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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Spørsmål og informasjon
Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2022
Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Uttalelse til politiske saker

016/22: Godkjenning av møteprotokoll
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering.

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Det var ingen kommentarer til protokollen.

ER- 016/22 Vedtak:
Protokoll fra møtet 21/3-22 godkjennes.

017/22: Spørsmål og informasjon
Kommunedirektørens innstilling
Tatt til orientering

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Til saksorden:
Plan for Tjøme sentrum er ikke som egen sak som lovet 21/3.
Følgende uttalelsen er diskutert og følgende er sendt inn til Færder Kommune:
«Plan for Tjøme sentrum» - til sak 18/5607
På vegne av Eldrerådet i Færder Kommune sendes følgende uttalelse til «Plan for Tjøme Sentrum». Vi
takker for utsatt frist – onsdag 27.04.22.
På folkemøtet ble det hevdet at det stort sett kun kom pensjonister som ville ha et
Allhus/Samfunnshus med bibliotek og kafé. Noen mente at det også måtte bygges leiligheter – ellers
ble det for dyrt? Rose Eiendom som eier tomta med huset til Skogbakke har muligens tenkt å bygge
leiligheter.
Må et nytt Allhus/Samfunnshus finansieres ved å bygge og selge leiligheter, kan i tilfelle kommunen
tilby disse leilighetene til eldre i kommunen? Bygget bør i tilfelle utstyres med heis, parkering for
handicappede, og ellers med «universiell utforming og tilgjengelighet».
Et nytt Allhus/Samfunnshus bør romme bibliotek, møterom og scene (med piano) som kan brukes til
Frivilligsentralen og til forskjellige foreninger på Tjøme. Bygget bør snus i forhold til den foreslåtte
planen vist på folkemøtet. Da vil utgangen åpnes mot et større torg og gir bedre utnyttelse av torget.
Et lite ekstra torg ved Spar virker urealistisk og trafikkfarlig.
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Sentrumstrafikken – fra man tar av til Østveien fra Vestveien bør det være kun tillatt med 30 km/t.
fram til nedkjøring fra ungdomsskolen. Det er voldsom trafikk i sommerhalvåret på denne
strekningen.
Parkering. Det bør vurderes parkering under et Allhus/Samfunnshus når en muligens må
grave/sprenge?
I disse dager er det dessverre blitt aktuelt å tenke på tilflukts-/bomberom. Har vi det på Tjøme?
Burde vi ha det? Det bor flest mennesker i sentrum.
Kan parkering under et nytt Sentrumsbygg også brukes som tilfluktsrom?
«Glassberget». Dette kan bli et fint grøntområde i sentrum med rydding og plassering av benker og
noen lekeapparater for barn.
«Prestegårdens Vel»-forening har søkt om midler til å opparbeide området. De har også konsesjon
på å kunne bruke området til beste for allmennheten.
Ved en utbygging av Tjøme sentrum er det fra Eldrerådet en forutsetning at det blir godt tilrettelagt
for eldre og funksjonsnedsatte. Bygget bør i tilfelle utstyres med heis, parkering for handicappede, og
ellers med «universell utforming og tilgjengelighet».
Informasjon:
- Vårkonferansen 20. april 2022
Flere medlemmer i eldrerådet var på denne.
Folkehelseundersøkelsen for fylket var en av temaene som ble presentert.
- Media: Eldrerådet bør finne og lage gode saker til media, et eksempel er bestillingstransport som
beskrevet over.
- Informasjonspunkt/bestillingspunkter overlevert vrksomhetsdirektør Anita Bjune Archer:
- 7/4 Bestllingstransport.
Representanter fra eldreråd og ungdomsråd tilstede. Veldig nyttig møte.
Jan Helge Fosse har sendt spm til en ansatt i Ruter Oslo: Hva vi gjør videre mht VKT og Vestfold og
Telemark fylkeskommune i forhold til bestillingstransport?
Richard Fossum kontaktet leder av Færder Taxi, Stian Sundsvalen. Han syntes det var et veldig godt
forslag og vil gjerne komme å presentere i Eldrerådet. I tillegg inviteres media.
Rådet ønsker dette i neste møte og ber administrasjon sende invitasjon. Felles tidspunkt med
ungdomsrådet eller et ekstra møte om dette.
- Eldreboliger:
Finnes det datagrunnlag for de eldres behov for boliger i Færder Kommune i aldrsgruppe 65+, hvis ikke
oppfordrer Eldrerådet administrasjonen til å se nærmere på dette. Orientering om Midtløkken modellen ønskes også i denne
sammenhengen.
- Aktivitetskort for aleneboende minstepensjonister, tilsvarende Sandefjord Kommune:
Eldrerådet ønsker at det lages en sak for politisk behandling, tilsvarende slik man har i Sandefjord
Kommune med aktivitetskort.
- Tannhelse:
Eldrerådet ber om at administrasjonen inviterer tannhelsetjeneten i Vestfold og Telemark
fylkeskommunen for å orientere om tannhelse og eldre.
ER- 017/22 Vedtak:
Tatt til orientering
Side 4

018/22: Prioritering av investeringsmidler til friluftstiltak 2022
Kommunedirektørens innstilling
Følgende friluftstiltak prioriteres i 2022 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ildverket, utskifting av del av nordbrygga, kr. 560 000
2. Verdens ende, tømmestasjon for småbåter, kr. 240 000
3. Tenvik, tømmestasjon for småbåter, kr. 200 000

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling tas enstemmig til orientering
RMNF- 018/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Enstemmig tatt til orientering med følgende tillegg:
Eldrerådet henstiller til at det blir tilrettelagt en trappeløsning for bading slik at det er tilrettelagt for
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.
ER- 018/22 Vedtak:
Eldrerådet tar saken til orientering med følgende uttalelse:
Eldrerådet henstiller til at det blir tilrettelagt en trappeløsning for bading slik at det er tilrettelagt for
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Klima og miljøråd 25.04.2022:
Behandling:
Tor Anton Andersen (Sp) foreslo at en større andel av midlene brukes på tømmestasjoner framfor å
investere i bryggeanlegg.
Erik Holmelin (H) foreslo at kommunen får inn et samlet tilbud for tømmestasjoner i de kommunale
båtforeningene.
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Randi Fjellberg (MDG) foreslo at kommunen intensiverer innsatsen når det gjelder tømmestasjoner.
De tre forslagene ble omforent i ett felles forslag:
Klima- og miljørådet foreslår å intensivere samarbeidet med båtforeningene om å etablere
tømmestasjoner. Kommunale bidrag til dette bør tas opp i forbindelse med tertialrapporteringen.
Votering
Omforent fellesforslag enstemmig vedtatt
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orientering
KR- 012/22 Vedtak:
Saken tas til orientering med følgende uttalelse: Klima- og miljørådet foreslår å intensivere
samarbeidet med båtforeningene om å etablere tømmestasjoner. Kommunale bidrag til dette bør tas
opp i forbindelse med tertialrapporteringen.

Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.04.2022:
Behandling:
Tømmestasjoner i båthavner - forslag til tillegg i vedtak, foreslått av Karen Tone Lie, Arbeiderpartiet
Hovedutvalget ber om en sak om etablering av tømmestasjoner for båtseptikk i småbåthavner
Protokolltilførsel fra Felleslista R/SV, foreslått av Tone Evy Kalheim, Felleslista Rødt/Sosialistisk
Venstreparti
Badebrygge på Hella må løftes så høyt som mulig i prioritetsrekkefølgen

Votering
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.
K. Lies tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
HFK- 081/22 Vedtak:

Følgende friluftstiltak prioriteres i 2022 innenfor investeringsbudsjettets ramme:
1. Ildverket, utskifting av del av nordbrygga, kr. 560 000
2. Verdens ende, tømmestasjon for småbåter, kr. 240 000
3. Tenvik, tømmestasjon for småbåter, kr. 200 000

Det vises til de vurderinger og den begrunnelse som fremkommer i saksfremstillingen.
Hovedutvalget ber om en sak om etablering av tømmestasjoner for båtseptikk i småbåthavner.
Protokolltilførsel fra Felleslista R/SV:
Badebrygge på Hella må løftes så høyt som mulig i prioritetsrekkefølgen .
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019/22: Årsregnskap 2021 og Årsberetning 2021
Kommunedirektørens innstilling
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig tatt til orintering
RMNF- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering
Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Eldrerådet er svært fornøyd med resultatet og tar saken enstemmig til orientering.
ER- 019/22 Vedtak:
Tatt til orientering.
Inkluderingsråd 25.04.2022:
Behandling:
Enstemmig tatt til orientering
Uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

INKR- 013/22 Vedtak:
Inkluderingsrådet tar saken enstemmig til orientering og har følgende uttalelse:
Inkluderingsrådet tenker som følge av overskuddet i årsregnskapet, så kan noe midler brukes til
investeringer og engangstilskudd til frivillige organsasjoner som gavner innvandrere og andre
brukergrupper. Dette ønskes det sak på, for eksempel kan dette være aktivitetskort for barn og unge,
for å få de tilbake i idretten etter korona.

Ungdomsråd 25.04.2022:
Behandling:
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Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Ungdomsrådet drøftet seg frem til uttalelsen i fellesskap og stemte over uttalelsen.
Vedtak: Enstemmig vedtatt med 7 av 7 stemmer.
UR- 014/22 Vedtak:
Uttalelse fra ungdomsrådet:
Denne saken er et klart eksempel på at ungdomsrådet trenger bedre tid til å lese saksdokumentene
for å gi en uttalelse som representerer våre meninger. Viser til sak fra ungdomsrådet om
saksbehandlingstid som er sendt til organisasjonsutvalget.
Ut ifra det vi har lest mener ungdomsrådet at det er positivt at resultatet går i null på tross av at det
var budsjettert med å gå i minus.
Hovedutvalg for oppvekst 26.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling med tillegg "for hovedutvalges ansvarsområde" enstemmig vedtatt
HFO- 022/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
2. Færder kommunes årsberetning for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper for hovedutvalgets ansvarsområde godkjennes
Hovedutvalg for kommunalteknikk 27.04.2022:
Behandling:
Votering
K. Lie fremmet følgende fellesforslag på vegne av utvalget:
Hovedutvalget for kommunalteknikk tar punkt 1 og 2 til orientering
K. Lies fellesforslag på vegne av utvalget enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens innstilling punkt 3 enstemmig vedtatt.
HFK- 093/22 Vedtak:
Kommunedirektørens innstilling
1. Tatt til orientering
2. Tatt til orientering
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

Hovedutvalg for helse 27.04.2022:
Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt
HFH- 020/22 Vedtak:
1. Færder kommunes årsregnskap godkjennes
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2. Færder kommunes årsberetning godkjennes
3. Fremlagte prosjektregnskaper godkjennes

020/22: Uttalelse til politiske saker
Kommunedirektørens innstilling
Det bes om uttalelse i saker som gjelder eldres levekår.

Eldreråd 25.04.2022:
Behandling:
Uttalelse videresendes hovedutvalg for helse
Plan for legetjenesten.
Eldrerådet tar denne saken til orientering.

ER- 020/22 Vedtak:
Uttalelse: Plan for legetjenesten.
Eldrerådet tar denne saken til orientering.
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Kommunedirektørens innstilling
·
·

Forslag til anleggsplan for friluftsliv, idrett, fysisk aktivitet og kultur - 2023-2027 vedtas.
Planforslaget legges ut til offentlig høring i seks uker.

Vedlegg:
Forslag til anleggsplan Færder kommune 2023-2027
Kunnskapsgrunnlag til anleggsplan Færder kommune 2023-2027
Prioritering av innspill til anleggsprogram 2023-2027
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Kommunens anleggsplan for friluftsliv, idrett, fysisk aktivitet og kultur gjelder ut 2022. Av den grunn
er det utarbeidet et forslag til ny anleggsplan gjeldene fra 2023 til og med 2027. Anleggsplanen gir
føringer for hvilke anlegg som er prioritert og uprioritert for den kommende fireårsperioden.
Anleggsplanen skal bidra til økt fysisk aktivitet i befolkningen, gi muligheter for utøvelse av
forskjellige kulturuttrykk og legge til rette for at det bygges attraktive anlegg i kommunen. Det er
gjennomført flere medvirkningsprosesser i planarbeidet for å få innspill til hvilke anlegg kommunen
skal prioritere i planperioden. Tilhørende prioritert og uprioritert anleggsprogram synliggjør
innspillene og prioriteringene. Anleggsplanen er i tillegg en forutsetting for å kunne søke om
spillemidler til nærmiljøanlegg, ordinære anlegg, lokale kulturbygg og anlegg knyttet til friluftsliv,
samt rehabilitering av eksisterende anlegg. Kommunedirektøren innstiller på at planforslaget vedtas
og legges ut til offentlig høring i minimum seks uker.
Innledning
Kommunen skal lage ny plan for anlegg til fysisk aktivitet, friluftsliv, idrett og kultur for perioden 2023
til og med 2027. Gjeldene plan går ut i 2022. Ny anleggsplan skal gi føringer for hvilke anlegg som er
prioritert og uprioritert for den kommende fireårsperioden. Anleggsplanen skal bidra til økt fysisk
aktivitet i befolkningen, gi muligheter for utøvelse av forskjellige kulturuttrykk og legge til rette for at
det bygges attraktive anlegg i kommunen. Planen legger til grunn noen overordnende prinsipper for
anleggsutvikling i Færder. Det er gjennomført flere medvirkningsprosesser i planarbeidet for å få
innspill til hvilke anlegg kommunen skal prioritere i planperioden. Tilhørende prioritert og uprioritert
anleggsprogram synliggjør innspillene og prioriteringene. Anleggsplanen er i tillegg en forutsetting
for å kunne søke om spillemidler til nærmiljøanlegg, ordinære anlegg, lokale kulturbygg og anlegg
knyttet til friluftsliv, samt rehabilitering av eksisterende anlegg.
Ny anleggsplan er i større grad enn gjeldene plan «Færders plan» gjennom flere
medvirkningsprosesser med lag og foreninger, skolene og innbyggerne for øvrig. Gjeldene plan har
primært vært en sammenslåing av tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuners planer der
anleggsprogrammet har bitt rullert hvert år med nye forslag til anleggsprosjekter. Ny anleggsplans
anleggsprogram skal også rulleres hvert år, men gjennom medvirkningsprosessene har kommunen
en bedre oversikt over innbyggernes ønsker de neste fire årene, samt en oversikt over
anleggsplanene til lag og foreninger.
Anleggsplanen er en temaplan i kommunens planhierarki og er ikke utarbeidet etter Plan og
bygningsloven. Kommunen har likevel jobbet aktivt med medvirkning i utarbeidelsen av
planforslaget. Kommunedirektøren innstiller på at planforslaget vedtas og legges ut til offentlig
høring i minimum seks uker slik at planforslaget blir vurdert og kommentert på i bred forstand.
Faktagrunnlag
For å kunne søke spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det et krav i
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet at anlegget det søkes midler til, må
være en del av en vedtatt kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Denne planen er
utarbeidet etter Kulturdepartementets veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk
aktivitet, og imøtekommer slik sett kravet for å kunne søke spillemidler. Anleggsplanen bygger på
kommuneplanens samfunnsdel for perioden 2018-2030.
Rettslig grunnlag:
· Folkehelseloven

