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Rådmannens innstilling 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for Re med 
følgende endringer: 
 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunenes kriseplaner gjennomgås for å sikre at de 
har tilstrekkelig beredskap til å sikre at eventuelle hendelser løses forsvarlig 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunene kartlegger og sikrer alternative 
drikkevannskilder for nødvannsforsyning 

 Tillegg under pkt 12.1.5: . Andelen unge som starter å røyke viser en positiv nedadgående 
tendens, men tobakk er fortsatt en viktig årsak til sykelighet og tap av liv. 

Tillegg til organisasjonsmål under pkt 12.3: Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid 

over kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp og 
lokalmedisinske tjenester. 
 

 
Planen kunngjøres i henhold til PBL § 11 – 15.  
 
 
27.08.2015 Kommuneplanutvalget 
 
Møtebehandling: 
Kommuneplanutvalget påpekte at saken skal videre og at dette er kommuneplanutvalgets innstilling til 
kommunestyret. Dette legges inn i innstillingen. 
 
Heming Olaussen, SV fremmet følgende forslag:  
 
Nytt organisasjonsmål under pkt 7.2, side 23:  
Det iverksettes en mulighetsstudie snarest mulig for kommunen som klimanøytral kommune. 
Studien skal besvare hvordan en gjennomgående innføring av fornybar energi som jordvarme, 
bioenergi, solceller, vindkraft o.a. I både næringsbygg, offentlige bygg og boliger - parret med en aktiv 
transportpolitikk - kan føre kommunen raskest mulig til målet om å være klimanøytral kommune. 
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Ulf Lund Halvorsen, uavh fremmet følgende forslag: 
 
Punkt 7.2: 
Tillegg til Samfunnsmål: ”3K har fornybar energi som sin primære energikilde. Re kommune har som 
mål at alle kommunale nybygg skal være klimanøytrale Kommunen skal velge løsninger med fornybar 
energi ved rehabilitering og nybygg og at vedlikehold prioriteres framfor bruk-og-kast-holdningen ved å 
bygge nytt.” 
 
Punkt 7.4: 
Nytt organisasjonsmål for Re: 
”Organisasjonsmål for Re kommune: Dyrkbar mark omdisponeres ikke til bolig og/eller næringsformål. 
Det er totalforbud mot nedbygging av matjord, kun med unntak for særlig tungtveiende nasjonale 
samfunnsinteresser eller behov på den enkelte gård.” 
 
Punk 8.1.4: 
Følgende del av setning 3 i avsnitt 2 strykes: ”samt utrede og gjennomføre flytting av Revetalbekken 
og opparbeiding av park langs denne med middelalderelementer særlig knyttet til lekeplass i parken.” 
Punktum settes etter ”slaget”. 
 
Kommuneplanutvalget fremmet følgende forslag:  
 
”Det henstilles til at det igangsettes et arbeid med registrering av barnetråkk i starten av neste 
kommunestyreperiode. Barn og unge skal inkluderes i dette arbeidet.” 
 
”Rådmannen gis fullmakt til å korrigere faktaopplysninger i planen.” 
 
 
 
Votering: 
Kommuneplanutvalgets forslag ble begge enstemmig vedtatt. 
 
Halvorsens forslag pkt 7.2 falt med 1 (uavh) mot 8 stemmer 
Halvorsens forslag pkt 7.4 falt med 1 (uavh) mot 8 stemmer. 
 
Olaussens forslag pkt 7.2 enstemmig vedtatt.  
 
Halvorsens forslag pkt 8.1.4 falt med 1 (uavh) mot 8 stemmer. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel ble votert over som helhet og ble vedtatt 8 mot 1 (uavh) stemmer.  
Rådmannens innstilling for øvrig ble enstemmig vedtatt.  
 
