Innovasjonsbyen Horten -” 

 

Visjon til Merkevaren Horten: ”Horten – det beste alternativet ved Oslofjorden”  

 

Visjonen skal være rettesnor for mål og strategier. Det har gått lang tid siden 2003, og det har blitt laget 

mange gode delplaner opp igjennom årene, med både visjoner og mål.  

 

Det blir i dette dokumentet ikke fremmet et konkret forslag til ny overordnet visjon for planperioden. Men 

det legges opp til at det gjennom innspill i høringsperioden vil fremkomme gode forslag som blir 

fremlagt til vurdering og vedtak i forbindelse med kommunestyrets endelige behandling av planen. Vi 

får dermed en” bottom-up”-prosess.  

 

  
Horten havn. Foto: Paal Stub. 
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20 Handlingsdel 

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel. Denne innarbeides i budsjett- og økonomiplanen og rulleres 

årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. Utarbeiding av handlingsdelen blir viktig for realiseringen 

av de foreslåtte mål og strategier. Arbeidet med handlingsdelen av denne kommuneplanen vil bli 

gjennomført høsten 2015, og gjelde for perioden 2016 – 2020. 

 

 

 

 

  

Foto: Horten kommune. 
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- veien videre

Hvis dine planer gjelder i år,
skal du så korn.
Hvis de gjelder i 10 år, 
skal du planet et tre.
Hvis de gjelder 100 år,
skal du undervise menneskene.

Sår du korn en gang,
høster du en gang.
Hvis du planter et tre,
høster du 10 ganger.
Underviser du menneskene,
høster du 100 ganger. 

Hvis du gir en mann en fisk,
har han mat den ene gangen.
Hvis du lærer ham å fiske,

har han mat hele livet.

 

Kuan-Tzu, år 600 f.Kr


