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Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for
Holmestrand med følgende endringer:
1. Samfunnsmålet ”Kommunens oppgaver er tilpasset de økonomiske overføringene
fra statlige myndigheter” erstattes med: ”Kommunens oppgaver og roller utføres og
utvikles med utgangspunkt i en profesjonell økonomiforvaltning” (side 17)
2. Nytt samfunnsmål i kapitlet om helse/livsfaser: ”I 3K-kommunene har alle et godt
sted å bo”. Med tilhørende organisasjonsmål: Kommunene i 3K har oppdaterte
boligsosiale planer med konkrete tiltak. START-lån brukes som viktig virkemiddel”
(side 50)
3. Tillegg i organisasjonsmål: ”Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid over
kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp
og lokalmedisinske tjenester.”

Planen kunngjøres i henhold til § 11 – 15.

Vedlegg:
KP-samfunnsdel Holmestrand.pdf
04.06.2015 Behandling i Formannskapet
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

FORM-029/15 vedtak:
Formannskapet henstiller bystyret å fatte følgende vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for
Holmestrand med følgende endringer:
1. Samfunnsmålet ”Kommunens oppgaver er tilpasset de økonomiske overføringene
fra statlige myndigheter” erstattes med: ”Kommunens oppgaver og roller utføres og
utvikles med utgangspunkt i en profesjonell økonomiforvaltning” (side 17)
2. Nytt samfunnsmål i kapitlet om helse/livsfaser: ”I 3K-kommunene har alle et godt
sted å bo”. Med tilhørende organisasjonsmål: Kommunene i 3K har oppdaterte
boligsosiale planer med konkrete tiltak. START-lån brukes som viktig virkemiddel”
(side 50)
3. Tillegg i organisasjonsmål: ”Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid over
kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp
og lokalmedisinske tjenester.”
Planen kunngjøres i henhold til § 11 – 15.

17.06.2015 Behandling i Bystyret
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

B-050/15 vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11 – 15 vedtas kommuneplans samfunnsdel for
Holmestrand med følgende endringer:
1. Samfunnsmålet ”Kommunens oppgaver er tilpasset de økonomiske overføringene
fra statlige myndigheter” erstattes med: ”Kommunens oppgaver og roller utføres og
utvikles med utgangspunkt i en profesjonell økonomiforvaltning” (side 17)
2. Nytt samfunnsmål i kapitlet om helse/livsfaser: ”I 3K-kommunene har alle et godt
sted å bo”. Med tilhørende organisasjonsmål: Kommunene i 3K har oppdaterte
boligsosiale planer med konkrete tiltak. START-lån brukes som viktig virkemiddel”
(side 50)
3. Tillegg i organisasjonsmål: ”Kommunene i 3K søker aktivt et samarbeid over
kommunegrensene om legevakt, samfunnsmedisinsk beredskap, øyeblikkelig hjelp
og lokalmedisinske tjenester.”

Planen kunngjøres i henhold til § 11 – 15.

Saksutredning
Sammendrag:
Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet sammen med Hof og Re. Det er innarbeidet
noen mindre endringer som er felles for alle tre kommunene, og noen spesielt for
Holmestrand etter høringen. Disse er kommentert under tabellene der innspillene er referert,

og under «vurderinger».
Kommuneplanens samfunnsdel har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Det kom inn 13 innspill,
hvordan tre var bare til Holmestrand, de øvrige ti hadde kommentarer til 3K samlet.

Faktaopplysninger:
Kommuneplanens samfunnsdel ble behandlet første gang den 29.januar 2014 i
kommuneplanutvalgets sak 007/14 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.
Høringsfristen var 20.juni 2014. Det har vært en forutsetning at samfunnsdel og arealdel
skulle opp til endelig behandling samtidig. Arealdelen inkludert planbeskrivelse, plankart og
utfyllende bestemmelser var oppe til førstegangsbehandling etter samfunnsdelen. Den
behandles som egen sak i dette møtet. 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.
Økonomiske konsekvenser
Kommuneplanen medfører ikke økte utgifter for kommunen i seg selv, men realisering av
mål og tiltak kan bety at det settes i gang prosjekter som får økonomiske konsekvenser.
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.
Innkomne høringsinnspill samfunnsdelen

Avsender
av Kort
referat
av Kommentar
høringsinnspill
høringsinnspillene
Regionale myndigheter
Jernbaneverket
JBVs høringsuttalelse er mest Holmestrand har tegnet
21.05.2014
relevant for Holmestrand og Re. langsiktig utviklingsgrense
JBV uttrykker tilfredshet med at rundt sentrum, og ønsker å
kommunene i 3K vil prioritere nye konsentrere utbygging til
boligområder
og
fortetting eksisterende sentre. (Jfr.
innenfor
langsiktige arealdelen)
utviklingsgrenser.
JBV anbefaler i tillegg at utvikling
av
boliger
og
næring
konsentreres i akser i dagens
sentra.

