Hva sier innspillene om kvaliteter ved framtidens Tønsberg?
Dette er en oppsummering av innspill som går igjen fra medvirkningsprosessene, både
innspill via skjem på nettsidene og innspill fra de digitale medvirkningsverkstedene.

Trygg oppvekst
# Mangfold og inkludering


Det innspillet som får flest innspill på ulike måter er mangfold og inkludering av alle
barn og unge. Det er knyttet både til tjenestene kommunen yter, men også som en
kvalitet ved det fysiske miljøet skal legge til rette for mangfold og inkludering. (50)

# Møteplasser


Møteplasser som legger til rette for menneskemøter og aktiviteter lokalt der
mennesker bor. Det kan være skolebygg som brukes ut over skoledag, ulike anlegg
for organisert og egenorganisert aktivitet i nærmiljø, møteplasser som også innbyr til
møter på tvers av generasjoner. Et mål at alt skal være innen sykkel/gangavstand fra
hjemmet. (40)

# Trygge skoleveier


Gang og sykkelveier mellom bosted og skoler er viktig for trygge oppvekstmiljø, og
det neves flere konkrete strekninger hvor dette bør bli bedre.

# Kvalitet i kommunens tjenester


Barn og unge møter kompetente ansatte/voksne som ser barna, inkluderer og legger
til rette for samarbeid og inkludering med og sammen med barna og deres familier.
Det legges til rette for systematisk arbeid med fokus på å styrke og fremme mestring
og tilhørighet. At kommunens tilbud er tilgjengelig lokalt og tilpasset et morderne
familieliv, i forhold til åpningstider mv. Kommunen søker nye samarbeidsformer med
frivilligheten knyttet til tjenestene. (23)

# Fritid


Alle barn skal ha rett til og tilgang til både organisert og egenorganisert
fritidsaktiviteter. De skal være tilgjengelige der barn bor, økonomi skal ikke hindre
mulighet for deltakelse. Det legges til rette for aktivt samarbeid mellom kommune og
frivilligheten/lag og foreninger. (19)

# Psykisk helse


Gode psykososiale lek og læringsmiljø som fremmer engasjement, motivasjon, glede
og mestring. Fokus på å forebygge psykisk uhelse ved å forebygge. Et tilgjengelig
hjelpeapparat ved behov. (23)

# Medvirkning og samskaping


Barn og unge skal høres og det skal legges til rette for aktiv samskaping av barn og
unges oppvekstmiljø sammen med barn og unge.

Helsefremmende og inkluderende stedsutvikling
# Tilrettelagt og inkluderende stedsutvikling


Den største andelen innspill under temaet helsefremmende stedsutvikling handler om
kvaliteter i nærmiljøene man lever. Det vektlegges å utvikle nærmiljøsentre der man
har tilrettelagte aktivitetsområder, stier og lysløyper, tur- og grønt områder, anlegg for
mer egenaktivitet, møteplasser og handel som bidrar til å bringe mennesker i alle
aldre sammen og er universelt utformet. Utvikling og tilrettelegging av bysentrum som
ivaretar bylivet og historiske kvaliteter.

# Infrastruktur


Innspillene handler om et godt kollektiv tilbud på kryss og tvers i hele kommunen,
som bidrar til at det er mindre behov for bil i hverdagen. Myke trafikanter er prioritert i
trafikken.

# Frivillighet


I Tønsberg er det gode vilkår og attraktiv å være frivillig. Det er godt samarbeid
mellom kommunen og frivilligheten, og kommunen har en aktiv tilretteleggerrolle.
Frivilligheten er med og bidrar til et inkluderende samfunn. Legge til rette for arenaer
hvor frivillige, mennesker utenfor arbeidet livet og andre kan oppleve livsglede og
mestring.

# Medvirkning og samskaping


Innspillene handler om et ønske om et nærmiljøutvalg som alltid er inkludert i lokale
saker, der man bor og i hele kommunen. Det er foreslått samskapingshus,
kommunelab eller lignende i samarbeid med frivilligheten, så alle aktører kan bidra til
å samskape sine nærmiljøene.

#Inkludering og mangfold


Inkludering og mangfold er et gjennomgående tema i alle kategoriene nevnt over.
Innspillene handler om at alle innbyggere skal bli inkludert og sett. Alle skal ha et trygt
sted å bo og ingen skal føle seg ensomme. Inkludering av mennesker med nedsatt
funksjonsevne i arbeidslivet.