·

Kulturdepartementet: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Alternative løsninger
Vedtak av planforslaget utsettes.
Vurderinger
Forslaget til ny anleggsplan er bygget opp med prinsipper for anleggsutvikling, overordnende mål og
tiltak for anleggsutvikling innen friluftsliv, idrett, egenorganisert aktivitet, uteområder på skoler og
barnehager og kultur. Med anleggsutvikling menes i denne planen nye anlegg og vedlikehold og
rehabilitering av eksisterende anlegg. I ny anleggsplan tydeliggjøres behovet og ønsker for nye
anlegg, og rehabilitering/fornyelse av gamle anlegg, gjennom å sortere etter type anlegg og
bruksområder i et «prioritert anleggsprogram» og et «uprioritert anleggsprogram». Det prioriterte
anleggsprogrammet lister opp anleggsprosjekter kommunen eller andre vil jobbe for at realiseres i
planperioden. Det uprioriterte anleggsprogrammet viser anleggsprosjekter det er kommet ønske/idé
om uten nærmere konkretisering eller prioritering. Dette kan tjene som innspill til fremtidige
forvaltningsplaner og anleggsprogram. Prinsippene ligger til grunn for anleggsutviklingen og
gjenspeiler hvordan Færder kommune siden 2018 har jobbet på området. Prinsippene er også
styrende for hvordan kommunen legger til rette for lag, foreninger og andres utvikling av anlegg.
Overordnende mål for anleggsutvikling innen friluftsliv, idrett, egenorganisert aktivitet, uteområder
på skoler og barnehager og kultur er forankret i kommuneplanens samfunnsmål tre: Kultur, idrett og
friluftsliv. Tiltakene, som skal føre til måloppnåelse, er prioritert ut i fra innspill fra lag, foreninger,
innbyggerne og skolene, og allerede planlagte anleggsprosjekter. All innspillene og forslaget til
prioriteringen av disse, ligger ved saken. Færder idrettsråd har vurdert og prioritert foreslåtte
anleggsprosjekter for idrett.
Økonomiske konsekvenser
Tiltakene i anleggsplanen er ikke økonomisk bindende og får ikke økonomiske konsekvenser før
kommunen eventuelt vedtar, eller allerede har vedtatt, investeringene i kommunens
budsjetter/økonomiplan. Dersom det er behov for mellomfinansiering til anleggsprosjekter i regi av
frivillige lag og foreninger, i perioden frem til spillemidlene blir utbetalt, blir det fremlagt egne saker
for dette.
Helse- og miljøkonsekvenser
Barn og unge er fysisk aktive gjennom barnehage, skole og på fritiden. Barn og unges fritid preges i
større grad av organisert fysisk aktivitet nå enn før. I forhold til tidligere er det i dag mange barn, og
spesielt unge/ungdom, som mer naturlig aktiviserer seg selv med TV- og dataspill enn egenorganisert
fysisk aktivitet. Av den grunn må kommunen gjennom flere kanaler motivere barn og unge til å være
fysisk aktive. Grunnlaget for vaner knyttet til fysisk aktivitet legges tidlig i livet. Kommunen har som
eier av skoler, barnehager, parker, lekeplasser, grøntområder, nærmiljøanlegg, motorikkhall og
idrettshaller en unik mulighet til å legge til rette for at barn og unge får positive erfaringer med fysisk
aktivitet. Barnehager og skoler er viktige arenaer for fysisk aktivitet generelt og for å kunne utjevne
aktivitetsvaner relatert til sosioøkonomiske forskjeller spesielt. Samtidig er det viktig å bygge og
vedlikeholde anlegg, stier og løyper som bidrar til en fysisk aktiv befolkning gjennom hele livsløpet.
God informasjon om turmulighetene i Færder kommune skal opplyse befolkningen om vårt ansvar
for å ivareta skog, vann og fellesarealer på en hensynsfull og miljøvennlig måte.
Klimakonsekvenser
Anleggsplanen får ingen direkte konsekvenser for klimaet. Anleggsprosjekter i prioritert
anleggsprogram kan påvirke klimaet i etablering og drift. Dette vurderes i den enkelte sak.
Folkehelse
Anleggsplanen er et viktig bidrag for å opprettholde og utvikle et bredt tilbud innen idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv i Færder kommune. Tilgjengelighet på anlegg og lavterskeltilbud er et viktig

bidrag for å bedre folkehelsen til innbyggerne i kommunen.
Det er godt dokumentert av forskning gjennom mange år at fysisk aktivitet er et viktig verktøy i
arbeidet med å bedre folkehelsen. Fysisk aktivitet bidrar fysiologisk til bedre fysisk og psykisk helse,
og fungerer i mange tilfeller som et godt inkluderingsverktøy i kraft av å være en arena der
mennesker møter hverandre. Dette til sammen betyr store samfunnsmessige gevinster.
I ny Folkehelselov fra 2011, gjennom Samhandlingsreformen og Nasjonale forventninger til regional
og kommunal planlegging, er kommunens rolle og ansvar i folkehelsearbeidet blitt aktualisert og
fremhevet. I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 er folkehelse et gjennomgående tema. I lys
av målsettingene innenfor folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel er mål og tiltak i
anleggsplanen vurdert på bakgrunn av dette. Samfunnsdelens mål innen folkehelse har flere
strategier, som skal bidra til en mer fysisk aktiv befolkning, og denne planen skal blant annet følge
opp dette. Anleggsplanen er særlig forankret i kommuneplanens samfunnsmål nummer tre: Kultur,
frivillighet og friluftsliv.
Fremdrift
Dersom forslaget til anleggsplan for friluftsliv, idrett, fysisk aktivitet og kultur - 2023-2027 vedtas,
legges planforslaget ut til offentlig høring i minimum seks uker. Eventuelle høringsinnspill behandles
høsten 2022, og endelig planforslag behandles med vedtak før jul. Videre legges det opp til at
planens anleggsprogram (handlingsdel) rulleres hvert år og hele planen revideres på nytt i 2027-28.
Konklusjon
Forslag til anleggsplan for friluftsliv, idrett, fysisk aktivitet og kultur - 2023-2027 vedtas og
planforslaget legges ut til offentlig høring i seks uker.

Anleggsplan for friluftsliv,
fysisk aktivitet, idrett og kultur
2023-2027

INNHOLD

1. Dette vil Færder kommune gjøre for
anleggsutviklingen..................................................................
Prinsipper for anleggsutvikling i Færder........................
Mål og tiltak - anleggsutvikling for egenorganisert
fysisk aktivitet........................................................................
Mål og tiltak - anleggsutvikling for friluftsliv..................
Mål og tiltak - anleggsutvikling for idrett........................
Mål og tiltak - anleggsutvikling for barnehager og skoler
Mål og tiltak - anleggsutvikling for kulturaktiviteter.....

3
4
6
7
9
10
11

2. Vedlikehold, drift og utleie av anlegg............................

12

Drift av anlegg........................................................................
Utleie av anlegg....................................................................

12

3. Kilder.............................................................................................

13

4. Vedlegg..........................................................................................

14

		
		

13

1. Dette vil Færder
kommune gjøre for
anleggsutviklingen
I samfunnet er det generelt en langt mer stillesittende hverdag nå
enn tidligere. For å oppnå Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk
aktivitet må det systematisk legges til rette for fysiske muligheter for
bevegelse. Færder kommune må finne gode og enkle måter å legge
til rette for fysisk aktivitet for innbyggerne, og prioritere at det legges
til rette for fysisk aktivitet for alle uavhengig av funksjonsnivå, alder
eller sosioøkonomiske utfordringer.
Færder kommune er opptatt av at innbyggerne skal ha attraktive
anlegg og arenaer for å drive med idrett, egenorganisert fysisk aktivitet, friluftsliv og forskjellige kulturuttrykk. Kommunen skal bidra til
anleggsutvikling for både den organiserte1 og egenorganiserte2
fysiske aktiviteten, samt andre kulturaktiviteter3. Med anleggsutvikling menes i denne planen nye anlegg og vedlikehold og rehabilitering av eksisterende anlegg. I ny anleggsplan tydeliggjøres behovet
og ønsker for nye anlegg, og rehabilitering/fornyelse av gamle
anlegg, gjennom å sortere etter type anlegg og bruksområder i et
«prioritert anleggsprogram» og et «uprioritert anleggsprogram». Det
prioriterte anleggsprogrammet lister opp anleggsprosjekter
kommunen eller andre vil jobbe for at realiseres i planperioden. Det
uprioriterte anleggsprogrammet viser anleggsprosjekter det er
kommet ønske/idé om uten nærmere konkretisering eller prioritering. Dette kan tjene som innspill til fremtidige forvaltningsplaner
og anleggsprogram. Det legges opp til at planens anleggsprogram
(handlingsdel) rulleres4 hvert år og hele planen revideres på nytt i
2027-28
1. For eksempel idrett og organisert friluftsliv.
2. Fysisk aktivitet som drives av innbyggerne uten at aktiviteten er organisert av en forening el.
3. Kunst, teater, musikk, drama etc.
4. Plan og bygningslovens § 11-2, 3. ledd: Kommuneplaners handlingsdel skal rulleres hvert år. Selv om anleggsplanen er en
temaplan og ikke følger Plan- og bygningsloven, er det hensiktsmessig at anleggsprogrammet (handlingsdelen) rulleres hvert år.
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Prinsipper for anleggsutvikling i Færder
• Anlegg med en positiv miljøprofil, som er relevant for flere
målgrupper i et folkehelseperspektiv og er tilgjengelig for alle,
prioriteres.
• Utvikling av anlegg skjer primært i områder avsatt i kommuneplanen til denne type formål5.
• Kommunen tilrettelegger for friluftsliv gjennom gjeldende forvaltningsplaner og andre overordnede rammer.
• Kommunen utvikler anlegg som skal bidra til god tilgang til
strandsonen for allmenn bruk.
• Kommunen vedlikeholder og utvikler anlegg til egenorganisert
aktivitet gjennom attraktive nærmiljøanlegg, løyper, stier og
friluftslivsanlegg.
• Kommunen vedlikeholder og utvikler anlegg tilpasset organisert
aktivitet gjennom flerbruksanlegg.
• Lokalisering av besøksintensive anlegg skjer i nærhet av kommunens senterstruktur og med områder med stor befolkningskonsentrasjon6.
• Kommunen er positiv til samarbeid med andre kommuner og
fylket i utviklingen av store og kostbare anlegg, som er relevante
for Færder kommune og regionen.
• Kommunen legger til rette for at frivillige organisasjoner kan
drive god anleggsutvikling gjennom følgende:
• Kommunen gir råd og veiledning til frivilligheten i deres
anleggsprosjekter.
• Ønsker frivillige organisasjoner å bygge/rehabilitere egne
anlegg på kommunal grunn, skal dette avklares med
kommunen som grunneier. For statlig sikrede friluftsområder
kreves dessuten avklaring med staten som rettighetshaver. I
slike samarbeid skal det inngås avtaler mellom partene som
regulerer plikter og rettigheter.
• Kommunen kan etter søknad fra foreninger innvilge kommunal lånegaranti til anleggsutvikling. Videre kan kommunen
også etter søknad innvilge lån til mellomfinansiering av spillemidler og momskompensasjon.
• Kommunen kan etter søknad fra foreninger forskuttere inntil
85% av omsøkte spillemidler til anleggsutvikling .

5. Spørsmål om behov for eventuell omregulering avklares i den enkelte sak.
6. I samsvar med kommuneplanens arealstrategi. En slik lokalisering har stor klimaeffekt, samtidig som det bygger opp under
kommunens senterstruktur.
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• For nye søknader om spillemidler til anleggsutvikling prioriteres søknader fra frivillige organisasjoner før kommunens. Dette for å avkorte ventetiden på spillemidler for frivilligheten.
• Kommunen gir tilskudd etter gjeldende retningslinjer til prosjektering og rehabilitering av anlegg.
• Kommunen ønsker samarbeid med frivilligheten i utviklingen og
drift av anlegg, og skal aktivt søke eksterne midler til anleggsutvikling7.
• Eierskap og drift av spesialanlegg skal primært ligge hos
brukerne – frivillige organisasjoner.
• Kommunen tilbyr utleie av kommunale anlegg, bygninger og
uteområder tilpasset et mangfold av aktiviteter.
Prinsippene ligger til grunn for anleggsplanens mål og tiltak
innen egenorganisert fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og kultur.
Planens mål er koblet til kommuneplanens samfunnsdels delmål
innen kultur, idrett og friluftsliv. Flere tiltak søkes gjennomført i
samarbeid med lag og foreninger og kan finansieres med egne
midler8, spillemidler og gjennom søknader til eksterne fond og
stiftelser. Samskaping rundt anleggsutviklingen gir gode synergieffekter og kan føre til at flere anleggsprosjekter blir realisert.

7. Vedtak i Formannskapet sak 123/18.
8. Prioriterte anleggsmål innarbeides prosjektvis i Utfordringsdokumentet.
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Mål og tiltak - anleggsutvikling for
egenorganisert fysisk aktivitet
Mål
Anleggsutvikling for egenorganisert fysisk aktivitet skal bidra til et
bredt spekter av aktivitetsmuligheter i nærmiljøene.
Bakgrunn for målet
I følge tall fra Statistisk sentralbyrå driver 79% av den aktive befolkningen over 15 år med egenorganisert fysisk aktivitet. Den egenorganiserte aktivitetsformen er en voksende trend i samfunnet. I følge
Tverga9 sorterer disse aktivitetene under «lifestyle sports» som for
eksempel brettaktiviteter, nyere sykkelaktiviteter, street/breakdance,
tricking, parkour etc. Innenfor begrepet «ikke tradisjonell» inngår
også en del aktiviteter som gjerne defineres som friluftsliv, for eksempel elvepadling, kiting og stisykling. Dette gjelder også aktiviteter som kan omtales som ikke tradisjonelle mosjonsaktiviteter,
for eksempel trening i offentlige utendørs treningsparker og andre
typer nærmiljøanlegg. Egenorganisert aktivitet kan også innbefatte
bruk av anlegg til «løkkeaktiviteter» som fotball, sandvolleyball og
basketball, og turgåing, jogging med mer. Terskelen for å bli med på
egenorganisert aktivitet er lavere enn for organisert aktivitet i lag og
foreninger. På den måten kan inaktive mennesker, som har et stort
utbytte av å komme i aktivitet, nås i større grad. Samtidig er et egenorganisert tilbud ofte mindre økonomisk krevende for den enkelte. I
denne planen omtales friluftslivsaktiviteter for seg selv.
I løpet av planperioden vil Færder kommune basert på kunnskapsgrunnlaget og innspill til planen prioritere følgende tiltak:
• Videreutvikle motorikkhallen på Labakken skole i samspill med
brukerne.
• Bidra til videre utvikling av Korketrekkeren som helårsanlegg.
• Videreutvikle frisbeegolfbanen på Borgheim.
• Rehabilitere og oppgradere prioriterte nærmiljøanlegg.
• Det utarbeides et forslag til plassering av én til tre sentrumsnære
aktivitetspark med for eksempel anlegg for skate/sparkesykkel/
sykkel, streetbasket, klatring, trampoliner, amfi og lekeapparater
etc.