Stemmeforklaring fra Ulf Lund Halvorsen (uavh): Stemmer mot planen fordi den legger opp til 
nedbygging av dyrkbar mark 
 
 
KPU-004/15 Vedtak: 
 
Kommuneplanutvalget innbyr kommunestyret til å fatte følgende 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for Re med 
følgende endringer: 
 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunenes kriseplaner gjennomgås for å sikre at de 
har tilstrekkelig beredskap til å sikre at eventuelle hendelser løses forsvarlig 
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 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunene kartlegger og sikrer alternative 
drikkevannskilder for nødvannsforsyning 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 7.2, side 23: Det iverksettes en mulighetsstudie snarest 
mulig for kommunen som klimanøytral kommune. Studien skal besvare hvordan en 
gjennomgående innføring av fornybar energi som jordvarme,  bioenergi, solceller, vindkraft 
o.a. I både næringsbygg, offentlige bygg og boliger parret med en aktiv transportpolitikk - kan 
føre kommunen raskest mulig til målet om å være  klimanøytral kommune. 

 Tillegg under pkt 12.1.5: . Andelen unge som starter å røyke viser en positiv nedadgående 
tendens, men tobakk er fortsatt en viktig årsak til sykelighet og tap av liv. 

 Det henstilles til at det igangsettes et arbeid med registrering av barnetråkk i starten av neste 
kommunestyreperiode. Barn og unge skal inkluderes i dette arbeidet. 

 Tillegg til organisasjonsmål under pkt 12.3: Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid over 
kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp og 
lokalmedisinske tjenester. 

 Rådmannen gis fullmakt til å korrigere faktaopplysninger i planen. 

 
Planen kunngjøres i henhold til PBL § 11 – 15.  
 
 

 

 
 
 
08.09.2015 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
Odd Gjerpe, Felleslisten fremmet følgende forslag:  
Det gis ikke dispensasjon til nedbygging av dyrkbar jord uten at utbygger koster nydyrking av minst 
dobbelt av nedbygd areal. 
 
Ulf Lund Halvorsen, uavh fremmet følgende forslag:  
Punkt 7.2 
Tillegg til Samfunnsmål: 3K har fornybar energi som sin primære energikilde 
  
Re kommune har som mål at alle kommunale nybygg skal være klimanøytrale. Kommunen skal 
velge løsninger med fornybar energi ved nybygg og rehabilitering. Vedlikehold prioriteres framfor 
bruk-og-kast-holdningen ved å bygge nytt. 
  
Punkt 7.4 
 Nytt organisasjonsmål for Re: 
 Organisasjonsmål for Re kommune: Dyrkbar mark omdisponeres ikke til bolig og/eller 
næringsformål. Det er totalforbud mot nedbygging av matjord, kun med unntak for særlig 
tungtveiende nasjonale samfunnsinteresser eller behov på den enkelte gård. 
  
Punkt 8.1.4 
 Følgende del av setning 3 i avsnitt 2 strykes: samt utrede og gjennomføre flytting 
av Revetalbekken og opparbeiding av park langs denne med middelalderelementer særlig knyttet 
til lekeplass i parken. Punktum settes etter slaget. 
 
Tillegg til vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en Gapanalyse mellom tiltak beskrevet i kommunens Klimaplan og 
gjennomførte tiltak i virkeperioden. Analysen legges frem for kommunestyret. 
 
2. Kommunens Klimaplan rulleres. Arbeidet starter opp så fort det foreligger en Gapanalyse 
mellom tiltak beskrevet i kommunens eksisterende Klimaplan og tiltak gjennomført i virkeperioden 
er gjennomført og presentert i kommunestyret. 
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Trygve Ånestad, Sp fremmet følgende forslag:  
Under pkt 8.1.4:  
Før eventuell flytting av Revetalbekken må geologiske og vannføringsmessige forhold utredes. 
 
Votering: 
Gjerpes forslag falt med 5 (Sp (2) og Felleslisten (3) mot 20 stemmer. 
 
Halvorsens forslag pkt 7.2 falt med 2 (Sp (1) og uavh. (1)) mot 23 stemmer. 
Halvorsen forslag pkt 7.4: falt med 1 (uavh) mot 24 stemmer 
Halvorsens forslag pkt 8.1.4 falt med 1 (uavh) mot 24 stemmer. 
 
Tilleggsforslag fra Lund Halvorsen pkt 1 og 2 vedtatt med 21 mot 4 (Frp stemmer) 
 
Ånestads forslag ble vedtatt mot 1 (uavh) stemme. 
 
