Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035
Tønsberg kommunestyre vedtak 6. oktober 2021 sak 135/21
Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 vedtas med følgende endringer:
1. På s. 11 tilføyes ny strategi: «Øke fokuset på trivsel og levekår i områder som er belastet i henhold
til levekårsundersøkelsen.»
2. På s. 11 tilføyes ny strategi: «Bidra til at flere unge uføre kommer ut i arbeidslivet eller får
utdanning».
3. Under Samhandling/aktører på s. 14 tilføyes «nabokommuner» og får ordlyden: Fylkeskommunen,
Bane NOR, Statens vegvesen, nabokommuner og privat næringsliv.
4. Strategien på s. 15 tilføyes «sjø» og får følgende ordlyd: Tilrettelegge for økt karbonbinding i jord,
skog, myr og sjø.
5. På s. 15 tilføyes ny strategi: «Sikre at vannforekomstene har en god økologisk og kjemisk tilstand.»
6. På side 15 tilføyes følgende to punkter under målet «I Tønsberg ivaretas naturens økosystemer og
de anvendes bærekraftig»:
- legge til rette for opprydning av forsøpling og maritimt avfall
- arbeide for å hindre avrenning fra jordbruk ut i vann
7. Nytt kulepunkt s. 17: «Den betydelige veksten i antall eldre krever at helse - og omsorgstjenesten
planlegges og bygges ut for å møte fremtidens behov.»
8. Kommunestyrets vedtak den 16.6.2021 om ny strategi under det andre målet på s. 18: «Legge
prinsippet om universell utforming til grunn for alle relevante kommunale planer» tilføyes i planen.
9. På s. 19 tilføyes ny strategi: «Ta vare på og videreutvikle byens maritime kulturarv og identitet.» I
tillegg tilføyes «frivilligheten» under Samhandling/aktører
10. På s. 22 tilføyes ny strategi: «Sørge for at ansatte har tilgang til riktig digitalt utstyr.»
11. Strategien på s. 26 «Måle ledere på hvordan de motivere den enkelte ansatte» strykes.
12. I strategien på s. 26 endres «Lederprofiler» til «Ledere».
13. I det siste hovedmålet i arealstrategien på s. 28 tilføyes «nabokommuner» og får ordlyden:
samarbeide med innbyggere, næringsliv, frivillighet, forskningsmiljøer, regionale myndigheter og
nabokommuner.
14. På side 29 tilføyes følgende ny setning under «Vi skal ta vare på dyrka og dyrkbar mark»:
Plan for vern av matjord og dyrkbar mark skal legges til grunn for nye arealdisponeringer.
15. I arealstrategien på s. 30 tilføyes: RPBA (Regional plan for bærekraftig arealpolitikk) gir viktige
føringer for utvikling av areal- og transportløsninger i kommunen og regionen.
16. I arealstrategien på s. 32 tilføyes: Arealer for råstoffutvinning, deponi og gjenbruk av masser må
sikres.

