
 

Dialogmøte næringslivet og politikere/administrasjon           

i Re- og Tønsberg kommuner 20. juni 2019 

 

Tilstede: Kristoffer Foss Kjell Foss, Pål Egeland Folksom, Britt Røed Lohne Cubes 

Construction as, Heidi Skjeggerød Tønsberg Næringsforening, Fredrik Aas 

TNF og Drømmehytta, Heidi Aas Larsen Tenden, Petter Berg Tønsberg 

kommune, Geir Viksand Tønsberg kommune, Trond Wifstad Re kommune, 

Øystein Hjørnevik Tønsberg kommune(referent) 

Forfall:  Heine Wang Nokas, Thorvald Hillestad Re kommune, Frode Hestnes Re 

kommune, Bent Moldvær Tønsberg kommune, Jan Ronald Eide Tønsberg 

kommune, Egil Johansen Tønsberg kommune 

Referat: 

Først takk til Kristoffer Foss som tok på seg vertskapsrollen for dette møtet. Vi fikk en god og 

interessant innføring i en business som nok er ganske ukjent for de fleste av oss, nemlig de 

som er svært tidlig ute i næringskjeden når vi utvikler byer og veier mm. 

Sprengningsbransjen! 

Tidligere har vi presentert hvor sentralt tilliten mellom de ulike partene i et utviklingsløp er 

både for å få bred forankring og for å finne gode løsninger til beste for felleskapet. Litt pga 

valgkampen, men også fordi enkeltsaker har fått dominere i bl.a. media er noen saker blitt 

satt på spissen nå. Det har gjort at det har vært litt komplisert for bl.a. kommunens politikere 

og ansatte å delta på visse arrangementer som næringslivet har invitert til. Alle er enige i at 

vi skal og må ha både de formelle og de uformelle møteplassen hvor bl.a. næringslivet og 

det offentlige møtes. Derfor diskuterte vi noen spilleregler for at vi ikke havner i en slik 

situasjon ved neste korsvei. En løsning er at organisasjoner som Tønsberg Næringsforening 

eller Tønsberglivet(Tønsberg Sentrum + Pulserende Kystperle) står for invitasjonen. Enkelt 

aktører hvor deltagerne får incentiver for å delta gjør dette komplisert og bør unngås. Uansett 

er det smart å snakke sammen og avklare i forkant.  

Tønsberg kommune vil ta initiativ til en workshop rundt bl.a. ovennevnte tema i begynnelsen 

av november hvor vi ber Knut Vareide i Telemarksforskning fasilitere det hele. Her vil denne 

gruppen, styrene i TNF og Tønsberglivet m.fl. bli invitert til å delta. Tillitt er et øyeblikksbilde 

det må jobbes kontinuerlig med, og her får vi også mulighet til å få inn de nyvalgte sentrale 

politikerne i debatten. 

 

 

 

 



 

Rådmannen i Re, Trond Wifstad, som også har ledet visjonsprosessen presentert hvordan 

Nye Tønsberg har kommet fram til «der barn ler» med verdigrunnlaget «sammen skal vi 

skape en trygg, nytenkende og bærekraftig kommune». Visjonen og arbeidet fram til denne 

fikk svært god mottagelse i dialogmøtet og det kom fram flere spennende måter å benytte 

denne i videre utvikling av kommunen vår. Men det ble også pekt på at denne visjonen fort 

kunne bli sin egen fiende hvis ikke det kontinuerlig blir jobbet med å utvikle mulighetsrommet 

i bredde og dybde for denne visjonen. Her bærer vi alle et ansvar! 

Ordfører Petter Berg ga et kort referat fra Tønsbergs innspill til VFK i forbindelse med RPBA 

behandlingen i bystyret. Tønsberg kommune er her på lik linje med øvrige Vestfold 

kommuner og ønsker ikke VFK som en overkommune. Vi har gått vekk fra ABC prinsippene, 

og for øvrig er antall retningslinjer fra VFK til kommunen blitt redusert fra 40 til 20. Det er 

også stor enighet om målsetting om videre fortetting og begrenset tilgang til 

kontorarbeidsplasser langs E18. Men her har Tønsberg/Re vært tydelige på at aksen mellom 

Tønsberg sentrum og Revetal er sentral i ny kommune og eventuelle kontorarbeidsplasser 

som ønsker seg til E18 bør plasseres i nærheten av en slik akse. Stjernestrategien som 

Tønsberg har arbeidet med en god stund blir fortsatt viktig. Dvs. aktiv deltagelse i utviklingen 

av lokalsentere som f.eks. Sem og Vear. 

Ordføreren redegjorde også for diskusjonene som har pågått rundt Bypakka de siste 

ukene/månedene. Det er bred enighet i dette dialogmøtet om at en oppbremsing eller enda 

verre en reversering av det arbeidet som har foregått i flere år allerede vil være svært 

negativt for utviklingen av det moderne Tønsberg. Vi ble enige om å tydeliggjøre de negative 

konsekvensene av hva dette kan bety både for utvikling av infrastruktur, kollektivtilbud, 

byromsutvikling etc. Dette kan bl.a. gjøres mot mediene gjennom næringsforeningene etc. 

Initiativ tas fra undertegnede. 

Avslutningsvis diskuterte vi  hvordan næringslivet kan komme tidligere inn i viktige saker som 

skal besluttes i f.eks. bystyret en gang i nær fremtid. Flere opplever at når de først blir obs på 

den konkrete saken er saksbehandlingen allerede i gang og gode innspill faller på 

steingrunn. Og alle ønsker de gode innspillene! Vi ble enige om å se på flere innganger til 

dette, ikke minst bruke dette dialogmøtet til å løfte inn det som kan og skal være interessant 

å få innspill til på et tidlig tidspunkt. Det ble også foreslått at næringsforeningen etablerer en 

portal hvor relevante saker blir eksponert. Vi starter med førstnevnte og benytter neste møte 

til å se hvordan dette fungerer. 

Neste møte er satt til torsdag 12. september fra 0900 – 1200 på Tønsberg rådhus. 

 

Takk for innsatsen og ha en riktig god sommer 

2019-06-24, Øystein Hjørnevik 

 

 

 



 