Fylkesmannen i Vestfold
16.06.14

JBV gjør oppmerksom på at det Det planlegges ikke for
ikke er dimensjonert for buss eller parkering ved heisens øvre
oppstillingsplasser i nærheten av stasjon.
heisens
øvre
stasjon.
De
anbefaler
at
flest
mulig
senterfunksjoner
plasseres
i
nærheten av trafikknutepunktet i
sentrum av Holmestrand. Det
advares mot å etablere bilbaserte
handelsområder
langt
fra
sentrum.
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 For 3K sett under ett vil
medvirkning bør knyttes til flere 1,5% antagelig ikke vært
og andre arenaer enn barne- og for
høyt.
Holmestrand
ungdomsrådene.
vokste med 1,8% i 2014.
Hof vokste med ca 1%
FM stiller spørsmål ved om samme år, og forutsatt økt
vekstmålet på 1,5% er for boligbygging, er det grunn
ambisiøst, spesielt for Hof, og til å tro at denne veksten
sier at det kan være formålstjenlig vedvarer
og
øker.
å prioritere utbyggingsmønsteret Vekstmålet endres ikke i
slik at infrastruktur osv. kan denne KP-revisjonen, men
ivaretas også om veksten skulle vurderes neste gang.
bli lavere enn 1,5%
FM legger til grunn at kommunen
holder
seg
til
RPBAs Det er foreslått å endre
bestemmelse om å ta i bruk formålet på Solbergjordet
forhåndsgodkjente arealer på til
boliger
i
denne
matjord så seint som mulig i revisjonen. (jfr arealdelen).
perioden fram til 2040.
Dette gjøres bl.a for å
etablere nye boligområder

Mattilsynet
06.06.2014

Barnetråkk bør registreres og i g/s-avstand for heisen.
digitaliseres slik at det er lett
tilgjengelig informasjon. Barn og Ny
retningslinje
om
unges oppvekstomgivelser og medvirkning
fra
deres
medvirkning
i barnehager og skoler i pkt.
planprosessen bør vektlegges 21.
Registrering
av
tyngre i arealdelen.
barnetråkk har det ikke
vært kapasitet til i denne
KP-revisjonen.
Må
vurderes i planperioden.
Det er ikke tatt inn løsninger ifbm
beskrivelsene av data fra «Ung i Oppfølging av «Ung i
Vestfold»
Vestfold»
må
tas
i
handlings/-økonomiplaner i
FM hadde gjerne sett at planen i perioden
sterkere
grad
synliggjorde
grepene i gjennomføringen av Problemstillingen er kort
Samhandlings-reformen,
siden vurdert i planens pkt. 12.1,
den
skal
gjennomføres
i der det henvises til de
planperioden.
Spesielt årlige
rulleringer
av
interessant å se hvordan 3K skal handlingsog
arbeide for å rekruttere nok – og økonomiplaner
der
kompetent – personell innenfor tiltakene vil stå.
det utvidede helsefeltet.
Rekruttering
av
fagpersonell er et viktig
tema i utredningen av
kommunesammenslåing
I pkt. 7.3 om naturressurser bør Tar inn en setning i pkt. 7.3
drikkevann nevnes og beskrives. Er dekket gjennom ny § 12
Bør vurdere om det skal tas inn et i bestemmelsene.
mål om samarbeid med andre
kommuner som har vannkildens
nedbørsfelt i sine områder.
I pkt 7.4 bør det tas inn et nytt Se §12 i bestemmelsene
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 Må
vurderes
kartlegging
og
sikring
av planperioden
alternative drikkevannskilder for
nødvannsforsyning.