9. https://tverga.no/om-tverga/egenorganisert-aktivitet/
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Mål og tiltak - anleggsutvikling for friluftsliv
Mål
Anleggsutvikling for friluftsliv skal bidra til å tilrettelegge for
fysisk aktivitet, naturopplevelser og rekreasjon for alle, både i skog,
strandsone og skjærgård.
Bakgrunn for målet
Hovedmålsettingen i nasjonal friluftslivspolitikk er at en stor del av
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv, og friluftsliv i nærmiljøet
prioriteres i det offentlige friluftslivsarbeidet. Dette innebærer at
friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i tilskuddsordninger til tilrettelegging for friluftsliv, i sikring av friluftslivsområder
og i friluftslivsarbeidet ellers. Kulturminner skal synliggjøres og
formidles som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv.
Avstanden fra bosted til nærmeste turmulighet er avgjørende for
om folk tar del i friluftslivet i hverdagen. Færder kommunes største
utfordring for god helse i befolkningen er sosial ulikhet i helse og
psykisk uhelse. Ett av tiltakene i arbeidet for å styrke folkehelsen
er å øke den jevnlige fysiske aktiviteten i befolkningen. Friluftsliv
er den vanligste formen for fysisk aktivitet i Norge. Hele 61 prosent
oppgir at fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet er den formen for
fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden. Egenorganisert fysisk aktivitet som friluftsliv når ofte grupper som den
organiserte idretten ikke når, og friluftslivsaktiviteter har en jevnere
fordeling i deltakelse i befolkningen. Dette innebærer at deltakelsen i friluftsliv er stor i alle sosiale lag i befolkningen. Satsing på
friluftsliv er derfor sentralt i nasjonalt folkehelsearbeid. Viktigheten
av grønne utearealer ved skoler og barnehager vektlegges og skoler
oppfordres til å være bevisst på å bruke grønne områder som egner
seg til friluftsliv og som læringsarena.
I løpet av planperioden vil Færder kommune basert på kunnskapsgrunnlaget, eksisterende rammer og nye forvaltningsplaner for
friluftsliv og innspill til planen prioritere følgende:
• Videreføre arbeidet med sikring av friluftsområder gjennom kjøp
og avtaler, som grunnlag for tilrettelegging for allmennhetens
friluftsliv.
• Utarbeide forvaltningsplaner for sikrede friluftsområder med
prioriterte tiltak for det enkelte område.
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• Vurdere å etablere flere sosiale møteplasser med f. eks. sittegrupper, gapahuker og bålplasser.
• Videreføre arbeidet med merking/skilting av stier og informasjon
om turmuligheter.
• Følge opp og fornye skjøtselsavtaler for løyper og stier med lag
og foreninger.
• Rehabilitere lysløypene i kommunen.
• Bidra til at det blir etablert et regionalt kajakksenter på
Fjærholmen.
• Bidra til tilrettelegging av Padleleden i samarbeid med fylkeskommunen.
• Støtte opp under fylkeskommunens Ferdselsåreprosjekt.
• Vurdere etablering av en ny badebinge i samarbeid med brukerorganisasjonene.
• Bidra med informasjon om lovverk og om potensielle eiendommer i Turistforeningens arbeid med å etablere en turisthytte i
kommunen.
• Vurdere mulighetene for etablering av et stupetårn.
• Utrede mulig etablering av en offentlig badstue.
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Mål og tiltak - anleggsutvikling for idrett
Mål
Anleggsutviklingen skal bidra til god anleggskapasitet for den organiserte idrettsaktiviteten.
Bakgrunn for målet
Idrett er en viktig for svært mange. Deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett handler
også om sosiale fellesskap, om gode oppvekstsvilkår og om god
helse. Idrettens fremste bidrag til folkehelsen er den omfattende
daglige aktiviteten som foregår i lagene. Befolkningen har i dag en
mer stillesittende hverdag enn tidligere og den generelle hverdagsaktiviteten har gått ned. Da blir den organiserte idrettsaktiviteten et
viktig bidrag til det forebyggende helsearbeidet. Anleggsutbygging
bør i særlig grad reflektere behovene til de prioriterte målgruppene
for den statlige idrettspolitikken: barn og ungdom, personer med
nedsatt funksjonsevne og inaktive. I Færder kommune driver en stor
andel av den idrettsaktive befolkningen med hallaktivitet og det er
avgjørende at hallkapasiteten møter etterspørselen så langt som
mulig. I tillegg er nok hallkapasitet viktig for å kunne aktivisere inaktive og nye brukergrupper og aktiviteter.
I løpet av planperioden vil Færder kommune basert på kunnskapsgrunnlaget og innspill til planen prioritere følgende tiltak:
• Rehabilitere Wilhelmsenhallen og vurdere flere bruksmuligheter
i hallen.
• Rehabilitere kunstgressbane 2 i Teie idrettspark og syver kunstgressbane ved Teigar ungdomsskole.
• Vurdere rehabilitering av kunstgressbane 2 på Ormelet.
• Vurdere behovet for å rehabilitere/utbedre gulvdekket i
Nøtterøyhallen.
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Mål og tiltak - anleggsutvikling for
barnehager og skoler
Mål
Anleggsutviklingen i barnehager og på skoler skal bidra til at barn og
unge opplever trygghet, mestring, utvikling og læring.
Bakgrunn for målet
Barns behov for lek og å bruke kroppen skal det legges til rette for
i barnehagene og på skolene i Færder kommune. Uteområdene og
tilgang på naturopplevelser er viktige faktorer for å sikre dette. Gode
vaner knyttet til fysisk aktivitet starter tidlig og her har kommunen
en glimrende anledning til å fremme gode vaner gjennom attraktive og gode anlegg som stimulerer leken og lysten til å være i fysisk
aktivitet. Anlegg ved skoler og barnehager er også viktige for egenorganisert aktivitet på fritiden.
I løpet av planperioden vil Færder kommune basert på kunnskapsgrunnlaget og innspill til planen prioritere følgende tiltak:
• Kartlegge og prioritere nødvendige oppgraderinger av uteområder ved skoler og barnehager basert på innmeldte behov.
• Vurdere gjennomføring av en kvalitativ kartlegging av behovet
for oppgradering av uteområder ved flere barnehager og skoler.
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Mål og tiltak - anleggsutvikling for
kulturaktiviteter
Mål
Anleggsutvikling for kulturaktiviteter skal bidra til et kulturtilbud
tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møteplasser i det offentlige rom.
Bakgrunn for målet
Kulturlivet for uten idrett og friluftsliv er viktig for mange mennesker
i alle aldre. Dette gjelder både gjennom tilbud i barnehagen, skolen,
skolefritidsordningen og kulturskolen, og tilbudene gjennom ulike
foreninger. Barn og unge har rett til ytrings- og informasjonsfrihet,
kulturell deltaking og utdanning gjennom internasjonale konvensjoner, som Norge er bundet av. I Færder kommune er det mange
tilbud på fritiden for innbyggerne innen kultur, kunst og kultur – for
de fleste aldere. Tilbudene trenger anlegg og bygg som er tilrettelagt
og oppdatert for aktivitetene, slik at disse blir så gode og attraktive
som mulig for befolkningen. Forskning viser at det å oppleve kunst
og kultur kan ha betydning for både den generelle helsen, for den
psykiske helsen, følelsen av velvære og å oppleve å ha livskvalitet.
Kulturaktiviteter er en viktig sosial ressurs som skaper sosiale fellesskap, identitet og tilhørighet, og kan på den måten motvirke utenforskap og ensomhet. Dette fordrer at tilbudene er tilgjengelig for alle.
I løpet av planperioden vil Færder kommune basert på kunnskapsgrunnlaget og innspill til planen prioritere følgende tiltak:
• Ferdigstille kulturscenen på Tjøme ungdomsskole.
• Bidra til at kommunalt utleie av bygg og anlegg tilfredsstiller
kulturaktivitetenes behov så langt som mulig.
Vedlagt planen følger et anleggsprogram med prioriterte og
uprioriterte anleggsprosjekter i perioden 2023-2027. Listen inneholder også kulturbygg.
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2. Vedlikehold, drift
og utleie av anlegg
Drift av anlegg
Færder kommune har et godt samarbeid med flere frivillige lag
og foreninger om vedlikehold og drift at forskjellige anlegg. Innen
friluftslivet samarbeider kommunen med Oslofjordens Friluftsråd,
DNT Tønsberg og Omegn, Tømmerholt IL v/Løypelaget, Løypegutta
på Tjøme, Rotary, Lions, Mellem-Bolærens Venner, Fulehuks Venner
med flere om skjøtsel og vedlikehold av hytter, stier og løyper. Videre
har kommunen et samarbeid med Teie idrettsforening og Tjøme
idrettslag om drift av kunstgressbaner på Teie og Ormelet. Historielagene, interessegrupper, velforeninger, idrettslag og båtforeningene har inngått avtale med kommunen om drift og vedlikehold av
bygninger, brygger, campingplasser på Fjærholmen og Øra og andre
anlegg eid av kommunen. Dette samarbeidet er det viktig å ta vare
på og utvikle videre gjennom gode avtaler med frivilligheten.
Skjærgårdstjenesten, Færder enhet, er et samarbeid mellom Færder,
Tønsberg og Sandefjord kommuner, fylkeskommunen, Oslofjordens
Friluftsråd og staten. Sentrale oppgaver for Skjærgårdtjenesten er
renovasjon i sesongen, strandrydding om våren, vedlikehold og
skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten (avfallsstativ,
brygger, toalettanlegg, badebøyer etc.), informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av skjærgården og oppsynsoppgaver i naturvernområder.
Færder kommune bidrar årlig med ressurser knyttet til drift og vedlikehold av anlegg, uteområder, lokaler og bygninger til fysisk aktivitet
og kulturuttrykk.
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Utleie av anlegg
Fra og med 1. januar 2020 har Færder kommune tatt i bruk et nytt
utleiesystem, BookUp. BookUp er en portal for utleie av kommunale
idrettshaller og skolelokaler. Dette er et utleiesystem som omfatter
så vel fast utleie, som enkeltvis utleie og kan inkludere også utleie
med overnatting i skolelokaler og gymsaler. BookUp kan videre også
administrere utleie av alle kommunens lokaler og uteområder til
frivilligheten og privatpersoner.
Det er etterspørsel om leie av lokaler på dagtid til fysisk aktivitet og
sosiale møteplasser, for eksempel til en seniorgruppe. I Færder
kommune er det flere egnede lokaler til aktivitetene det er ønske
om og det skal kartlegges ytterligere lokasjoner for dette. Det finnes
også gode lokaler til formålet eid av lag og foreninger.
I Færder kommune leier lag og foreninger lokaler i idrettshallene
gratis til fast aktivitet for barn og unge på ukedager. Lokale lag og
foreninger leier skolelokaler gratis til faste ukentlige aktiviteter.
Færder frivillig sentrals lokaler, inklusive Aktiviteten på Teie, leies ut
gratis til lag og foreninger.

3. Kilder
Kildeliste finnes i anleggsplanens medfølgende kunnskapsgrunnlag.

13

4. Vedlegg
STED

PROSJEKTEIER

BEGRUNNELSE/
UTDYPING AV PROSJEKT

Prioritert anleggsprogram
NYTT/
EKSISTERENDE
ANLEGG

FINANSIERING

PRIORITERING
FÆRDER
IDRETTSRÅD*

Kommunens anleggsprosjekter - idrett
Rehabilitere
Wilhelmsenhallen

Borgheim

Færder
kommune

Wilhelmsenhallen har over tid hatt
Rehabilitering/
et stort behov for rehabiliteirng av
nybygg
kantine og garderober, samt oppgradere og modernisere hallenflaten.
Det bør ses på muligheten for flere
lokaler inn i prosjketet, som en mindre hallflate og aktivitetssal. Dette vil
komme mindre idretter og aktiviteter
til gode, samt åpner opp mulighet
for egenorganisert aktivitet. Dette
kan også kompensere for at to-tre
gymsaler blir borte.

Færder kommune
og spillemidler

Høy

Rehabilitere
Kunstgressbane 2

Teie idrettspark

Færder
kommune

Rehabilitere
Banedekket er i dårlig forfatning
med tydelige rifter og kan yte en risiko mot brukerne. Banen er fylt inn
med gummigranulat og ny forskrift
fra Miljødirektoratet stiller krav til
sikring av granulatet fra 1. juli 2021.
Banedekket er i 2022 minimum ti år
gammelt og det kan søkes spillemidler til å rehabilitere banen.

Færder kommune
og spillemidler

Høy

Rehabilitere/utbedre idrettsgulv

Nøtterøyhallen

Færder
kommune

Idrettsdekket har synlige sår og noen Rehabilitere
steder har dekket løsnet fra underliggende plater. Dette skaper "bobler"
i dekket og kan være skadelig for
brukerne.

Færder kommune
og spillemidler

Høy

Rehabilitere 7'er
kunstgressbane

Teigar ungdomsskole

Færder
kommune

Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av
granualtet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt
og det kan søkes spillemidler til å
rehabilitere banen.

Rehabilitere

Færder kommune
og spillemidler

Høy

Videre utvikling av
motorikkhall

Labakken
skole

Færder
kommune

Første byggetrinn av motorikkhallen
skal være ferdig medio juni 2022.
Det er planer om byggetrinn to for
å videreutvikle bruksmulighetene i
hallen.

Nye installasjoner

Færder kommune
og spillemidler

Ikke vurdert av
idrettsrådet

Rehabilitere
Kunstgressbane 2

Ormelet
idrettspark

Færder
kommune

Banedekket ble etablert i 2008 og er
noe slitt. Banedekket må vurderes
om skal rehabiliteres i planperioden.
Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av
granulatet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt
og det kan søkes spillemidler til å
rehabilitere banen.

Rehabilitere

Færder kommune
og spillemidler

Ikke vurdert av
idrettsrådet
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Foreningers anleggsprosjekter - idrett
Flere bryggeplasser

Sandøysund

Færder
seilforening

Kort sikt: Løsning på en prekær
mangel på båtplasser for deltakere av sommer regattaene, ønsker
Færder Seilforening å gå til innkjøp av en betong flytebrygge.
Lang sikt: Færder Seilforening har
et planforslag til hvordan behovet
kan løses permanent.

Nytt anlegg

Egne midler og
spillemidler

Lav

Utvidelse av
driving range

Tjøme golfbane

Tjøme
golfklubb

Utbedre og øke kapasiteten på
banens treningsområde - driving
rangen.

Utvidelse av eksis- Egne midler og
terende anlegg
spillemidler

Lav

Nye utslagsområder

Tjøme golfbane

Tjøme
golfklubb

Etablere nye utslagsområder (tee)
på banens ni hull i tillegg til eksisterende . Dette kan forenkle utslagene for de som ønsker det.