Kommuneplanutvalgets forslag i 7 punkter ble enstemmig vedtatt. 
Hele planen samlet ble  vedtatt mot 1 (uavh) stemme. 
 
Stemmeforklaring fra Ulf Lund Halvorsen, uavh:  stemmer mot planen fordi den legger opp til 
nedbygging av dyrkbar mark 
 
KST-055/15 Vedtak: 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for Re med 
følgende endringer: 
 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunenes kriseplaner gjennomgås for å sikre at 
de har tilstrekkelig beredskap til å sikre at eventuelle hendelser løses forsvarlig 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 6.7: Kommunene kartlegger og sikrer alternative 
drikkevannskilder for nødvannsforsyning 

 Nytt organisasjonsmål under pkt 7.2, side 23: Det iverksettes en mulighetsstudie snarest 
mulig for kommunen som klimanøytral kommune. Studien skal besvare hvordan en 
gjennomgående innføring av fornybar energi som jordvarme,  bioenergi, solceller, vindkraft 
o.a. I både næringsbygg, offentlige bygg og boliger parret med en aktiv transportpolitikk - 
kan føre kommunen raskest mulig til målet om å være  klimanøytral kommune. 

 Tillegg under pkt 12.1.5: . Andelen unge som starter å røyke viser en positiv nedadgående 
tendens, men tobakk er fortsatt en viktig årsak til sykelighet og tap av liv. 

 Det henstilles til at det igangsettes et arbeid med registrering av barnetråkk i starten av 
neste kommunestyreperiode. Barn og unge skal inkluderes i dette arbeidet. 

 Tillegg til organisasjonsmål under pkt 12.3: Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid 
over kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp og 
lokalmedisinske tjenester. 

 Rådmannen gis fullmakt til å korrigere faktaopplysninger i planen. 

  Det gjennomføres en Gapanalyse mellom tiltak beskrevet i kommunens Klimaplan og 
gjennomførte tiltak i virkeperioden. Analysen legges frem for kommunestyret. 

 Kommunens Klimaplan rulleres. Arbeidet starter opp så fort det foreligger en Gapanalyse 
mellom tiltak beskrevet i kommunens eksisterende Klimaplan og tiltak gjennomført i 
virkeperioden er gjennomført og presentert i kommunestyret. 

 Under pkt 8.1.4: Før eventuell flytting av Revetalbekken må geologiske og 
vannføringsmessige forhold utredes. 

 
Planen kunngjøres i henhold til PBL § 11 – 15.  
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Vedlegg: 
Dok.dato Dok.ID Tittel 
10.08.2015 239568 KP-samfunnsdel Re pr aug15 
 
 
 
 
Saksdokumenter i arkivsaken: 
Nr T Dok.dato    Avsender/Mottaker Tittel 
3 I 18.06.2014 Vestfold 

fylkeskommune 
Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 
Holmestrand, Hof og Re 

6 S 05.08.2015  Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken: 
Sammendrag: 
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet sammen med Hof og Holmestrand. Det er 
innarbeidet noen endringer som er felles for alle tre kommunene etter høringen. Disse er 
kommentert under tabellene der innspillene er referert, og under «vurderinger», og står i 
kursiv i selve plandokumentet.  
Kommuneplanens samfunnsdel har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Det kom inn 13 innspill, 
hvordan ett var bare til Re, tre gjaldt bare Holmestrand, mens de øvrige ti hadde 
kommentarer til 3K samlet. 
 

Aktuelle lover og forskrifter: 
 Kommuneloven 

 Plan og bygningsloven 
 

Faktaopplysninger: 
Kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet første gang den 29.januar 2014 i 
kommuneplan-utvalgets der det ble gjort følgende vedtak. 

1. Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026 legges ut til offentlig ettersyn 
2. Kommunene i 3K anbefaler målformuleringer for, og beskrivelser av, egen kommune, 

og tar tilsvarende målformuleringer og beskrivelser spesielt for de andre to 
kommunene til orientering 
 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 11 – 14. 
Høringsfristene var henholdsvis 20.juni 2014: Arealdelen inkludert planbeskrivelse, plankart 
og utfyllende bestemmelser har vært oppe til førstegangsbehandling etter samfunnsdelen. 
Den behandles som egen sak i samme møte som samfunnsdelen. Kommuneplanen vil bli 
offentliggjort som en samlet plan. 
 