Statens Vegvesen
08.05.2014

i

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.
Det
anbefales
at
det
i Er gjort i arealdelen. Annet
kommuneplanens arealdel for område for handel foreslått
Holmestrand gies en nøye på Bentsrud.
vurdering av konsekvenser ved

ytterligere handel i andre områder
enn sentrum.
Viktig at de gode intensjonene Arealdelen
følger
opp
mht boligutvikling som nå legges i samfunnsdelen – stor grad
samfunnsdelen følges opp av av fortetting i sentrene
kommunenes politiske og adm
ledelse.
Vestfold fylkeskommune Fylkesrådmannen
berømmer
18.06.2014
kommunene for arbeidet med
samfunnsdelen. Den framstår
Vedtak i Hovedutvalg for som solid, gjennomarbeidet og
areal, samferdsel og miljø godt forankret.
10.06.14
Kommunene anbefales å legge til RPBA og kommunearket
rette for et utbyggingsmønster i har vært førende for boligtråd med kommunearkene i og næringsområder
RPBA.
Fylkesrådmannen oppfordrer 3K Vurderes i planperioden
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
samfunnsog
organisasjonsmål. Positivt at det
er tydelige mål som gjelder barn
og unges medvirkning.
Kommunene
anbefales
å Handlingsdelen
vedtatt
utarbeide en handlingsdel som som ledd i økonomiplanen.
vedtas samtidig med arealdelen. Forankret
i
KPs
målformuleringer
Øvrige myndigheter
Kommuneoverlegene
i Understreker at fortetting må skje Se Fylkesmannens og
Hof, Re og Holmestrand med kvalitet. Er bekymret for at fylkeskommunens
20.06.14
folkehelseperspektivet ikke blir vurdering
av
tydelig nok i fortettingsprosjekter. folkehelseperspektivet
i
Mener RPBA ikke har utredet planen. Dette er første
dette godt nok, og at kommunene gang KP i Holmestrand har
derfor må være ekstra grundige. folkehelse
som
Miljørettet helsevern må bli utgangspunkt,
og
satsingsområde for å bøte på folkehelse diskuteres i
helsemessig
uheldige samtlige kapitler i planen.
konsekvenser av fortetting og Ved kommende revisjoner
nærhet bolig/næring.
må det vurderes om dette
Legene
mener
at grepet har hatt effekt. Org
fortettingsområder skal vurderes målet om fortetting sier:
som grøntområder. Eksisterende «Fortetting i byen og
grøntområder
må
ikke tettstedene gjennomføres
nedbygges. Savner at KP er mer med forutsigbarhet for
tydelig på at fortetting skal skje berørte parter og høye

med kvalitet. Understreker at det krav til bo- og livskvalitet»
ved etablering av nye boliger
etableres
nye Det foreslås å fortsatt ha
rekreasjonsområder, ballplasser arealutnyttelse som en
og møteplasser.
retningslinje
(ikke
Savner en mer tydelig målsetting bestemmelse) nettopp for
for bevaring av strandsoner for å
kunne
ta
allmenhetens bruk.
kvalitetsshensyn
i
fortettingssaker.
Til
pkt.
6.7:
Kommunens
kriseplaner
for
ulykker
og Tas inn et punkt om at
katastrofer
inneholder
ikke kriseplanene
må
tilstrekkelig beredskap for å sikre gjennomgås for å sikre
at hendelsene løses forsvarlig. dette. Henvises for øvrig til
Ambisjonsnivået for å møte slike handlingsplanene.
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 Vurderes i årlige revisjoner
tenkt på for å tiltrekke seg av handlingsplanen.
barnefamilier.
Bredbåndsdekning må være i
form av fiber – noe som vil bidra Vurderes i årlige revisjoner
til etablering av bedrifter – og av handlingsplanen.
med det arbeidsplasser – i
distriktene.
Viktig
at
kommunene
samarbeider
med Et viktig tiltak. Oversendes
fylkeskommunen og høyskolen til arbeidet med strategisk
for å sikre utdanningstilbud på de næringsplan som skal
fagområdene kommunen kommer starte opp i 2015.
til å trenge. Kommunene selv må
ha tiltak for å sikre rekruttering av
helsepersonell.
Pkt 9.1.6 Burde problematisert
utfordringer for vannkvaliteten Er
behandlet
ved private drikkevannskilder.
bestemmelsenes §12

i

Org. mål nr 2 under kollektiv
transport er for utydelig formulert. Endres ikke
Orgmål 3 under VA er lite
ambisiøst
–
bør
sees
i Dette målet er vurdert som
sammenheng med arbeidet for å realistisk
av
nå miljømålene for de ulike virksomhetsledere på VA,
vannområdene i kommunen.
og endres ikke. Dekkes
også av bestemmelsene
som er utarbeidet etter råd
fra Mattilsynet
Det bør vurderes om det er behov
for å ansette kommunepsykolog. Er lyst 50%-stillinger i Re