Utvidelse av eksis- Egne midler og
terende anlegg
spillemidler

Lav

Bevaring og
utbedring av
motocrossbane

Banen på
Gjærvåg

Tjøme
motocrossklubb

Dette er en bane for barn og unge,
det er flere den siste tiden som
henvender seg til klubben fordi de
ikke passer inn i alle de "vanlige "
aktivitetene som tilbys. Banen vår
hadde sårt trengt litt hjelp så vi får et
enda bedre tilbud.

Banen ligger på
kommunal grunn,
gbnr. 206/3.

Lav
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Egne midler og
spillemidler

Kommunens anleggsprosjekter - friluftsliv
Gapahuk

Torød idrettspark

Færder
kommune

Etablere en stor gapahuk som utendørs sosial møteplass for barnehage, skole og nærmiljøet, samt en
mindre gapahuk tilpasset større barn og nærmiljøet.

Nytt anlegg

Tilskudd og spillemilder

Vurdere badebinge

Rosanes er så
langt vurdert
som mest
aktuelt sted

Færder
kommune

Tilby mennesker med tilretteleggingsbehov et trygt sted
å bade i sjøen. Badebinge på Verdens Ende blir tilgjengelig ila sommeren 2022.

Nytt anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Rehabilitere
lysløype

Torød Leirfjellveien
(Strengsdalsvannet)

Færder
kommune

Første del av lysløypen mangler noe lys og trenger en
utbedring av dekket. I tillegg er det ønskelig å legge om
500-600 meter av traseen for å unngå at lysløypa går
nær dyrket mark. Det kan bli aktuelt å utbedre lys og
dekket i resten av lysløypa også.

Rehabilitering

Tilskudd og spillemilder

Rehabilitere
lysløype

Borgheim Tømmerholt

Færder
kommune

Skifte ut lys og utbedre grunnen flere steder.

Rehabilitering

Tilskudd, foreninger
og spillemilder

Supplere friområder og løyper
med benker/sitteplasser

Eksisterende
turområder og
lokale sentrum

Færder
kommune

Steder for hvile når man er på tur er etterspurt av spesielt eldre.

Nye anlegg

Færder kommune

Videreføre arbeidet med kyststiene

Nøtterøy, Tjøme og Hvasser

Færder
kommune

Nye kyststier og sammenbinding av eksisterende
kyststier.

Nytt anlegg

Færder kommune
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Foreningers anleggsprosjekter - friluftsliv
Regionalt kajakksenter

Fjærholmen

Havpadlerne
Færder

Etter at Padleleden ble etablert i kommunen er det
behov for mer kursing i padling og større kapasitet for et
voksende padlemiljø i regionen.

Anleggsprosjektet
er satt på vent til
ny arealplan er
vedtatt. Behov
for regulering av
tomt.

Tilskudd, egne
midler og spillemilder

Oppgardere
bålplass og ny
gapahuk

Berganåsen

Privat/DNT
Barnas turlag
Nøtterøy

Eksisterende bålplass i Berganåsen er nedslitt. Ønsker
gapahuk som en møteplass og turmål.

Nytt anlegg

Tilskudd, egne
midler og spillemilder

Utvide parkeringsplass ved
Mountmarka

Mountmarka

Oslofjordens
friluftsråd

Vi planlegger i løpet av det nærmeste året å utvide og
Utvidelse av eksis- Tilskudd, egne
oppgradere en eksisterende p-plass nord i Moutmarka
terende anlegg
midler og spilleså den kan ta imot flere besøkende. Dette er et tiltak
milder
som inngår i godkjent forvaltningsplan for friområdet og
der OF vil søke om dispensasjon.

Etablere en turisthytte for overnatting

Færder

DNT Tønsberg
og Omegn

Som et ledd i DNT Tønsberg og Omegns kyststrategi
ønsker foreningen å etablere/drifte en kystnær hytte/
bygning for utleie med overnatting.

Nytt anlegg

Tilskudd, egne
midler og spillemilder

Kommunens anleggsprosjekter - Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Grillhytte

Teieskogen

Færder
kommune

Supplere barnehagens gapahuk.

Nytt anlegg

Færder kommune
og tilskudd

Klatrepark

Torød skole

Færder
kommune

Elevrådet ønsker en klatrepark tilsvarende etablert på
flere skoler i kommunen.

Nytt anlegg

Tilskudd og spillemilder

Lekeområde

Torød barnehage

Færder
kommune

Torød Barnehage ligger i direkte tilknytning til nærmiljøanlegget. Næranlegget har ingen anlegg for de minste
barna. Lite har skjedd i barnehagens utearealer siden
barnehagen ble bygget for snart 20 år siden. Ungene
har få lekeapparater og de som er der er overmodne for
utskifting.

Rehabilitering/
nytt anlegg

Færder kommune

Petanquebaner
med benker

Sentrumsnære
områder som
Teie og Borgheim

Færder
kommune

Populær aktivitet for eldre og mennekser med innvandrerbakgrunn. Aktiviteten kan naturlig bidra til sosiale
møteplasser nær sentrum.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Pumptrack

Oserød skole

Færder
kommune

Ved Oserød skole ligger det en svær grusbane som er
lite brukt. Her ønsker FAU og skolen og bruke deler av
grusbanen til å lage anlegg for sykkel og skate.

Nytt anlegg

Tilskudd og spillemilder

Uteområde ved ny
barnehage

?

Færder
kommune

Innvendig eller utvendige installasjoner/områder for
fysisk aktivitet.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Oppgradering av
uteområder

Torød barnehage

Færder
kommune

Etablering av fremtidig hinderløype i forbindelse med
utbygging. Eget område satt av til dette. Er ikke en del av
selve utbyggingsprosjektet.

Nye anlegg

Færder kommune

Nye anlegg på
uteområdet bak
Teie skole

Teie skole

Færder
kommune

Etablering av anlegg for fysisk aktivitet på baksiden av
bygget. 1) spille- og lekeflater 2) klatring og bevegelseslek og 3) område for aktivitet med sparkesykkel/rullebrett etc. FAU har også tidligere søkt midler til dette uten
å få innvilgning.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler
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Forts. Kommunens anleggsprosjekter - Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Uteområdet
Tjøme ungdomsskole

Tjøme ungdomsskole

Færder
kommune

Ny utomhusplan. Supplere med installasjoner. Det er
meget begrensede midler til lekinstallasjoner i prosjektet. F.eks. installasjoner som løfter sykkelløpya som skal
re-etableres. Ny versjon av plan er under utarbeidelse.

Nye anlegg

Færder kommune

Uteområdet
Borgheim
ungdomsskole

Borgheim
ungdomsskole
og uteområdet
mellom skolen
og Wilhelmsenhallen

Færder
kommune

Utvendige installasjoner på området for fysisk aktivitet
der hvor A-bygget står i dag (skal rives). Det er et ønske
om at dette skal stå ferdig våren 2023.

Nytt anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Uteområdet ved
Labakken skole

Labakken
skole

Færder
kommune

Utvikle uteområdene med sittearealer, fugleredehusker, Nye anlegg
vippehuske, baskeballbane, bordtennisbord, klatrevegg,
ballbinge, og andre installasjoner for fysisk aktivitet.

Færder kommune
og spillemidler

Uteområdet ved
Brattås skole

Brattås skole

Færder
kommune

Vurdere realisering av flere anlegg knyttet til opprinnelig
utomhusplan.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Uteområdet
Føynland skole

Føynland skole Færder
kommune

Gjennomføre kartlegging av konkrete behov for oppgradering av uteområdet.

Nye anlegg

Færder kommune,
FAU og spillemidler

Uteområdet Teigar Teigar ungungdomsskole
domsskole

Færder
kommune

Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Uteområdet Torød Torød skole
skole

Færder
kommune

Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene.

Nye anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Foreningers anleggsprosjekter - Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Oppgradering
av fotballbane drenering

Veierland

Veierland Vel

Gressbanen har ofte overvann.

Rehabilitering
av eksisterende
anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Pumptrack

Nesskogen
idrettspark

Nøtterøy
idrettsforening

Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil
suplere de andre anleggene i Nesskogen idrettspark på
en god måte.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Frisbeegolfbane

Nesskogen
idrettspark

Nøtterøy
idrettsforening

Populær og etterspurt aktivitet i kommunen.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Skateanlegg

Nesskogen
idrettspark

Nøtterøy
idrettsforening

Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil
suplere de andre anleggene i Nesskogen idrettspark på
en god måte.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Videre utvikling av
Korketrekkeren

Teieskogen

Teieskogen
nærmiljøpark

"Vinter: Videreutvikle bakken slik at den kan brukes til
vinteraktiviteter ved selv lite snøfall.

Eksisterende
anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Trapper i Kikutbakken

Teieskogen

Teieskogen
nærmiljøpark

Kikutbakken er isolert et friareal; vi planlegger å søke
midler til en treningstrapp på siden i eksisterende unnarenn (søke kommunen)

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Petanquebane

Engøveien 9,
Tjøme

Østbygda båtog velforening

Østbygda Vel og Båtforening ønsker å anlegge en
pentanque bane. Vellet ønsker å få til en aktivitet som
vil være samlende og morsom for alle aldersgrupper i
velforeningen.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

Sandvolleyballbane

Veierland

Veierland Vel

Utvide aktivitetestilbudet på øya.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd og spillemidler

17

STED

PROSJEKTEIER

BEGRUNNELSE/
UTDYPING AV PROSJEKT

NYTT/
EKSISTERENDE
ANLEGG

FINANSIERING

Kulturscene/amfi

Tjøme Ungdomsskole

Færder
kommune

Det bygges et amfi med kulturscene som en del av rehabiliteringsprosjektet av skolen.

Nytt anlegg

Færder kommune
og spillemidler

Rehabilitere bygg
på Haug gård

Haug gård

Færder
kommune og
Tjøme Kunst
og Håndverk

Våre planer for huset/garasje og vedlikehold er:

Rehabilitering

Egne midler,
tilskudd

Lokale kulturbygg

• Skifte panel utvendig og samtidig isolere veggene.
Da vi skiftet 3 vinduer i 2020 anbefalte snekkeren
at veggene bør skiftes innen 3 år fordi veggene er
pill råtne.
• Oppgradere kjøkkenet, isolere vegger slik at kjøkkenet fremstår i den stand som kreves for kjøkken/
kafedrift ved utstillinger.
• Skifte tak på garasjen. Taksteinen er gamle og det
vises tegn til lekkasje og råte flere steder.
• Det er mange flere ønsker som Tjøme Historielag
har tatt opp med Færder kommune, som bl.a.
skilting, utbedre en mur som holder på å falle ned.
Låven på Haug trenger sårt maling utvendig og utskiftning av råtne bord. Låven tilhører kommunen.
• Tjøme Kunst og Håndverk planlegger å kjøpe et
telt, slik at salgsutstillingen kan utvides og flyttes
ut i hagen.

Kommunens anleggsprosjekter - annet
Etablere et
gjenbrukshus

Herstad skole

Færder
kommune

Tilby lokaler for privatpersoner, lag/foreninger og
bedrifter etc. der formålet er å skape gjenbruk av
gammelt utstyr etc.

Nytt bygg eller
Færder kommune
ombygging av
og tilskudd/ spilleeksisterende bygg midler

Foreningers anleggsprosjekter - annet
Plass for vinterlagring av
Færdersnekker

18

Området
mellom fotballbanen og
tennisbanen
på Ormelet,
Tjøme, er et
egnet område.

Færdersnekkas Vi ønsker gress og vegetasjon da dette gir best miljø for
venner
lagring av båter. Det er i dag naturlig vegetasjon mot fotballbanen og tennisbanen slik at vi kan få en fin skjerm
mot disse aktivitetene. Å klargjøre området gjør vi på
dugnad. Vår brukstid er fra september til mai. I sommerhalvåret er det ingen aktivitet.

Nytt anlegg

Egne midler,
tilskudd

Uprioritert anleggsprogram
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Idrettsforeningen ønsker et nytt
klubbhus plassert sentralt i anlegget mellom fotballbanene.

Nytt anlegg

Tidligere spilt inn

Lav

Kommunens anleggsprosjekter - idrett

Klubbhus

Klubbhus

Løpebane

Rundløpeba- Teie idrettsne og sprintlø- park
pebane rundt
hovedbanen

Teie idrettsforening

Tilrettelegge
for løping på
bane.

Tidligere spilt inn

Lav

Rideanlegg

I områder
med mye
hest (sør på
øya), vest for
Kirkeveien.

Færder
kommune

Kommunalt ridehus, ridebane,
kommunale opparbeidede rideveier (grus)/ stier for trygg ferdsel/
trening av hest.

Nytt

Spilt inn av
innbyggere.

Ikke vurdert av
idrettsrådet

Svømmehall

Færder

Færder
kommune

Behovet for svømmeopplæring og
behovet til vannidrettene og fritidsbading for Færders innbyggere
blir pr i dag ikke innfritt. Kommunen er avhengig av en leieavtale
om timer i nabokommunens
svømmehall.

Nytt anlegg

Administrasjonen vil
foreløpig ikke jobbe
videre med et
svømmehallprosjekt.

Lav

Sykkelpark

Sykkelpark

Teie idrettspark

Teie Idrettspark er kraftig oppgraNye anlegg
dert med nye kunstgressbaner,
treningsapparater og en generell
oppgradering av uteområdet. Som
en del av ytterligere utvidelse og
bredere bruk vurderer man nå å
etablere en sykkelpark i forbindelse med Teie Idrettspark. Sykkelparken vil treffe et bredt publikum,
fra nybegynnere til entusiaster,
fra Færder og omkringliggende
kommuner.

Gjennomført mulighetsstudie.

Lav

Turnhall

Turnhall/basishall

Nøtterøy turn

Nøtterøy Turn har et stort behov
Nytt anlegg
for å få realisert en Basishall for å
kunne utøver sine aktiviteter på en
god og effektiv måte.
Dette for å kunne øke medlemsmassen, da det er stor pågang
på nye medlemmer. I tillegg er det
ønskelig med en hall hvor apparater kan stå fast oppmontert, og
hvor det muligheter til å kunne ha
et stort frittstående gulv.

Det er for øyeblikket
Lav
ingen konkrete planer
anleggsplaner fra
Nøtterøy Turn sin side.

Idrettsmiljøet på Tjøme ønsker å
utvide Tjømehallen eller bygge en
basishall tilknyttet hallen.

Fra forrige anleggsplan og ikke spilt inn
på nytt.

Utvidelse av
Tjømehallen

Lindhøy

Teie idrettspark

Færder
kommune

Nytt anlegg/
eksisternede
anlegg

Det er internt satt ned
en arbeidsgruppe for
å se på mulighetene
for å etablere en egen
Basishall. Enten ved
å bygge nytte, eller
å kunne overta noe
eksisterende
bygningsmasse.
Lav

*Færder idrettsråd har kun prioritert anlegg sortert under "idrett”.
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Etablere lysløype

Skogsområdet
bak Tjøme
ungdomsskole

Færder
kommune

Helårs lysløype.

Nytt anlegg

Spilt inn av
Eiendomsforvaltningen

Friluftscamp

Færder

DNT Tønsberg og
Omegn

Bli kjent med og trygg på å bruke kysten. Friluftsskoler, basecamp, klatring, buldring. Se til Trollsvann som eksempel.