Juridiske forhold 
Kommuneplanens arealdel (plankart og utfyllende bestemmelser og retningslinjer) er 
bindende for kommunen, og legger føringer for arealbruk og reguleringsplaner i årene 
framover. Samfunnsdelen er ikke juridisk bindende på samme måte, men er kommunens 
øverste styringsdokument, og skal ligge til grunn for utarbeidelse av handlings- og 
økonomiplaner i årene framover. 
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Re vedtok sin økonomiplan for 2016 – 19 inkludert kommuneplanens handlingsdel den 
17.juni 2015. I kommentarene til de innkomne høringsuttalelsene er det derfor henvist til 
handlingsdelens målformuleringer der det er naturlig.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Kommuneplanen medfører ikke økte utgifter for kommunen i seg selv, men gjennom 
utbyggingsavtaler kan det bli aktuelt for kommunen å bidra til å realisere f.eks infrastruktur 
ved nye boligprosjekter. Avtaler som medfører økte utgifter for kommunen må behandles 
politisk som egne saker. 
 
Barn og unges interesser 
Det ble arrangert en samling for barne- og ungdomsrådene i forbindelse med utarbeidelsen 
av kommuneplanens samfunnsdel. Flere av innspillene fra den samlingen er tatt inn i 
målformuleringer og analyse i plandokumentet. I arealdelen har barn og unges interesser 
vært tema i konsekvensutredningen av planforslaget. Barnerepresentanten har deltatt i 
interne drøftingsmøter. 
 
Miljø/HMS/Folkehelse 
Hensyn til miljø, klimaendringer og folkehelse er et gjennomgående tema i denne 
kommuneplanrevisjonen. I samtlige kapitler er det en vurdering av hvordan det enkelte 
temaet påvirker folkehelsen. 
 
 
 

Vurderinger:  
 
I tabellen nedenfor er det satt opp et kort referat av innholdet i de innkomne 
høringsuttalelsene. Disse er kommentert fortløpende i kolonnen lengst til høyre. 
 

Avsender av 
høringsinnspill 

Kort referat av høringsinnspillene Kommentar 

Regionale 
myndigheter 

  

Jernbaneverket 
21.05.2014 

JBVs høringsuttalelse er adressert 
til 3K, men er mest relevant for 
Holmestrand og Re.  JBV uttrykker 
tilfredshet med at kommunene i 3K 
vil prioritere nye boligområder og 
fortetting innenfor langsiktige 
utviklingsgrenser. 
 
JBV anbefaler i tillegg at utvikling av 
boliger og næring konsentreres i 
akser i dagens sentra. 

Re har tegnet langsiktig 
utviklingsgrense rundt 
Revetal med Bergsåsen, 
Skjeggestadåsen, og 
ønsker å konsentrere 
utbygging til eksisterende 
sentre. (Jfr. arealdelen) 
 
 
 

Fylkesmannen i 
Vestfold 
16.06.14 

Hovedinntrykket er at kommunene 
har utført et grundig arbeid med 
planen, og har lyktes i å mobilisere 
de ulike sektorene på en god måte. 
 
FM mener at målet i planstrategien 
om å gjøre folkehelse til et 
overordnet prinsipp er godt ivaretatt 
i plandokumentet. Det stilles 
spørsmål ved om barn og unges 

 
 
 
 
 
Bestemmelsene til 
arealplanen har tatt inn et 
nytt punkt om at skoler og 
barnehager skal høres ifbm 
utbygginger i deres 
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medvirkning bør knyttes til flere og 
andre arenaer enn barne- og 
ungdomsrådene. 
 
 
 
FM stiller spørsmål ved om 
vekstmålet på 1,5% er for ambisiøst, 
spesielt for Hof, og sier at det kan 
være formålstjenlig å prioritere 
utbyggingsmønsteret slik at 
infrastruktur osv. kan ivaretas også 
om veksten skulle bli lavere enn 
1,5% 
 
 
 
 
 
 
 
FM legger til grunn at kommunen 
holder seg til RPBAs bestemmelse 
om å ta i bruk forhåndsgodkjente 
arealer på matjord så seint som 
mulig i perioden fram til 2040. 
 