og Holmestrand i 2015.
Tas
opp
ifbm
Pkt.
12.1.5
mangler
en kommunereformen.
beskrivelse av tobakk som det
rusmidlet
som
gir
størst Tas inn i pkt. 12.1.5
sykelighet og tar flest liv i
samfunnet.
Pkt. 12.3 bør drøfte hvilken pris
for innbyggerne kommunen skal
ta for å stille idrettsanlegg, Tas inn i pkt. 12.3
svømmehall osv til rådighet.
Orgmål 5 under «Godt og kjent
tjenestetilbud»
mangler
samfunnsmedisinsk beredskap. Tas inn i org mål 5 – side
50
Det bør vurderes å sette
organisasjonsmål
for
vedlikeholdskvalitet
i
de Kommunens rolle som
kommunale boligene. Det burde eiendomsforvalter blir et
også være slike mål om at tema i kommunereformen,
byggene
skal
tilfredsstille og bør tas inn i neste KPmyndighetenes krav til bruk.
revisjon.
I
handlingsplanen
bør
det
vurderes å ta inn et tiltak om
skolefrukt og/eller et gratis måltid Vurderes i fbm de årlige
i skoletida. Vil være et viktig tiltak revisjoner
av
for å utjevne ulikhet i helse.
handlingsplanen
Kap.14
–
viktig
med
lavterskeltilbud og arenaer for
uorganisert aktivitet. Bør vurderes Flere org mål tar opp dette:
et organisasjonsmål for dette.
13.3: «Kommunen har
gode
arealer
og
friluftsområder
for
uorganisert
aktivitet».
Det bør være koordinatorstillinger Også behandlet i to mål
for frivillige organisasjoner i alle under 14.4.1
kommunene i 3K. Kan formuleres
i et organisasjonsmål.
Koordinatorstilling
må
vurderes ifbm handlingsog økonomiplanene
Råd,
utvalg,
interesseorganisasjoner
Botne
og
Hillestad Bondelaget
understreket Holmestrand har blant de
Bondelag
viktigheten av å ta bedre vare på høyeste fortettingskravene
25.06.14
matjorda, og peker på at i Vestfold, og har en stor
Holmestrand, Hof og Re har en boligreserve. De fleste nye
matproduksjon som er viktig i boligområder (Kleivbrottet,
nasjonal målestokk.
S.Kleivan, Eikelund) tar
ikke
matjord.
Særlige
Bondelaget ønsker at vernet av hensyn tilsier at det er
matjorda kommer sterkere fram i riktig
å
omdisponere
samfunnsdelen, og at det bl.a er Solbergjordet.
viktig å fortette framfor å ta store

nye arealer til bolig og næring.

Fortetting omtales flere
steder i samfunnsdelen.

Bondelaget ber om at det tas inn
statistikk over nedbygging av Gjenbruk av matjordlaget
matjord i 3K. De er positive til at er tatt inn i ny §19 i de
samfunnsdelen har mål om å ta utfyllende bestemmelsene.
vare
på
matjordlaget
ved Jfr RPBA 2.1.2 og PBL §
omdisponering av arealer, men 11-9
understreker at dette ikke må
komme som erstatning for et Statistikk over nedbygd
sterkt vern av eksisterende matjord må evt. utarbeides
matjord.
av
landbrukskontoret.
Oversendes
dit
for
vurdering.
Holmestrand næringsråd Støtter målet om at 3K er Tas videre i arbeidet med
forberedelsen til en sammenslått kommunereformen
kommune.
Næringsrådet peker på flere Vil bli vurdert i forbindelse
områder der det er naturlig og med felles SNP-prosess i
mulig å videreutvikle samarbeidet 3/4K
med Hof og Re. De støtter målet
om
at
3K
skal ha
en
næringsoffensiv grunnholdning.
Holmestrand
Næringsråd Pågående arbeid i regi Re
understreker behovet for at det er kommune – Holmestrand
gode prosesser for etterbruk av er med i arbeidsgruppe/r
Langøya.