Nytt anlegg

Tilskudd, egne
midler og spillemilder

Friluftsliv

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage

Permanente
skateelementer

Oserød skole

Færder
kommune

FAU ved skolen ønsker å etablere et skateanlegg til bruk for
de større barna.

Nytt anlegg

Spilt inn av FAU
Oserød skole.

Aktivitetspark

Aktivitetspark
på Kaldnesbanen:
Sykkelbane,
tennis/pickleballbane, petanquebane,
bowlingbane,
lekepark,
grillplass, lys

Kaldnesbanen

Vi i velforeningen Valhalla vel ønsker å fremme et forslag
om et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg og Færder
kommune om etablering av en aktivitetspark i området.
Målgruppen for parken vil være 1-100 år, beboere fra store
deler av Tønsberg og Nøtterøy.

Nye anlegg

Enkel skisse foreligger.

Aktivitetspark

Familie- og
aktivitetspark
på Torås fort

Torås fort

Utvikle fortet til et senter for aktiviteter for hele familien.
1. Familiepark på Torås fort
2. Kulturelle aktiviteter ala Kompani Lauritzen

Nye anlegg

Utvikle eksisterende anlegg +
nytt anlegg

Badstue

Badstue

Torødstranda

Vi ønsker med denne søknaden å realisere en mangeårig
drøm om badstue på Torødstranda. Med et stadig flere
som bruker stranda til bading i vinterhalvåret, vil badstue
bli et viktig tilskudd til både helse og trivsel. I dag ligger
et nedslitt og lite innbydende toalettanlegg som i høyeste
grad trenger en oppgradering. Vårt forslag, og ønske, er at
rehabilitering av toalettanlegget sees i sammenheng med
påbygg / tilbygg av badstue.

Nye anlegg

Tegninger foreligger.

Frisbeebane

Frisbeegolfbane

Veierland

Veierland Vel

Nytt anlegg

Klatrepark

Teieskogen

Teieskogen
nærmiljøpark

En langsiktig plan er å se på muligheten til å få bygget en
mindre klatrepark «Høyt og Lavt».

Nytt anlegg

Videre utvikling
av Korketrekkeren

Teieskogen

Teieskogen
nærmiljøpark

"Helårs/sommer: Bakken er som skapt for sykkel område.
For å illustrere sammenlikner vi oss med Gullia i Trysil
(link: https://youtu.be/r3TRFDaBXqc).
• I korketrekkeren kan det lages flere rundbaner/løyper
ned og opp. Terrenget mellom lysløypa og perfekt
for dette. Kupert og skrånende. Litt bratt parti, ved
tregrensen som er kappet, men det kan løses.
• Det finnes andre planer og sykkelbaner på Nøtterøy
(NIF), men for barn/ungdom rundt Teie blir dette for
langt unna; dette kunne vi laget i bunn av bakken
rundt der jeg har merket opp (kart under), også tegnet
opp en rød løype ned til høyre for bakken.
• I dette området er det lite turfolk som går, så her bør
det være muligheter.

Nye anlegg

Lokale med
piano og
scene

Tjøme

Kulturbygg
Øvingslokale
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Seniorkoret Corvus

Lokale for både
øvelser og arrangere konserter.

Kommunen har
svart negativt på
flere sykkeltraseer i Teiskogen.
Sykkelaktiviteten
må sentreres til
anlegget i Korketrekkeren.

Telefon: 33 39 00 00
postmottak@faerder.kommune.no
www.færder.kommune.no
Kommune nr.: 3811 | Org.nr 817 263 992
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1. Kunnskapsgrunnlaget

Hensikten med en kommunal anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og kultur er å ha en politisk vedtatt og
oppdatert langsiktig plan og styringsdokument for utvikling av anlegg til formålene i kommunen. I Færder kommunes
planhierarki utgjør anleggsplanen en temaplan for nevnte områder. Anleggsplanen er også en forutsetting for å
kunne søke om spillemidler til nærmiljøanlegg, ordinære anlegg og anlegg knyttet til friluftsliv og kultur, samt
rehabilitering av eksisterende anlegg. Parallelt med planarbeidet er det laget et kunnskapsgrunnlag.
Kunnskapsgrunnlaget for Færder kommunes anleggsplan for perioden 2023 til 2027 bygger på nasjonale, regionale
og lokale føringer, planer og strategier for fagområdet. Videre bygger det på nasjonale, regionale og lokale tall og
statistikker, som er relevante for denne planen. I tillegg evalueres anleggsplanen for perioden 2018-2021(22).
Kunnskapsgrunnlaget omhandler organisert idrett, friluftsliv, kultur og egenorganisert fysisk aktivitet.
Med bakgrunn i tilgjengelige kunnskapsbaser og innspill til planarbeidet, er følgende hovedutfordringer innen fysisk
aktivitet og kultur pekt på i Færder:
• Som for resten av landet er en for stor andelen av befolkningen for lite fysisk aktive fra ungdomsårene og ut
livet sammenlignet med nasjonale anbefalinger.
• Det er sosial ulikheter i fysisk aktivitetsnivå og deltakelse i organiserte idretts- og friluftsaktiviteter.
• Det er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for selvorganisert aktivitet og nye aktivitetsformer.
• Tilgangen til, og tilretteleggingen av, friluftsområder varierer, og eksisterende friluftsområder er under press.
• Skoler og barnehager har varierende størrelse og kvalitet på sine uteområder, og varierende tilgang til
nærmiljø, frilufts- og idrettsanlegg.
• Dagens innendørs svømme- og vanntilbud er mangelfullt.
• Flere gode og tilrettelagte lokaler til forskjellige kulturuttrykk.

2. Føringer og kunnskapsbaser for anleggsplanen

Anleggsplanen bygger på målene i kommuneplanens samfunnsdel, hvor folkehelseperspektivet står sentralt.
Samtidig har planen som mål å ivareta gjeldende statlige og fylkeskommunale føringer innenfor idrett, fysisk
aktivitet, friluftsliv og kultur. Det vil her bli gitt en oversikt over de aktuelle føringene knyttet til idrett, fysisk
aktivitet, friluftsliv og kultur på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Nasjonale føringer

Mål og rammer for den nasjonale politikken blir formidlet gjennom lover, stortingsmeldinger, rikspolitiske
retningslinjer og strategier, rundskriv og bestemmelser. Utformingen av statens politikk på feltene idrett, fysisk
aktivitet, friluftsliv og kultur er fordelt på følgende tre departementer: Kultur- og likestillingsdepartementet, Helseog omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
FNs bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene ser miljø,
økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Det er særlig følgende mål som er relevante for anleggsplanen:
• Nr. 3: God helse og livskvalitet
• Nr. 10: Mindre ulikhet
• Nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
• Nr. 17: Samarbeid for å nå målene
Lovverk
Lov om folkehelsearbeid
Folkehelseloven trådte i kraft 1. januar 2012 og har som formål å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer
folkehelse, og som bidrar til å utjevne sosiale forskjeller. Folkehelseloven beskriver kommunens ansvar knyttet til å
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen
mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er et
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viktig virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid for en planmessig og målrettet utbygging av anlegg for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet og tiltak som fremmer aktivitet gjennom kommunens tjenesteyting.
Plan- og bygningsloven
Plandelen av loven har bestemmelser om oppgaver og myndighet i kommunal planlegging, medvirkning, offentlig
ettersyn, politisk behandling og vedtak av planer.
Kulturloven
I Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturvirksomhet (Kulturlova) § 4 heter det: Fylkeskommunen og
kommunen skal syta for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som
fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd regionalt og lokalt.
Friluftsloven
Hensikten med Friluftsloven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennheten fri ferdsel og opphold i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig
fritidsaktivitet, bevares og fremmes.
Loven om pengespill
Spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill. I følge § 10 skal overskudd
av spillvirksomhet benyttes bla. til idretts- og kulturformål. Spillemidler er en avgjørende finansieringskilde til anlegg
for fysisk aktivitet og kultur.
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
Loven har som formål å fremme likestilling og likeverd, herunder full integrering og inkludering for alle. Regjeringens
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne legger vekt på at alle mennesker skal
ha like muligheter til personlig utvikling og livsutfoldelse. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og
uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en
likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.
Politikk og kunnskapsbaser
Meld. St. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn
Her presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkning.
Regjeringen ønsker å forsterke innsatsen på områdene tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og
mindre sosial ulikhet i helse.
Meld. St. 18 (2015-2016) Natur som kilde til helse og livskvalitet
Regjeringen vil ta vare på friluftsliv som en levende og sentral del av norsk kulturarv og nasjonal identitet, og som en
viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Hovedmålsettingen i friluftslivspolitikken er at en stor del av
befolkningen driver jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det
offentlige friluftslivsarbeidet. Dette innebærer at friluftsliv i og ved byer og tettsteder skal prioriteres i
tilskuddsordninger til friluftsliv, i sikring av friluftslivsområder og i friluftslivsarbeidet ellers. Kulturminner skal
synliggjøres og formidles som opplevelsesverdi og motivasjonsfaktor i friluftsliv. Dette skal skje gjennom blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forenkling av lovverket
Landbruk
Grøntområder i og ved byer og tettsteder
Fritidsboliger
Skoler og barnehager
Helse
Jakt og høsting
Naturbasert reiseliv
Samarbeid
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Klima- og miljødepartementet: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv
Innsatsområdet nummer seks «Tiltak for å fremme et aktivt friluftsliv» er spesielt relevant for denne planen.
Innsatsområdet omfatter tiltak for å bedre allmennhetens tilgang til strandsonen, opprettholde og styrke områder
som er viktige for friluftsliv og bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper. Miljødirektoratet
er ansvarlig for den statlige friluftslivspolitikken på vegne av Klima- og miljøverndepartementet, og kommer årlig
med statlige føringer innen arbeidet med friluftsliv. De statlige midlene til friluftsliv, som fylkeskommunen forvalter,
blir årlig overført fra miljødirektoratet. Direktoratet er også klageinstans ved fordeling av statlige midler til friluftsliv.
Meld. St. 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
Statens overordnede mål med idrettspolitikken sammenfattes i visjonen idrett og fysisk aktivitet for alle. Dette
innebærer at staten skal tilrettelegge for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i idrett eller drive
egenorganisert fysisk aktivitet. De viktigste satsningsområdene for den statlige idrettsmodellen er oppsummert som
følger:
• Barn og ungdom, personer med nedsatt funksjonsevne, samt inaktive, er prioriterte målgrupper.
• Økt satsning på anlegg og tilrettelegging for idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv.
• Bidra til å skape gode rammebetingelser for den frivillige medlemsbaserte idretten slik at man får et godt og
inkluderende aktivitetstilbud for barn og unge.
• Økt satsning på ungdomsidrett.
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029: Sammen om aktive liv.
Regjeringen tar viktige grep for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn. Fysisk aktivitet understrekes som et
nasjonalt hensyn som skal ivaretas i samfunns- og arealplanlegging. Planen har følgende innsatsområder: Gå- og
aktivitetsvennlige nærmiljøer, fritidsarenaer som friluftsliv og idrett, hverdagsarenaer som barnehage, skole og
arbeidsliv, helse- og omsorgstjenester og kunnskapsutvikling og innovasjon. Et av hovedmålene i denne
handlingsplanen er å øke andelen i befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet med 10
prosentpoeng innen 2025 og 15 prosentpoeng innen 2030.
Regjeringens idrettsstrategi 2021 - Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett.
Våren 2019 besluttet regjeringen å igangsette arbeidet med en ny melding til Stortinget om idrettspolitikken.
Intensjonen var å legge fram en melding våren 2021. Covid-19-pandemien endret planene. Strategien tar
utgangspunkt i gjeldende mål og målgrupper i idrettspolitikken. Alle som ønsker det skal ha mulighet til å delta i
idrett eller drive fysisk aktivitet. Samtidig er barn og ungdom (6-19 år) og personer med funksjonsnedsettelse
prioriterte målgrupper. Med denne strategien vil regjeringen fremme mangfold og inkludering i idrett og bidra til å
styrke idrettsaktiviteten etter pandemien.
I tillegg til meldingene og nasjonale strategiene publiserer Kulturdepartementet med jevne mellomrom veiledere
innenfor forskjellige temaer som blant annet Kunstgressboka, veileder om universell utforming i anlegg for idrett og
fysisk aktivitet samt egen veileder for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet m.m. Disse veilederne vil
ikke bli presentert her, men vil aktivt bli brukt som verktøy i planarbeidet og i arbeidet med de enkelte
anleggsprosjektene.

Regionale føringer og kunnskapsbaser

Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes fysiske,
økonomiske, sosiale og kulturelle virksomhet i fylket. Kulturdepartementet ønsker at fylkeskommunene skal ta en
mer aktiv del i utformingen av idretts- og friluftspolitikk på regionalt nivå. Vestfold og Telemark fylkeskommune har
flere strategier og planer som er relevant for anleggsplanen:
Vestfold og Telemark – der mennesker møtes, Kulturstrategi 2021–2024
Strategien skal bidra til følgende: Kultur bringer mennesker sammen. Kultur bidrar til aktivitet, dialog, inkludering og
opplevelser, og er en forutsetning for ytringsfrihet og et velfungerende demokrati. Kultur har en identitetsskapende
effekt på både individer og samfunn, skaper mening og trivsel, og virker positivt på folkehelsa. Strategien har
hovedtemaene stedsutvikling, integrering, kunnskap, aktivitet, arenaer og internasjonalisering.
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Fylkets Kulturstrategi - temaplan for idrett 2022
Til å følge opp og konkretisere fylkets kulturstrategi på området «idrett», har fylket vedtatt en temaplan. Planen
omhandler fylkets målsettinger på idrettsfeltet:
• Tilrettelagt og universelt utformet tilgang til idrett.
• God og geografisk spredning og mangfold i idrettstilbudet.
• Høy idrettsfaglig kompetanse og delingskultur preger hele idrettsområdet.
• Frivilligheten har forutsigbare rammer.
• Økt fysisk aktivitet for alle gjennom hele livsløpet.
• Gode forutsetninger for talentutvikling og profesjonelt virke.
• Attraktive anlegg og områder for fysisk aktivitet i nærmiljøet som er tilgjengelig for alle.
• Idrettstilbudet til barn og unge stimulerer til aktiv deltakelse og personlig vekst.
• Nye og revitaliserte møteplasser og arenaer for aktivitet, dialog, opplevelser og rekreasjon.
• Økt oppmerksomhet om bærekraftig kultur- og naturbasert reiseliv.
• Nye deltakere- og publikumsgrupper benytter idrettsarenaene.
• Styrket arrangørkompetanse på idrettsområdet
• Et solid kunnskapsgrunnlag om idrett og fysisk aktivitet i fylket
• Idrettstilbudet er preget av aktualitet, allsidighet og kvalitet.
• Idrettsarrangementer har fått grønnere profil.
• Vestfold og Telemark er et foregangsfylke for grønne idrettsarenaer.
Fylkets Kulturstrategi - temaplan for friluftsliv 2022
Til å følge opp og konkretisere fylkets kulturstrategi på området «friluftsliv», har fylket vedtatt en temaplan. Planen
omhandler fylkets ansvar og oppgaver innen friluftslivet. Det er forskriftsfestet at fylkeskommunen gjennom egne
tiltak skal stimulere til friluftsliv samt bidra til ivaretakelse og utvikling av arealer og anlegg for alle typer friluftsliv.
Med egne tiltak menes her tiltak og satsinger som blir til i et samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og
regionale friluftslivsorganisasjoner, og som forankres i regionale planer og strategier. Fylkets ansvarsområder er å
arbeide for å fremme friluftsliv, arbeide for tilgang til friluftslivsarealer, et regionalt ansvar for Skjærgårdstjenesten,
forvaltning og utvikling av statlig sikra friluftslivsområder, forvaltning av og utvikling av innlandsfiske, forvaltning av
og utvikling av høstbare viltarter, og jakt på kystsel. Satsningsområdene er å drifte og delta i nettverk, ferdselsårer,
kunnskapsprosjekter, arealer for friluftsliv og aktivitetsskapende prosjekter.
Regional plan for folkehelse i Vestfold 2019-2030
Planen har fire samfunnsmål for Vestfold, som blant annet sier at innbyggerne opplever trygghet og tilhørighet og ha
mulighet for i bidra i samfunnet, at nærmiljø og lokalsamfunn utvikles kontinuerlig som ressurser for helse og trivsel
og at vilkårene for helsefremmende levevaner er forbedret.
Regional plan for bærekraftig utvikling (RPBA)
RPBA er Vestfolds felles plan for langsiktig arealbruk fram til 2040. Planen gir rammer for vekst og utvikling i
Vestfold. Fylket skal både utnytte dagens infrastruktur på en optimal og samfunnsøkonomisk måte og ta vare på
viktige jordbruks-, natur-, rekreasjons- og kulturverdier. Planen har en viktig rolle for arealpolitikken for blant annet
idrett og friluftsliv. Planen bidrar til å skape forutsigbarhet i planleggingen for offentlige og private aktører, og er
regionens forpliktende plan for utføring av arealpolitikk som skal skape rom for bærekraftig samfunnsutvikling.