Barnetråkk bør registreres og 
digitaliseres slik at det er lett 
tilgjengelig informasjon. Barn og 
unges oppvekstomgivelser og deres 
medvirkning i planprosessen bør 
vektlegges tyngre i arealdelen. 
 
 
Det er ikke tatt inn løsninger ifbm 
beskrivelsene av data fra «Ung i 
Vestfold» 
 
 
FM hadde gjerne sett at planen i 
sterkere grad synliggjorde grepene i 
gjennomføringen av Samhandlings-
reformen, siden den skal 
gjennomføres i planperioden. 
Spesielt interessant å se hvordan 
3K skal arbeide for å rekruttere nok 
– og kompetent – personell innenfor 
det utvidede helsefeltet. 

nærområde.  
 
For øvrig et innspill som bør 
vurderes ifbm kommende 
handlingsplaner 
 
For 3K sett under ett vil 
1,5% antagelig ikke vært for 
høyt. Re har hatt en vekst 
på over 1 % i flere år. 
Holmestrand vokste med 
1,8% i 2014. Vekstmålet 
endres ikke i denne KP-
revisjonen, men vurderes 
neste gang. Da vil en og 
kunne vurdere hvordan en 
evt nedgang i tilflytting til 
landet som helhet vil slå ut i 
Re 
 
Det foreslås ikke å ta nye 
områder på dyrket mark til 
boliger i denne KP-
revisjonen i Re 
 
Ny retningslinje om 
medvirkning fra barnehager 
og skoler. Registrering av 
barnetråkk har det ikke vært 
kapasitet til i denne KP-
revisjonen. Må vurderes i 
planperioden. 
 
Oppfølging av «Ung i 
Vestfold» tas i handlings/-
økonomiplaner i perioden. 
Jfr. mål 16 i handlingsdelen 
 
Problemstillingen er kort 
vurdert i planens pkt. 12.1, 
der det henvises til de årlige 
rulleringer av handlings- og 
økonomiplaner der tiltakene 
vil stå. 
 
Rekruttering av 
fagpersonell er et viktig 
tema i utredningen av 
kommunesammenslåing. 
Omhandlet i mål 3, 4 og 7 i 
handlingsdelen 

Mattilsynet 
06.06.2014 

I pkt. 7.3 om naturressurser bør 
drikkevann nevnes og beskrives. 
Bør vurdere om det skal tas inn et 
mål om samarbeid med andre 

Tar inn en setning i pkt. 7.3 
Er også dekket gjennom ny 
§ 12 i bestemmelsene. 
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kommuner som har vannkildens 
nedbørsfelt i sine områder. 
 
I pkt 7.4 bør det tas inn et nytt mål 
om kartlegging og god langsiktig 
beskyttelse av drikkevannskilder – i 
form av hensyns- eller sikringssoner 
med bestemmelser 
 
Pkt. 6.7 bør inneholde et mål om 
kartlegging og sikring av alternative 
drikkevannskilder for 
nødvannsforsyning. 
 
I pkt. 9.2 bør det settes inn et org 
mål under VA hvor det sies noe om 
hvor mange som planlegges å bli 
tilknyttet godkjent 
drikkevannsforsyning i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Må vurderes i planperioden 
 

Statens Vegvesen 
08.05.2014 

Også i landkommunene i 3K er det 
viktig å tenke på muligheter for økt 
bruk av kollektiv, gange og sykkel – 
både i folkehelse og miljøperspektiv. 
Positivt at dette framheves i kap om 
samferdsel og infrastruktur. 
 
Viktig at de gode intensjonene som 
nå legges i samfunnsdelen følges 
opp av kommunenes politiske og 
adm ledelse. 
 

Arealdelen følger opp 
samfunnsdelen – stor grad 
av fortetting i sentrene. I Re 
skal betydelige deler av 
boligbyggingen skje på 
Revetal og i 
Skjeggestadåsen 

Vestfold 
fylkeskommune 
18.06.2014 
 
Vedtak i Hovedutvalg 
for areal, samferdsel og 
miljø 10.06.14 

Fylkesrådmannen berømmer 
kommunene for arbeidet med 
samfunnsdelen. Den framstår som 
solid, gjennomarbeidet og godt 
forankret. 
 