Holmestrand Kulturråd

Næringsrådet støtter målene om Se arealplanen
å utrede et annet område for
handel.
Kulturrådet har sendt inn en Kulturrådet har foreslått en
omfattende høringsuttalelse. Den rekke endringer som har
kommenterer
kommuneplanen økonomiske
kapittel for kapittel, og gir innspill konsekvenser. De må
til endringer og konkrete tiltak.
vurderes
i kommende
økonomi/handlingsplaner
Hovedinnvendingen
fra
kulturrådet er at KP har gode Samfunnsdelen
er
et
målsettinger, men er for lite måldokument, og har få
konkret når det gjelder tiltak for å konkrete tiltak. Det er
nå målene. De understreker også handlings/økonomiplanen
at skal målene om kulturen som som vil gjøre målene om til
«limet» i samfunnet nås, krever konkrete tiltak.
det at Holmestrand setter av en
større andel av budsjettet til kultur
enn det som er situasjonen i dag.
Kulturrådet peker på at det er en Kulturskolen arbeider for å
nasjonal målsetning at 30% av nå målet om 30%. Dette
alle barn skal ha plass ved henger bl.a sammen med
kulturskolen. Dette målet er ikke om en kan legge om til mer
oppnådd i Holmestrand, noe som gruppe-undervsining
og
burde vært tatt opp i planen.
noe minre 1-til-1 enn i dag.
Hof
har
mer

Det er behov for å starter opp gruppeundervisning, og er
arbeid med en kulturminneplan i over 30%
Holmestrand – uavhengig av om
dette blir et 3K-prosjekt etter Kulturminneplan vurderes
hvert.
Nytt bibliotek er løftet fram
Kulturbudsjettet bør styrkes slik at i
budsjettet
for
de
biblioteket
kan
bli
både kommende årene.
litteraturhus og samfunnsarena.
Viktig
at
de
frivillige
organisasjonene skal støttes pga
den
viktige
aktiviteten
de
representerer, ikke bare når de
kommer som erstatning der
kommunen selv ikke har økonomi Er tatt inn mer forpliktende
eller kapasitet til å bidra.
retningslinjer
og
bestemmelser i arealdelen.
Kulturrådet
peker
på
flere
kulturminner og –miljøer som må
tas vare på, og minner om at det
er flere parker i kommunen enn
Dulpen og Hagemann.
Arbeidsgruppen
skitunnel

for Arbeidsgruppa mener planen ikke Planen har et vekstmål på
tar inn over seg den store 1,5%. Det er høyere enn
befolkningsveksten Holmestrand SSB, og enn Holmestrands
kan komme til å få.
vekst de siste ti år. Det er
lavere enn veksten i 2014,
Foreslår at det tas inn fire nye og vil bli vurdert igjen ved
målformuleringer: om prosjekt neste KP-revisjon om fire
skitunnel, om trafikkstrukturen år.
gjennom Holmestrand, om at
Holmestrand bør bli et senter for De fire målformuleringene
maritim fritid i Oslofjorden og at oversendes det kommende
Langøya
videreutvikles
med arbeidet
med
SNP.
nærings-,
fritids
og Omlegging av trafikken
rekreasjonsmuligheter
i
tett gjennom
Holmestrand
samhandling
med sentrum og videreutvikling
skitunnelprosjektet.
av Langøya er dekket av
andre samfunnsmål.

Vurderinger
Kommuneplanens samfunnsdel ble førstegangsbehandlet i 2014, og det har skjedd viktige
ting som ikke er 100% fanget opp av planen – som utredningen om kommunereform som
pågår våren 2015. Dette er gjort et valg om å ikke skrive inn avsnitt om dette, ettersom
planen allerede er tydelig i sitt samfunnsmål om at 3K er forberedelse til en sammenslått
kommune.

Samfunnsmålet om sammenhengen mellom kommunens aktiviteter og økonomi er forslått
endret i mer offensiv retning. Kommunens oppgaver er selvsagt avhengige av statlige
overføringer, men det er heller ikke uten betydning hvordan en forvalter både disse og andre
inntekter. Det nye samfunnsmålet tar hensyn til at kommunen også har andre inntekter enn

de som kommer fra staten.

Kommuneplanens samfunnsdel står sentralt når kommunene starter opp utviklingsprosjekter,
og søker om statlige eller regionale midler. Det er naturlig å forankre slike prosjekter i
samfunns- og organisasjonsmål i samfunnsdelen. I forbindelse med arbeidet med boligsosial
handlingsplan erfares det at målene om boligpolitikken ikke var gode nok. I
førstegangsbehandlingen ble det anbefalt flere målformuleringer som berører det
boligsosiale, men det mangler et hovedmål på dette feltet. De andre pilarene i
velferdssamfunnet: arbeid, utdanning og helse, er godt bearbeidet i planen, mens bolig og
boforhold ikke er omtalt i samme grad. Dette er et felt en bør gå grundigere inn i ved neste
kommuneplanrevisjon. Det nye samfunnsmålet ”I 3K skal alle ha et godt sted å bo” setter
fokus på problemstillingen.

Videre behandling
Saken skal til endelig behandling i kommunestyret.