Lokale føringer og kunnskapsbaser

Kommuneplanens samfunnsdel
Mål og tiltak i Anleggsplan for friluftsliv, fysisk aktivitet, idrett og kultur 2023-27 bygger på Kommuneplanens
samfunnsdel for Færder kommune 2018-2030. I et langtidsperspektiv for folkehelse sier kommuneplanen at
folkehelsearbeidet har som mål å skape gode levekår for innbyggerne og forme et lokalsamfunn som er godt å bo i
hele livet. Viktige stikkord er fellesskap, trygghet, inkludering og deltagelse i lokalsamfunn, arbeidsliv og kulturliv.
Overordnet mål
Kommuneplanens samfunnsdel har følgende samfunnsmål for kultur, frivillighet og friluftsliv:
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Færder kommune har et mangfoldig aktivitetstilbud som engasjerer bredt og stimulerer til deltagelse. Frivilligheten
er en betydningsfull og høyt verdsatt bidragsyter i lokalsamfunnet.
Samfunnsmålet for kultur, idrett, frivillighet og friluftsliv er et overordnet mål i anleggsplan for friluftsliv, fysisk
aktivitet, idrett og kultur 2023-2027. Den viktigste forutsetningen for at alle som ønsker det skal ha mulighet til å
delta i idrett og kultur, eller drive egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv, er økt satsning på anlegg og
tilrettelegging for aktivitet. Dette vil være med på å bidra til å nå anbefalingene fra Helsedirektoratet om mengden
fysisk aktivitet fordi idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er en kilde til glede, overskudd, god helse, fysisk og psykisk
mestring. Idrett og friluftsliv handler også om deltakelse i sosiale fellesskap, som igjen er et av sivilsamfunnets
viktigste bidrag til gode og trygge oppvekstsvilkår.
Delmål og veivalg
Kommuneplanens samfunnsdel har åtte samfunnsmål, som er konkretisert gjennom delmål og veivalg. Områdene
kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er i hovedsak omtalt under kapittel tre, men er også relevant for å kunne
løse flere av målene innen samfunnsutvikling, arbeid og næring, helse, oppvekst, samferdsel og infrastruktur, natur
og miljø. Målene i anleggsplanen er dog forankret i kapittel tre Kultur, frivillighet og friluftsliv i kommuneplanens
samfunnsdel med tilhørende delmål og veivalg.
Helhetlig plan for oppvekst (HPO)
Færder kommune skal vedta en ny helhetlig plan for oppvekst i 2022. Målet med planen er å sikre at alle barn og
unge får de beste muligheter for å nå sine potensial innenfor rammen av fellesskapet. Planen omfatter de fire
områdene solid kompetansegrunnmur, solid fysisk helse, solid psykisk helse og en bærekraftig utvikling. Innenfor
disse fire områdene er det fem arenaer det skal fokuseres på med mål og tiltak: familien, barnehagen, skolen,
fritiden og sosiale medier. Mulighetene for økt fysisk aktivitet på skolen er ett av mange innspill til planen, og det er
kommet inn konkrete innspill til anlegg. Dette gir en tett kobling til ny anleggsplan for Færder.
Strategi med tiltaksplan for frivilligheten - Det skal være enkelt å være frivillig i Færder!
Færder kommunes frivillighetsstrategi med tilhørende tiltaksplan bygger på kommuneplanens samfunnsdel 3.5;
Færder kommune stimulerer til økt frivillighet innen kulturliv, idrett og humanitær virksomhet. Frivillighetsstrategien
skal tydeliggjøre ansvarsfordelingen mellom Færder kommune og frivilligheten og fremheve kommunens veivalg
innenfor frivillighet. Tiltaksplanen for frivillighetsstrategien til Færder kommune inneholder begrepsavklaring for å
sikre felles forståelse, opplysninger om bakgrunn arbeidet med strategien, en komprimert orientering om Færder
kommunes pågående samarbeid med frivilligheten, samt en tiltaksoversikt fordelt på tre satsningsområder,
utkrystallisert fra frivillighetsstrategien.
Forvaltningsplaner for friluftsliv i Færder kommune
Færder kommune vedtar hvert år planer for forvaltning av friluftslivsområder i Færder kommune.
Forvaltningsplanene gir blant annet føringer for hvilke anlegg som kan/skal etableres på friluftslivsområder i
kommunen.
Helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Færder kommune - 2021
Færder kommune oppdaterer hvert år et oversiktsdokument for helsetilstanden til innbyggerne. Kommunes viktigste
utfordringer for god helse i befolkningen er sosial ulikhet i helse og psykisk uhelse.
Sosial ulikhet i helse, eller sosiale helseforskjeller, handler om at helsetilstanden systematisk varierer etter
sosioøkonomiske strukturer i samfunnet og gir ulike muligheter og livssjanser.

3. Medvirkning i planarbeidet

Planarbeidet har vært gjennomført administrativt, og det har vært lagt til rette for både intern og ekstern
medvirkning. Færder idrettsråd, lokale lag og foreninger og friluftsorganisasjonene Forum for Natur og Friluftsliv,
DNT Tønsberg og Omegn og Oslofjorden Friluftsråd ble invitert til å komme med innspill til planarbeidet i en tidlig
fase. Kommunen har også hatt innspillsmøte med Tønsberg kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Internt har det vært gjennomført møter mellom Drift og anlegg, Eiendomsforvaltningen, Kommuneutvikling,
Oppvekst, Folkehelseforum, Helse, Kulturenheten med flere. I tillegg har skolene og barnehagene gjennom
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planarbeidet med ny helhetlig plan for oppvekst besvart en kartlegging som blant annet innbefatter anlegg for fysisk
aktivitet på skolene og i barnehagene, samt vurdert tilgangen til idretts-, nærmiljø-, og friluftsanlegg generelt. Barneog ungdomsskolene ble i tillegg invitert til å gjennomføre et medvirkningsopplegg i uke 13/14. Ungdommer på
fritidssentrene på Teigar ungdomsskole og Haugsjordet kultur- og aktivitetshus har kommet med innspill.
Ungdomsrådet har fått informasjon om planarbeidet i et av sine møter og har fått mulighet til å komme med sine
innspill. Rådene for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått informasjon om planarbeidet og blitt
bedt om innspill til det. Det ble gjennomført to medvirkningsprosesser for innbyggerne for øvrig: Digitalt skjema for
innspill på kommunens nettside og et åpent innspillsmøte i kommunestyresalen. Det ble også publisert en artikkel
om planarbeidet i Øyene i mars. Gjennom medvirkningsprosessene har det kommet inn nærmere 300 innspill til
anleggsplanen.

4. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er et overordnet begrep som omfatter mange termer relatert til fysisk utfoldelse, som arbeid, sport,
trening, fritid og lek. Fysisk aktivitet er en viktig forebyggende faktor når det gjelder tidlig død, hjerte- og
karsykdommer, høyt blodtrykk, overvekt og fedme, type 2-diabetes og enkelte kreftformer. Fysisk aktivitet kan også
bidra til å spare samfunnet for store summer i helsesektoren hvert år. Ifølge Helsedirektoratet kan det spares fire
millioner kroner på hver inaktive 55-åring som øker sitt aktivitetsnivå til dagens anbefalinger. Innbyggere selv kan
oppnå en helsegevinst i form av fire ekstra leveår med god helse. Den samfunnsøkonomiske nytten og antallet gode
leveår er enda større hos de yngre aldersgruppene. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer også mental helse og er helt
nødvendig for muskel-, skjelett- og leddhelse. Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv er kilder til god livskvalitet og kan
bidra til å skape et inkluderende, sosialt og aktivt liv for innbyggerne der den enkeltes opplevelse av mestring og
glede er i fokus. Til tross for at stadig flere rapporterer at de trener og mosjonerer på fritiden, har det totale
omfanget av fysisk aktivitet i befolkningen gått ned. Nedgangen er i hovedsak knyttet til nedgang i
hverdagsaktiviteten.

Figur 1: Andel som oppfyller minimumsanbefalingene om fysisk aktivitet fordelt etter kjønn. (Kilde: Folkehelseinstituttet 2021)

I gjennomsnitt oppfyller kun om lag 30 prosent av den voksne befolkningen minimumsanbefalingene om fysisk
aktivitet. Andelen har vært stabil på dette nivået de siste årene, men andelen varierer noe med alder og
utdanningsnivå. Blant barn og unge er aktivitetsnivået høyere enn blant voksne. De fleste 6-åringer oppfyller
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minimumsanbefalingene, men andelen faller i løpet av barne- og ungdomsårene.

Figur 2: Andel ungdomsskoleelever som er fysisk aktive (svett og andpusten) sjeldnere enn én gang i uken.(Kilde: Ungdata 2020)

De siste 10-15 årene har aktivitetsnivået blant barn og unge vært relativt stabilt. Unntaket er blant 9-åringer hvor det
har vært en nedgang. Nedgangen blant 9-årige gutter tilsvarer 1- 2 timer med organisert idrett i uka.

Figur 3: Andel som faktisk oppfyller anbefalingene om fysisk aktivitet og andelen som ville oppfylt anbefalingene med10 minutter mer fysisk aktivitet
hver dag. (Kilde: Folkehelseinstituttet 2021)
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Figur 4: Andel 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig.(Kilde: Folkehelseinstituttet 2021)

Hvor fysisk aktive bør vi være?
Fysisk aktivitet er ikke kun mosjon og trening, men all bevegelse som fører til et energiforbruk utover hvilenivå. Selv
litt fysisk aktivitet gir helsegevinst. Det anbefales imidlertid at en del av aktiviteten skjer med moderat til høy
intensitet. Andelen som når anbefalingene henger sammen med sosial klasse. Både utdannelse, foreldres
utdannelse, egen bruttoinntekt og husstandens samlede inntekt slår tydelig ut når det gjelder å tilfredsstille
anbefalingene for fysisk aktivitet, uavhengig av alder. Lav utdanning og inntekt gir lavt aktivitetsnivå. For en stor
andel av befolkningen kan anbefalingene oppsummeres slik: beveg deg mer og oftere og sitt mindre stille. Spesielt
hos barn bør den fysiske aktiviteten være allsidig. Den bør påvirke kondisjon, muskelstyrke, fart, bevegelighet,
reaksjonstid og koordinasjon, og stimulere både fin- og grovmotoriske ferdigheter. Gjennom aktiviteter som inne- og
utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv og aktiv transport (gå og sykle), kan barn og unge utfolde og utvikle seg.
Aktiviteten bør gi glede, sosialt fellesskap og mestring gjennom alle fire årstider.
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Tabell 1: Anbefalinger om fysisk aktivitet. (Kilde: Helsedirektoratet 2014)