Kommunene anbefales å legge til 
rette for et utbyggingsmønster i tråd 
med kommunearkene i RPBA. 
 
Fylkesrådmannen oppfordrer 3K til å 
sette målsettinger om klimavennlig 
og fornybar materialbruk i egne og 
private byggeri, samt til å sette 
målsetting om økt bruk av tre. 
 
Folkehelse er et tydelig og 
gjennomgående tema i planen. En 
god tilnærming som viser igjen i 
samfunns- og organisasjonsmål. 
Positivt at det er tydelige mål som 
gjelder barn og unges medvirkning. 
Dette er i samsvar med 
fylkeskommunens satsinger. 

 
 
 
 
 
RPBA og kommunearket 
har vært førende for 
formålsendringer til boliger 
 
Vurderes i planperioden – 
der klimaplanene i 3K skal 
revideres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handlingsdelen i Re ble 
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Kommunene anbefales å utarbeide 
en handlingsdel som vedtas 
samtidig med arealdelen. 

vedtatt i forbindelse med 
økonomiplanen – 17.6.15 

Øvrige myndigheter   

Kommuneoverlegene i 
Hof, Re og 
Holmestrand 
20.06.14 

Understreker at fortetting må skje 
med kvalitet. Er bekymret for at 
folkehelseperspektivet ikke blir 
tydelig nok i fortettingsprosjekter. 
Mener RPBA ikke har utredet dette 
godt nok, og at kommunene derfor 
må være ekstra grundige. Miljørettet 
helsevern må bli satsingsområde for 
å bøte på helsemessig uheldige 
konsekvenser av fortetting og 
nærhet bolig/næring. 
Legene mener at fortettingsområder 
skal vurderes som grøntområder. 
Eksisterende grøntområder må ikke 
nedbygges. Savner at KP er mer 
tydelig på at fortetting skal skje med 
kvalitet. Understreker at det ved 
etablering av nye boliger etableres 
nye rekreasjonsområder, ballplasser 
og møteplasser.  
Savner en mer tydelig målsetting for 
bevaring av strandsoner for 
allmenhetens bruk. 
 
 
 
 
 
 
Til pkt. 6.7: Kommunens kriseplaner 
for ulykker og katastrofer inneholder 
ikke tilstrekkelig beredskap for å 
sikre at hendelsene løses forsvarlig. 
Ambisjonsnivået for å møte slike 
behov på en mer profesjonell måte 
må konkretiseres i planen. (Jfr. 
Folkehelseloven §§28, 14 og 16) 
 
Handlingsplanen må være konkret 
på hvilke tiltak en har tenkt på for å 
tiltrekke seg barnefamilier. 
 
Bredbåndsdekning må være i form 
av fiber – noe som vil bidra til 
etablering av bedrifter – og med det 
arbeidsplasser – i distriktene. 
 
Viktig at kommunene samarbeider 
med fylkeskommunen og høyskolen 
for å sikre utdanningstilbud på de 

Se Fylkesmannens og 
fylkeskommunens vurdering 
av folkehelseperspektivet i 
planen.  
 
 
Gjeldende kommuneplans 
fokus på forebyggende 
arbeid er videreført og 
utvidet til å ha folkehelse 
som styrende prinsipp, og 
folkehelse diskuteres i 
samtlige kapitler i  planen. 
Ved kommende revisjoner 
må det vurderes om dette 
grepet har hatt effekt. Org 
målet om fortetting sier: 
«Fortetting i byen og 
tettstedene gjennomføres 
med forutsigbarhet for 
berørte parter og høye krav 
til bo- og livskvalitet» 
 
VFK har ønsket at 
arealutnyttelse gjøres om til 
bestemmelse i stedet for 
retningslinje (jfr. logg 
arealdel). Rådmannen 
anbefaler ikke den 
endringen, fordi en 
retningslinje gir større 
åpning for skjønn og 
mulighet til å ta hensyn til 
bokvalitet også når det 
bygges tett. 
 