Klima og miljøvennlig vekst og utvikling
# Bærekraftig utvikling


Fokus på tiltak som dekker dagens behov uten å ødelegge for fremtidige
generasjoners behov. Ta på alvor de utfordringer som er og legge til rette for at
innbyggere kan delta i en dugnad via muligheter for resirkulering- sirkulær økonomi,
miljøvennlig produksjon- både kommunen og næringslivet, alle et ansvar for egne
handlinger. Legge til rette for ulike ordninger som dele, låne, bytte, lease.
Klimanøytral. (35)

# Holdningsskapende arbeid


Holdningsskapende arbeid. For å lykkes må felleskapet ta ansvar. Starte med barna
med å bygge gode holdninger til tema. Kompetanse, tenke nytt, vilje til å endre egen
atferd, som resirkulere/bytte/dele, bruke mindre bil, kaste mindre mat, mv. (18)

# Kollektivtransport


Legge til rette, utvikle og utvide kollektivtransport på kryss og tvers i kommunen. Nye
løsninger som autonome busser, elektriske busser, båter, nye type ordninger
bestillingsløsninger som er mer fleksible og tilgjengelige i antall og tid på døgnet. (16)

# Gå og sykle


Tilrettelagt for gang og sykkel over hele kommunen. Bilfrie soner, sykkel og gangstier
som gjør at mennesker kan bevege seg fritt og trygt i sitt lokalmiljø. Parkering utenfor
sentrum. (11)

# Mat og matproduksjon


Ta vare på matjorda, være selvforsynt, utvikle nye typer mat eks tang tare, produsere
mat på nye steder i byen. Ta vare på matressurser som ikke brukes eks hager med
frukt som ikke høstes. Landbruket produserer på en bærekraftig måte. Ta vare på
matjorda i kommunen. Tilgjengelig kortreist mat. (14)

# Lokal stedsutvikling



En tydelig stedsutvikling som legger til rette for at innbyggere har tilgang på daglige
tjenester i gang/sykkelavstand fra egen bolig, som skole, barnehage, matbutikk,
arenaer for aktivitet, og sosiale treffpunkt/møteplasser.

Innovasjon og samskaping
# Samarbeid
Systematisk samarbeid på tvers av offentlig, politikere, sivilsamfunn, næring og
kompetansemiljø. Spesielt fokus på at barn og unge skal aktivt delta i samarbeid alltid.
Ungdom som prosessledere. Skole, næringsliv og kommune samarbeide. Samarbeid mellom
skole og helse. Samarbeid mellom drifta i kommunen og skole. Inngå samarbeidsavtaler
med kompetansemiljø og næring om utvikling og innovasjon. Multibruk av kommunale bygg
og anlegg, grønne områder. Frivillighet sentral samarbeidspartner.
# Samskaping
Kompetanse på medvirkning og prosessledelse. Legge til rette for samskaping via kreative
labber, kommunelab / nabolagslabber, ol. Brukermedvirkning. Kommunen tydelig på hva vi
kan samskape.
# Nytenkende






Legge til rette for innovasjon/nytenking i egen organisasjon og legge til rette for
innovasjon og nytenking i kommunen.
Tilrettelegge for næringsutvikling.
Lett å starte prosjekter.
Støtte/utvikle klynge/kompetansemiljø.
Sirkulærøkonomi.

#Tjenesteinnovsjoner (kommune og næringsliv)





Utvikle ordninger hvor arbeidsledige/mennesker utenfor arbeid har et treffpunkt med
tilhørende aktivitet.
Dele-, lease-, bytte-, låneordninger. Matproduksjon på nye måter og steder.
Gratis aktivitetstilbud til barn. Samarbeid om et familiehus der familier kan møtes og
lage mat sammen.
En hall for aktivitet når man ikke er i jobb/arbeidsledig. Møteplasser på tvers av alder
med ulike kvaliteter i lokalsamfunnet. Matproduksjon i byen. Utvikle områder i
lokalmiljøet med deltakelse fra lokalmiljøet. Nye typer møteplasser for ungdom. Bedre
buss-/minibusstilbud. Nye løsninger på transport av varer. Vindmøller. Mer
panteordninger. Kortreist mat, torghandel, andelsbruk.

# Teknologiske innovasjoner





Ulike applikasjoner som gir informasjon, styrer eks. busstilgang, bruk av bil, bilfrie
soner. Belønningssystemer.
Nye digitale plattformer for ulike samhandlinger.
Delingskultur og økonomi. Gjenbruk av bygg.
Automatisk varsling ved fulle containere.

# Kommunikasjon


Sikre god informasjon og kommunikasjon på ulike flater, sosiale medier, borger-app

Kommunen som organisasjon
# Kompetanseutvikling
Ansatte som har høy og relevant kompetanse.
Møter framtidas behov på nye måter.
# Samskapende




Legger til rette og jobber systematisk for samskaping på tvers av kommune,
innbygger, frivillighet, politikere, kompetansemiljø og næringsliv.
Ikke bare hører innbyggere, men samskaper fra start. Fokus på de lokale områder det
gjelder i kommunen.
Trekker inn brukergrupper til samskaping og utvikling.

# Mangfold og Inkluderende organisasjon


Bevisst holdning til inkludering av fremmedkulturelle i stillinger organisasjonen.

Ansette flere mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommunen.

Arealstrategi
# Byutvikling


Ivareta de historiske kvalitetene med Tønsberg som sjøfartsby, kystby og
middelalderby.

# Natur og strandsone



Ta vare på naturområder og forhindre bygging i strandsonen.
Sikre grønne lunger i alle nærområder.

# Mobilitet


Gang- og sykkelveier, kollektivtilbud til kommunedelene/lokalområdene, Bilfritt
bysentrum med parkering i randsonen.

# Anlegg for aktivitet og møter


Legger til rette for aktivitetsanlegg i nærmiljø og ulike møteplasser for uformelle
møter, grønne pusterom i nærmiljø og i byen.