Hva vet vi om det fysiske aktivitetsnivået i kommunen?
Å måle fysisk aktivitet nøyaktig i en befolkning er utfordrende. Nasjonale kartlegginger av fysisk aktivitet gjøres med
aktivitetsmålere og er nøyaktige, men slike objektive målinger gjøres i hovedsak ikke i fylker og kommuner. I stedet
benyttes spørreundersøkelser. Spørreundersøkelser kan gi en pekepinn, men en svakhet er at de som svarer har en
tendens til å overrapportere aktivitetsnivået. Derfor bør resultater fra spørreundersøkelser
vurderes sammen med nasjonale objektive målinger.
Hvordan kan kommunen stimulere til mer hverdagsaktivitet?
Kommunen har mange virkemidler i ulike sektorer for å skape et mer aktivitetsvennlig samfunn der alle, uavhengig
av alder, kjønn, funksjonsnivå og sosial bakgrunn, gis mulighet til bevegelse og fysisk aktivitet. Å skape et slikt
samfunn er også et sentralt mål i handlingsplanen for fysisk aktivitet (2020-2029). Lokale aktører som frivillige
organisasjoner, treningssentre og idrettslag kan være aktuelle å samarbeide med.
Nærmiljø og fritid
Kommunen kan legge til rette for gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer ved å:
• Gjøre det trygt og enkelt å gå eller sykle til og fra arbeid, skole, aktiviteter og andre gjøremål.
• Gjøre grøntområder tilgjengelige og attraktive, for eksempel ved å rydde og merke stier, gi turforslag og
sørge for god belysning. Nærhet til grøntområder øker sjansen for at barn er tilstrekkelig fysisk aktive.
• Legge opp til et inkluderende aktivitetstilbud der alle kan delta uavhengig av ressurser, tilknytning til
arbeidslivet, funksjonsnivå og kultur. Noen kommuner har gode erfaringer med tiltak som utlån av utstyr,
åpne haller og fritidskort.
Barnehage og skole
Barn tilbringer store deler av oppveksten i barnehagen og på skolen. Godt utformede uteområder i barnehager og på
skoler gir muligheter for lek og fysisk aktivitet, og i tillegg sosialt samvær og hvile. Det er viktig med god kompetanse
i lærerstaben og at undervisningen bidrar til bevegelsesglede. Når barn opplever glede og mestring gjennom ulike
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fysiske aktiviteter inne og ute, får de også mange positive erfaringer som de kan ta med seg videre i livet. I
planleggingen av uteområder for barnehager og skoler anbefales det blant annet at det tas hensyn til:
• Naturelementer og variert terreng
• Mangfoldig bruk og tilgjengelighet for alle
• Trafikksikre omgivelser
Uteområdene i barnehager og på skoler kan også være viktige aktivitetsarenaer og møteplasser i nærmiljøet.
Arbeidsplasser
Kommunen kan oppfordre til økt fysisk aktivitet på arbeidsplassen gjennom egne tiltak som arbeidsgiver og som
pådriver for å få lokale bedrifter til å gjøre det samme. Et eksempel er tilrettelegging for aktiv transport ved å sørge
for garderobefasiliteter og sykkelparkering. Trimrom og oppmuntring til å bruke trapp i stedet for heis er også måter
å stimulere til økt fysisk aktivitet på.
Tilbud for eldre
Tiltak som øker den fysiske aktiviteten blant eldre, kan kombineres med tiltak for sosial samhandling og gode
møteplasser. Å delta i sosialt samvær og fysiske aktiviteter er positivt både for fysisk og psykisk helse og kan
forebygge eller utsette funksjonssvikt i eldre år.
Anlegg og nærmiljøanlegg henger ofte sammen med aktivitetsnivået i et lokalmiljø, og innbyggernes behov og
ønsker endres i tråd med utviklingen ellers i samfunnet. Det er viktig i den sammenheng å løfte den egenorganiserte
aktiviteten som lek, tur- og skigåing, sykling og annen aktivitet. Gode møteplasser for aktivitet er også med på å
skape gode nærmiljøer og sosiale arenaer. Noen grupper i befolkningen vil ha behov for ekstra tilrettelegging for å
ha mulighet til å oppnå helsegevinst gjennom fysisk aktivitet. Helsedirektoratet anbefaler at det jobbes spesielt med
inkludering av utsatte grupper innen fysisk aktivitet, som mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn, mennesker
med nedsatt funksjonsevne og eldre. Tidlig innsats for barn og unge må også være en prioritert oppgave.
Aktivitetsformer
Barn, ungdom, voksne og eldre har ulike preferanser for aktivitetsformer og anleggsbruk. Friluftsliv er den vanligste
formen for fysisk aktivitet i Norge på tvers av aldersgrupper. 61% oppgir at fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet er
den formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av i fremtiden. Det er et stort potensial for økt fysisk
aktivitet gjennom å gå, både som fritidsaktivitet og som transport til og fra daglige gjøremål. Grunnlaget for
bevegelsesglede, gode aktivitetsvaner og fysisk funksjon legges i barne- og ungdomsårene. Et mangfold av attraktive
arenaer som favner alle barn og unge er derfor vesentlig. Samtidig er innsats i alle livets faser nødvendig for å
forebygge sykdom og opprettholde helse, trivsel og fysisk funksjon.
Flere kvinner enn menn deltar i aktiviteter ukentlig eller oftere, og yngre deltar oftere enn voksne og eldre. Det er
flere med høy utdanning som deltar én eller flere ganger ukentlig sammenlignet med de med lavere utdanning. Flere
menn driver med fysisk aktivitet som trening. Andelen som holder på i en halv time eller mer avtar med alderen.
Mellom 25 og 30% av voksne deltar i organiserte aktiviteter ukentlig eller oftere, mens andelen er under 20% blant
de eldste. Det er flere med høy utdanning som trener i en halv time eller mer (88%) enn blant de med lavere
utdanning (78 %). Det blir færre som holder på i en halv time eller mer med økt alder.
Det finnes lite dokumentasjon på selvorganiserte aktivitetsformer lokalt, og spesielt i den voksne og eldre delen av
befolkningen. Derfor må vi anta at trendene i Færder er omtrent likt som for landet generelt. Blant voksne er
følgende selvorganiserte aktivitetsformer mest attraktive:
• Fotturer i skog og mark
• Skiturer i skog og fjell
• Styrketrening
• Sykling til jobb og på tur
• Fotturer på fjell og vidde
• Jogging i mosjonshensikt
• Langrenn
• Sykling som trening
• Styrketrening
• Aktivitet i treningsstudio
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Aktivitet blant barn og ungdom – lag og foreninger og egenorganisert
Ungdata 1 er en rapport med hovedmålet om å gi et bredest mulig bilde av hvordan elver i barneskolen, på
ungdomsskolen og i videregående skole i Norge har det på ulike områder og hvor mange som driver med ulike typer
aktiviteter. Ungdata-undersøkelsen ble gjennomført i alle kommunene i gamle Vestfold fylke våren 2020. Første
gang Vestfold gjennomførte Ungdata-undersøkelsen var i 2013. Til sammen har nesten 9900 ungdommer svart på
undersøkelsen; 89 % av alle ungdomsskoleelevene og 81 % av alle elevene på videregående skole. Undersøkelsen
dekker temaer som familie, venner, skole, fritid, mobbing, psykisk og fysisk helse og bruk av tobakk og rusmidler, og
gir et godt grunnlag for å si noe om hvordan det er å være ungdom i gamle Vestfold fylke i dag. Når det gjelder barn
er det første gang Ungdata-undersøkelsen er gjennomført i Færder. Undersøkelsen ble gjort blant elever på 5. til 7.
trinn. Under presenteres relevant data for anleggsplanen fra ungdomsundersøkelsen. Relevant data fra
barneundersøkelsen kommer etter dette.
Aktivitet blant ungdom
Det er stor trivsel i Færder kommune. De fleste er fornøyde med området de bor. Det er trygge skoleveger. Gutter
melder om høyere tilfredshet med tilbud i lokalsamfunnet, og idrettsanleggene får høyere skåre enn ungdomsklubb
og kulturtilbud. I løpet av årene på ungdomsskolen synker gjerne andelen som er fornøyd med stedet de bor. Dette
gjelder ofte jentene mer enn guttene. Guttene er mer fornøyde med idrettsanlegg enn jenter. I Ungdata junior så vi
at guttene er mer fornøyde med utformingen av nærområder.
I Vestfold og Telemark var det i 2019 65% av de unge som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Det er betydelig flere
ungdommer med lav sosioøkonomisk status som aldri har vært med i noen organisasjon, klubb eller lag. Antall
ungdommer som går fra skolen har i perioden 2013 til 2018 økt fra 31% til 37%. 31 % av ungdom med høy
sosioøkonomisk bakgrunn er fysisk aktive fem ganger i uken. 18 prosent av ungdom med lav sosioøkonomisk
bakgrunn er fysisk aktive fem ganger i uken.

Figur 5: Andelen ungdommer som har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i organisasjoner, klubber eller lag minst én gang i løpet av siste
måned. (Kilde: Ungdata 2020)

Figuren over viser andelen som har vært med på aktiviteter møter eller øvelser i ulike organisasjoner, klubber eller
lag minst én gang i løpet av siste måned. Det vanligste er å være med i et idrettslag, men denne andelen synker
relativt kraftig for hvert klassetrinn. Også når det gjelder «annen organisasjon, lag eller forening» og
«fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb», ser det ut til at flere ungdom hopper av etter 9. trinn på
ungdomsskolen. Andelen som svarer at de har deltatt i en religiøs forening øker markant på 9. trinn, noe som
sannsynligvis er relatert til konfirmasjonsundervisningen.

1

Rapporten er et samarbeid Ungdatasenteret og KoRus sør.
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Figur 6: Prosentandel som har deltatt minst fem ganger på organiserte fritidsaktiviteter siste måned. (Kilde: Ungdata 2020)

Det er flere gutter (60 %) enn jenter (54 %) som har vært aktive i et idrettslag siste måned, men det er litt flere jenter
enn gutter som har vært aktive i både korps, kor og orkester, kulturskole/musikkskole, religiøs forening og annen
organisasjon, lag eller forening. Når det gjelder bruk av fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb, finner vi ingen
kjønnsforskjeller.

Figur 7: Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er med i en organisasjon, klubb eller lag. (Kilde: Ungdata 2020)

Siden 2013 er andelen aktive i idrettslag, religiøs forening, kulturskole/musikkskole og korps, kor og orkester
nærmest uendret. Derimot er det en økning når det gjelder andelen ungdomsskoleelever som er aktive i fritidsklubb/
ungdomshus/ungdomsklubb og annen organisasjon, lag eller forening. Andelen aktive i fritidsklubb/ungdomshus/
ungdomsklubb har økt fra 21 % til 25 % blant ungdomsskoleelevene, og fra 12 % til 17 % blant elevene i VG1.
Andelen aktive i annen organisasjon, lag eller forening har økt fra 28 % til 31 % på ungdomsskolenivå, og fra 23 % til
27 % på VG1. Til tross for at mange ungdommer deltar i organiserte fritidsaktiviteter, har hjemmet blitt en stadig
viktigere arena for ungdommenes fritid. Dette skyldes nok blant annet at man kan være hjemme og fortsatt ha
kontakt med venner gjennom spill og sosiale medier. Også i Vestfold synes det at ungdommenes fritidsvaner, eller
kanskje mer presist hvordan ungdommene er sammen på fritiden, har endret seg siden undersøkelsen ble
gjennomført i 2013.
Gode tilbud og attraktive møteplasser for ungdom kan forebygge både psykiske problemer og rusproblemer, og
forhindre utenforskap. I Ungdata-undersøkelsen har ungdommene blitt spurt om hvordan de opplever tilbudet til
ungdom når det gjelder fire områder: idrettsanlegg, lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb,
ungdomshus eller lignende), kulturtilbud (kino, konsertscener, bibliotek eller lignende) og kollektivtilbud (buss, tog,
trikk eller lignende).
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Figur 8: Opplevd tilbud til ungdom i nærmiljøet. (Kilde: Ungdata 2020)

Som vist i figuren over er ungdommene i Færder generelt mest fornøyd med tilbudet når det gjelder idrettsanlegg,
og minst fornøyd med lokaler for å treffe andre unge på fritiden. Det finnes her ikke store forskjeller mellom gutter
og jenter på dette spørsmålet, og heller ikke mellom klassetrinnene på ungdomsskolen. Elevene på videregående
skole ser imidlertid ut til å være noe mindre fornøyd med tilbudet når det gjelder lokaler for å treffe andre unge på
fritida, sammenlignet med elevene på ungdomsskolen.

Figur 9: Prosentandel av eleven på ungdomstrinnet som er fornøyd med lokalmiljøet der de bor. (Kilde: Ungdata 2020)
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Figur 10: Andel gutter og jenter som opplever ulike tilbud til ungdom i nærmiljøet som svært eller nokså bra. (Kilde: Ungdata 2020)

Både kvaliteten og kvantiteten av hvert av disse tilbudene vil nok variere mye mellom kommunene i Vestfold.
Figuren under viser andelen ungdomsskoleelever som er ganske eller svært fornøyd med lokaler for å treffe andre
unge på fritida. Det varierer fra 66 % i Hof til 24 % i Holmestrand.

Figur 11: Lokaler for å treffe andre unge - ungdomsskolenivå. (Kilde: Ungdata 2017)

Figuren under viser hvordan videregåendeelevene som er bosatt i de ulike kommunene i Vestfold, svarer på dette
spørsmålet. Også her er variasjonene store – fra 49 % på Tjøme til 16 % i Lardal. Merk at her vil resultatet fra de
minste kommunene i fylket, som ikke har egen videregående skole, være basert på et relativt lavt antall
respondenter.
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Figur 12: Lokaler for å treffe andre unge - videregående nivå. (Kilde: Ungdata 2017)

Figur 13:Hvor mange ganger ungdom har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, lag og foreninger siste måneden.
(Kilde: Ungdata 2020)

Figur 14: Prosentandel av elevene på ungdomstrinnet som er med i en organisasjon, klubb eller lag. (Kilde: Ungdata 2020)
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Figur 15: Hvor ofte ungdom er med på følgende aktiviteter, når de ser bort ifra det de eventuelt driver med gjennom et idrettslag. (Kilde: Ungdata
2020)

Fysisk aktivitet blant ungdom
Forskning viser at det er like mange ungdom i dag som trener som for 20 år siden. De aller fleste ungdom trener,
men det er stor variasjon i hvilke treningsaktiviteter de driver med. Mens mange spiller håndball, basket, fotball eller
driver med annen idrett i et idrettslag, har andre et treningssenter som sin faste treningsarena. Det er også mange
unge som trener på egenhånd, enten alene eller sammen med venner. Ungdata-undersøkelsen viser at tre av fire
tenåringer er med i organisert idrett i løpet av ungdomstiden, og at enda flere har vært med som barn.
Rekrutteringen til idrettslagene er høy de fleste steder i landet, og ingen organiserte fritidsaktiviteter aktiviserer en
så stor del av ungdomsbefolkningen. Samtidig er frafallet hos ungdommer i organisert idrett stort. Nærmere seks av
ti som har vært med i ungdomsidrett, har sluttet før de blir 18 år. Frafallet har sammensatte årsaker. Ungdomstiden
er en tid der mange får nye interesser, og det er naturlig at mange velger andre måter å være fysisk aktivitet på.
Frafallet skjer nokså jevnt utover i ungdomsalderen, men flere slutter i overgangen mellom ungdomsskolen og
videregående skole enn ellers. Frafallet er større for jentene enn for guttene. Særlig er det flere jenter som slutter i
overgangen til videregående. Frafallet i ungdomsidretten har også en sosial profil. Langt flere av de som vokser opp i
familier med relativt få ressurser hjemme, slutter i ungdomsidrett, og en god del slutter nokså tidlig i tenårene.
Ungdom fra høyere sosiale lag blir dermed værende lengre i ungdomsidretten. I mange idretter stilles det store krav
til utstyr og deltagelse, og det kan koste en god del å være. I Ungdata-undersøkelsen ble ungdommene spurt om
hvor mye de trener. I Færder kommune trener nesten halvparten av ungdommene minst fem ganger i uken. Dette er
litt over landsgjennomsnittet.

Figur 16: Hvor ofte trener ungdommer i løpet av én uke. (Kilde: Ungdata 2020)
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I Ungdata-undersøkelsen ble ungdommene spurt om hvor ofte de er så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette.
Totalt svarer 30 % av alle ungdommene at de er fysisk aktive på en slik måte minst fem ganger i uka. Når det gjelder
fysisk aktivitet i minst én time som førte til at de ble svette eller andpustne, svarer 34% at dette ble de 3-4 ganger i
løpet av uken.