Tas inn et organisasjonsmål 
om at kriseplanene må 
gjennomgås for å sikre 
dette 
 
 
 
 
 
 
Vurderes i årlige revisjoner 
av handlingsplanen. Jfr. 
punkt 2 i handlingsdelen 
2016-19 
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fagområdene kommunen kommer til 
å trenge. Kommunene selv må ha 
tiltak for å sikre rekruttering av 
helsepersonell. 
 
Pkt 9.1.6 Burde problematisert 
utfordringer for vannkvaliteten ved 
private drikkevannskilder. 
 
Org.  mål nr 2 under kollektiv 
transport er for utydelig formulert. 
 
Orgmål 3 under VA er lite ambisiøst 
– bør sees i sammenheng med 
arbeidet for å nå miljømålene for de 
ulike vannområdene i kommunen. 
 
 
 
Det bør vurderes om det er behov 
for å ansette kommunepsykolog. 
 
Pkt. 12.1.5 mangler en beskrivelse 
av tobakk som det rusmidlet som gir 
størst sykelighet og tar flest liv i 
samfunnet. 
 
Pkt. 12.3 bør drøfte hvilken pris for 
innbyggerne kommunen skal ta for å 
stille idrettsanlegg, svømmehall osv 
til rådighet. 
 
Orgmål 5 under «Godt og kjent 
tjenestetilbud» mangler 
samfunnsmedisinsk beredskap. 
 
Det bør vurderes å sette 
organisasjonsmål for 
vedlikeholdskvalitet i de kommunale 
boligene. Det burde også være slike 
mål om at byggene skal tilfredsstille 
myndighetenes krav til bruk. 
 
I handlingsplanen bør det vurderes 
å ta inn et tiltak om skolefrukt 
og/eller et gratis måltid i skoletida. 
Vil være et viktig tiltak for å utjevne 
ulikhet i helse. 
 
Kap.14 – viktig med lavterskeltilbud 
og arenaer for uorganisert aktivitet. 
Bør vurderes et organisasjonsmål 
for dette. 
 
 

 
Vurderes i kommende 
rulleringen av  
handlingsplanen. 
 
 
Et viktig tiltak. Oversendes 
til arbeidet med strategisk 
næringsplan som skal 
starte opp høsten  2015. 
 
 
 
Er behandlet i 
bestemmelsenes §12 
 
 
Endres ikke 
 
 
Dette målet er vurdert som 
realistisk av 
virksomhetsledere på VA, 
og endres ikke. Dekkes 
også av bestemmelsene 
som er utarbeidet etter råd 
fra Mattilsynet 
 
Er lyst ut stillinger i Re og 
Holmestrand i 2015.  
 
Tas inn i pkt. 12.1.5 
 
 
 
Tas inn i pkt. 12.3 
 
 
 
 
Tas inn i org mål 5 – side 
50 
 
 
 
Kommunens rolle som 
eiendomsforvalter er aktuelt 
å vurdere i neste KP-
revisjon. Vil også bli et tema 
ved en eventuell 
kommunesammenslåing 
 
Vurderes i fbm de årlige 
revisjoner av 
handlingsplanen 
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Det bør være koordinatorstillinger 
for frivillige organisasjoner i alle 
kommunene i 3K. Kan formuleres i 
et organisasjonsmål. 

 
 
 
Flere org mål tar opp dette: 
13.3: «Kommunen har gode 
arealer og friluftsområder 
for uorganisert aktivitet». 
Også behandlet  i to mål 
under 14.4.1 
Koordinatorstilling må 
vurderes ifbm handlings- og 
økonomiplanene 

Råd, utvalg, 
interesseorganisasjoner 

  

Botne og Hillestad 
Bondelag – på vegne 
av bondelagene i 3K 
25.06.14 

Bondelaget understreket viktigheten 
av å ta bedre vare på matjorda, og 
peker på at Holmestrand, Hof og Re 
har en matproduksjon som er viktig i 
nasjonal målestokk.  
 
 
 
Bondelaget ønsker at vernet av 
matjorda kommer sterkere fram i 
samfunnsdelen, og at det bl.a er 
viktig å fortette framfor å ta store 
nye arealer til bolig og næring. 
 
 
 
Bondelaget ber om at det tas inn 
statistikk over nedbygging av 
matjord i 3K. De er positive til at 
samfunnsdelen har mål om å ta vare 
på matjordlaget ved omdisponering 
av arealer, men understreker at 
dette ikke må komme som 
erstatning for et sterkt vern av 
eksisterende matjord. 

Det er ikke foreslått å ta nye 
områder på dyrket mark til 
boliger i Re i denne KP-
revisjonen. Områdeplanen 
for Revetal gjelder fortsatt, 
og der dyrkes det inntil 
konkrete utbyggingsplaner 
iverksettes. 
 
Fortetting omtales flere 
steder i samfunnsdelen. 
Gjenbruk av matjordlaget er 
tatt inn i ny §20 i de 
utfyllende bestemmelsene. 
Jfr RPBA 2.1.2 og PBL § 
11-9 
 
Statistikk over nedbygd 
matjord må evt. utarbeides 
av landbrukskontoret. 
Oversendes dit for 
vurdering. 

Re Næringsforening 
20.06.2014 

Gode momenter og formuleringer i 
planen, men etterlyser visjoner for 
Re som sted og for næringslivet i 
kommunen. 
 
Ser viktigheten av å etablere et 
konkret samarbeidsforhold mellom 
næringslivsforeningene i 3K 
 
 
Vil være enklere for Re å nå målene 
om å være en næringsoffensiv 
kommune hvis det var en person i 
kommunen som jobbet spesielt med 
næringssaker 
 

 
 
 
 
 
Deltakelse i 
byregionsprogrammet og 
felles SNP-prosess vil være 
positivt her. 
 
Må vurderes ifbm 
kommende økonomi- og 
handlingsplaner 
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Ønsker at Revetal omtales som 
«bygdebyen» i kommunale 
dokumenter framfor 
«kommunesenter» 
 
 
 
Registrerer at kommunen vil bruke 
historiske røtter/middelalderen aktivt 
for å fremme identitet, tilhørighet – 
stiller spm hvordan det passer med 
å være moderne og «først ute» at 
en skal profilere seg som historisk 
og middelaldersk? 
 
Etterlyser en bedre markedsføring 
av næringsområdet på Haugan, og 
peker på at det gjenstår viktige 
investeringer i infrastruktur der. 
Anbefaler at det utarbeides konkrete 
mål for utvikling av 
næringsområdene i kommunen. 
 
Re næringsforening er positive til en 
felles strategisk næringsplan for 3K, 
og anbefaler en bred prosess i fobm 
utarbeidelsen av denne. 
 
Registrerer den boligbaserte 
befolkningsveksten, og understreker 
at også vekst i næringslivet vil gi 
positive effekter. Ønsker et bedre 
samarbeid kommune – bedrifts – 
næringsforening. Etterlyser 
møteplasser der det kan deles 
informasjon, løfte ideer og 
samarbeides om konkrete 
prosjekter. 
 
NAV lokalt må prioritere unge. 
Urovekkende at mange unge 
mellom 18 og 29 år er uten arbeid i 
Re 
 

KP har mål om at Revetal 
får status som 
«regionsenter». Det vil i så 
fall skje i fbm rullering av 
kjøpesenterplanen (VFK) 
 
Ikke kommentert i KP. Evt 
tema i strategisk 
næringsplan der profilering 
antagelig blir et tema 
 
 
 
 
Vurderes i SNP 
 
 
 
 
 
 
Mål 23 i 
handlingsdel/øk.plan vedtatt 
17.6 i k-styret. Invitasjoner 
til felles SNP-prosess og 
oppstart sept 2015 
 
Behandles gjennom 
deltakelse i 
byregionsprogrammet og 
kommende SNP-prosess. 
 
 
 
 
 
 
Jfr. mål 21 i handlingsdelen 
«Det er utarbeidet en plan 
med tiltak for å få unge 
mottakere av sosialhjelp 
over i arbeid. 

 
 
Konklusjon/anbefaling: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2017 vedtas. 
 
 

Re, 14.08.2015 
 

Trond Wifstad 
rådmann 
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 Metter G. Halvorsen 
 kommunalsjef 
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