Figur 17: Hvor ofte fysisk aktivitet førte til at ungdommene ble svette eller andpustne. (Kilde: Ungdata 2020)

Figur 18: Endringer i treningsvaner blant unge. (Kilde: Ungdata 2017)

Den klart vanligste aktiviteten for de yngste er å trene eller konkurrere i et idrettslag. Andelen som driver med
organisert trening synker imidlertid drastisk i løpet av ungdomsskolen, og blant de eldre ungdommene er det mye
vanligere å trene på treningsstudio eller helsestudio. Siden 2013 har andelen ungdommer som trener på
treningsstudio eller helsestudio minst 1-2 ganger i uka holdt seg stabil. Andelen som trener på egenhånd har hatt en
svak nedgang fra 48 % til 45 %, mens andelen som trener eller konkurrerer i idrettslag har økt fra 41 % til 46 %.
Tallene viser at andelen som trener eller konkurrerer i et idrettslag har økt for begge kjønn, både på ungdomsskoleog videregåendenivå. Den største økningen finner vi blant jentene i videregående skole, der andelen har økt fra 23 %
i 2013 til 30 % i 2017.
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Figur 19: Hvor mange ungdommer som trener ukentlig – sett ut i fra graden av psykiske helseplager. (Kilde: Ungdata 2014)

Det er bare en svak korrelasjon mellom omfanget av psykiske helseplager og hvor mye ungdom oppgir at de trener.
Ungdom med mange plager trener minst, men også i denne gruppen trener tre av fire på ukentlig basis.
Aktivitet blant barn
Aktiviteten blant barn er målt med andre spørsmål enn for ungdom. Det er av den grunn færre relevante data fra
ungdataundersøkelsen til kunnskapsgrunnlaget. Fritiden til barn er langt mer organisert enn det som gjaldt da
foreldrene til dagens barn selv var unge. Organiserte aktiviteter utgjør en viktig sosial arena, som vil gi barna andre
erfaringer enn det de opplever i skolen, i uformell lek, eller gjennom sosiale medier. Samtidig krever deltagelse i
fritidsaktiviteter ressurser av foreldrene, både til å følge opp, men også betalingsevne. Ungdataundersøkelsen viser
at de aller fleste er med på faste, organiserte fritidsaktiviteter, gjerne flere ganger i uka. Idretten står sterkt, og er
den organiserte fritidsaktiviteten aller flest barn driver med. Det er for øvrig et stort mangfold av aktiviteter som
barn driver med på fritiden. Noen spiller instrument, mens andre er aktive i stallen. Mange barn bruker kveldene til å
slappe av, mens andre er sammen med venner. Barn har jevnt over et høyt fysisk aktivitetsnivå opp til en viss alder.
Aktivitetsnivået synker midlertidig med alderen. Studier viser at 15-åringer er langt mindre fysisk aktive enn 9åringer.

Figur 20: Antall kvelder med faste fritidsaktiviteter for barn. (Kilde: Ungdata junior 2020).
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Figur 21: Prosentvis antall barn som er med på, eller har vært med på, en fast fritidsaktivitet. (Kilde: Ungdata junior 2020).

Figur 22: Hva driver barna med av faste fritidsaktiviteter? (Kilde: Ungdata junior, 2020)

Figur 23: Hvor mange barn driver med minst én fast fritidsaktivitet i uken? (Kilde: Ungdata junior 2020).
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Figur 24: Prosentvis hvor mange barn som driver med idrett én eller flere ganger i løpet av én uke. Kilde: (Ungdata junior 2020).

Aktivitet blant voksne
Helsedirektoratets undersøkelse «Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge - oppdaterte analyser basert på
nye nasjonale anbefalinger i 2014» viser at rundt tre av ti voksne (20-85 år) oppfyller anbefalingene om
gjennomsnittlig 150 minutters ukentlig moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med hard fysisk aktivitet eller en
kombinasjon av dette den siste uken. Flere kvinner enn menn defineres som aktive. I aldersgruppen 20-64 år ser
man at 35 % av kvinnene og 28 % av mennene oppfyller anbefalingene. Det er variasjoner i aktivitetsnivået mellom
ulike aldersgrupper og kjønn. En større andel mennesker med høyere utdanning har et aktivitetsnivå som gjør at de
oppfyller anbefalingene sammenlignet med personer med lavere utdanningsnivå. Det er ingen tydelig sammenheng
mellom oppfylte anbefalinger og inntekt. Sannsynligheten for å nå anbefalingene synker med økende
kroppsmasseindeks.

Figur 25: Andel som oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til aldersgruppe. (Kilde: Helsedirektoratet 2014)

Figuren over viser andelen som oppfyller Helsedirektoratet sine anbefalinger om fysisk aktivitet, fordelt på 10årsintervaller og kvinner og menn.
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5. Idrett

Den organiserte idretten har en lang og sterk tradisjon i Norge, og også i Færder. Idretten bidrar med uvurderlig
innsats for å tilby barn og unge en meningsfull fritid. Idretten skal være en positiv verdiskaper for individ og samfunn
og ønsker å ha en posisjon som folkebevegelse og drivkraft i samfunnet. Idrettslag tilsluttet Norges idrettsforbund
skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd og all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som
idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Hovedfunnene i Ungdataundersøkelsen nasjonalt fra 2020 viser at
idretten står sterkt blant ungdom, og det har de siste årene være en liten økning i andelen som deltar i organisert
idrett. Når vi vet at idrettsbevegelsen allerede organiserer i underkant av to millioner medlemmer på landsbasis, er
denne økningen svært positiv.
Ungdom som driver med idrett, trives bedre på skolen og er mer fornøyd med sine foreldre enn annen ungdom.
Samtidig ser det ut til at de som er aktive driver med flere aktiviteter, og at andelen inaktive øker. Selvrealisering ser
ut til å være svært viktig i valg av fritidsaktivitet. Tidligere var aktiviteten som de fleste i klassen/miljøet deltok på i
større grad styrende, ved at de fleste i klassen eksempelvis spilte fotball. Nå er erfaringen fra idrettslagene at
tilhørigheten til klubb er mindre, og at flere prøver mange idretter.
Antall aktive
I Færder kommune finnes det i dag aktive medlemmer i 21 idrettsforeninger. Totalt representerer idrettsforeningene
17 ulike idrettsgrener. Slik ser fordelingen ut for aktive medlemmer i 2019 og 2020:
Tabell 2: Antall aktive fordelt på alder i idrettsforeningene i Færder 2019. (Kilde: Norges idrettsforbund)

Lag
Færder karateklubb
Færder seilforening
Nøtterø skytterlag avd. Nsf
Nøtterøy idrettsforening fotball
Nøtterøy idrettsforening friidrett
Nøtterøy idrettsforening
håndball
Nøtterøy idrettsforening tennis
(nedlagt)

Nøtterøy badmintonklubb
Nøtterøy fekteklubb
Nøtterøy golfklubb
Nøtterøy Håndball elite
Nøtterøy motorsportklubb
Nøtterøy og Tønsberg
danseklubb
Nøtterøy ski
Nøtterøy Turn
Teie idrettsforening fotball
Teie håndballklubb
Teie idrettsforening friidrett
(nedlagt 26.02.2020)

Tjøme golfklubb
Tjøme idrettslag fotball
Tjøme idrettslag håndballklubb
Tjøme løpeklubb friidrett
Tjøme løpeklubb triatlon

Antall aktive kvinner 2019
Antall aktive menn 2019
660-5 12 13- 200-5 12 13- 20år
år
19 år 25 år 26- Sum år år
19 år 25 år 260
0
0
1
0
0

7
0
1
50
25
86

4
0
5
18
14
30

1
0
1
0
0
0

3
13
3
0
0
0

15
13
10
69
39
116

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
6

3
1
3
0
2
0

3
0
7
2
2
5

2
3
0
4
6 268
1 12
0 10
0
4

11
5
284
15
14
15

0
0
0
0
0
0

0
0
52 178
1
48
0 133
0
0

0
54
24
65
0

0
1
0
5
0

3
24
18
24
0

3
309
91
227

5
0
20
12
0

1 174
0
0
3 27
7 74
0
1

194
0
74
101
1

1
0
0
4
0

13
0
24
4
0

0

0
16
0
0
0
1
4 141
0
31
0
47

42
105
23
356
38
77

57
118
33
425
77
193

0

0

0

1
2
36
12
2
0

23
11
601
27
19
5

42
25
705
40
50
5

53
30
989
55
64
20

0
23
22
38
0

0
0
2
2
0

8
29
88
40
0

8
138
284
171

11
447
375
398

0

0

13
0
2
11
0

24
0
0
9
0

344
0
9
87
4

396
0
13
120
4

590
0
87
221
5

13
1
7
105
7
30

1
0
1
9
0
0

12
104
14
97
0
0

0

0

0

5
5
14
0
19
0

13
7
54
1
10
0

0
0
34
52
3 169
0
91
0
0
0
0
0
3
0

15
0
2
10
0

Sum Totalt

23

0
0
Tjøme motocrossklubb
0
0
Tjøme tennisklubb
25
71
Tjøme turnforening
0
0
Torød og Hårkollen
idrettsforening ski
0
0
Tømmerholt Idrettslag fotball
0
0
Tømmerholt Idrettslag håndball
0
7
Tømmerholt Idrettslag sykkel
0
16
Tønsberg Seilforening
0
0
Veierland golfklubb
Totalt:
90 672
Totalt 6- 19 år: 2118

0
12
15
0

0
8
0
0

3
70
51
3

3
90
162
3

0
0
24
0

7
0
25
0

13
15
9
0

10
15
0
0

40
92
7
4

70
122
65
4

73
212
227
7

0
0
1
22
2

0
4
0
4
0
0
7 154
0 27

4
4
8
199
29

0
0
0
0
0

0
0
17
25
2

0
0
13
22
1

0
0
0
16
1

4
4
0
385
48

4
4
30
448
52

8
8
38
647
81

68 694

430

143 2106 3441

5549

322

43 981 2108

Tabell 3: Antall aktive fordelt på alder innen paraidrett i Færder 2019. (Kilde: Norges idrettsforbund)

Paraidrett
Lag

Nøtterø Skytterlag Avd. Nsf
(Skyting)
Nøtterøy Motorsportklubb
Tønsberg Seilforening (Seiling)
Totalt:

Antall aktive kvinner 2019
Antall aktive menn 2019
0-5 6-12 1320- 26- Sum 0-5 6-12 1320- 26- Sum Totalt
år
år 19 år 25 år
år år
19 år 25 år
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
1

Tabell 4: Antall aktive fordelt på alder i Færder 2020. (Kilde: Norges idrettsforbund)

Lag
Færder karateklubb
Færder seilforening
Nøtterø skytterlag avd. Nsf
Nøtterøy idrettsforening fotball
Nøtterøy idrettsforening
friidrett
Nøtterøy idrettsforening
håndball
Nøtterøy idrettsforening tennis
(nedlagt)

Nøtterøy badmintonklubb
Nøtterøy fekteklubb
Nøtterøy golfklubb
Nøtterøy Håndball elite
Nøtterøy motorsportklubb
Nøtterøy og Tønsberg
danseklubb
Nøtterøy ski
Nøtterøy Turn
Teie idrettsforening fotball
Teie håndballklubb
Teie idrettsforening friidrett
(nedlagt 26.02.2020)

Antall aktive kvinner 2020
60-5 12 13- 20år
år
19 år 25 år 26-

0
0
1

0
0
0

0
0
0

2
0
3

0
0
0

0
1
1

Antall aktive menn 2020
60-5 12 13- 20Sum år år
19 år 25 år 26-

1
1
3

1
1
4

Sum Totalt

0

7

3

1

3

14

0

17

6

1

10

34

48

0

3

0

0

12

15

0

0

1

0

108

109

124

0

1

3

1

5

10

0

0

5

1

12

18

28

4

53

21

0

6

84

3

115

139

6

89

352

436

0

41

11

0

1

53

0

51

5

0

4

60

113

0

70

27

0

13

110

0

39

18

0

17

74

184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

2

3

11

0

2

16

0

24

42

53

0

2

1

0

6

9

0

8

5

2

10

25

34

0

5

10

13

311

339

0

15

80

26

787

908

1247

0

0

0

0

3

3

0

0

2

11

15

28

31

0

3

1

1

11

16

1

15

8

2

15

41

57

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

2

3

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

7

7

11

23

139

48

1

19

230

18

41

20

0

21

100

330

2

64

50

4

13

133

10

161

127

4

94

396

529

0

94

125

6

1

226

0

65

73

1

10

149

375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0
10
Tjøme golfklubb
0
7
Tjøme idrettslag fotball
0
26
Tjøme idrettslag håndballklubb
3
3
Tjøme løpeklubb friidrett
0
0
Tjøme løpeklubb triatlon
0
0
Tjøme motocrossklubb
0
0
Tjøme tennisklubb
30
48
Tjøme turnforening
0
0
Torød og Hårkollen
idrettsforening
0
0
Tømmerholt Idrettslag fotball
0
0
Tømmerholt Idrettslag håndball
0
13
Tømmerholt Idrettslag sykkel
0
9
Tønsberg Seilforening
0
0
Veierland golfklubb
Totalt:
62 601
Totalt 6- 19 år: 2301

12

6

189

217

0

18

23

30

364

435

652

0

0

0

7

0

60

17

8

17

102

109

27

2

19

74

0

13

0

0

8

21

95

12

5

74

97

2

6

11

10

95

124

221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

5

12

12

51

80

83

0

15

95

110

0

0

0

20

130

150

260

15

0

45

138

18

10

7

0

3

38

176

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

15

0

18

12

0

0

30

45

27

16

157

209

0

27

24

28

306

385

594

0

4

32

36

0

3

2

7

56

68

104

52 689

613

169 2264 3787

5960

77 1035 2173

398

Tabell 5: Antall aktive fordelt på alder innen paraidrett i Færder 2020. (Kilde: Norges idrettsforbund)

Antall aktive kvinner 2020

Paraidrett
Lag

Antall aktive menn 2020

0-5 6-12 1320- 26- Sum 0-5 6-12 1320- 26- Sum Totalt
år
år 19 år 25 år
år år
19 år 25 år
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0

Nøtterø Skytterlag Avd. Nsf
(Skyting)
Nøtterøy Motorsportklubb

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

Tønsberg Seilforening (Seiling)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

Veierland Golfklubb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

2

4

5

Totalt:

8000
7500
7000
6500
6000

2014

5500

2015
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2016

4500
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3500
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Figur 26: Antall aktive totalt på Nøtterøy og Tjøme 2014-2017, og i Færder kommune 2018-2020. (Kilde: Norges idrettsforbund)
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Figur 27: Aktivitetstall totalt 6-19 år Nøtterøy og Tjøme 2014-2017, og i Færder kommune 2018 og 2020. (Kilde: Norges idrettsforbund)
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Figur 28: Antall aktive innen paraidrett i Færder 2018-2020. (Kilde: Norges idrettsforbund)

Pr. 31.12.2020 hadde Færder idrettsråd et aktivitetstall på 5960. Aktivitetstallet for barn og unge (0-19 år) var på
samme tidspunkt 2301. Tilsvarende tall for 2019 utgjorde henholdsvis 5549 og 2118. Aktivitetstallene er relativt
stabile de siste årene både for aktive samlet og for barn og unge. I figuren under er aktivitetstallene i 2017
sammenlignet med et utvalg av andre kommuner, tidligere Vestfold fylke og Norge. Dette er regnet ut fra folketallet.
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Figur 29:Aktivitetsandelen (%) for idrettsutøvere i utvalgte kommuner, Vestfold og hele landet i 2017. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2017)

Ut i fra figuren over hadde Færder et relativt lavt aktivitetstall i idrett blant barn 6-12 år (64 %) og unge 13-19 år (43
%) i 2017. Dette gjelder også for unge voksne 12 % og voksne 17 %, selv om tallene er noe høyere sammenlignet
med fylket for øvrig. Dette bekreftes av tallene for 2020, som viser at snaue 58 % av barn er aktive i idrettslagene,
mens tallet for unge er 43 %. For de over 26 år er tallet 17,2 %. I Vestfold og Telemark er tallene i 2020 henholdsvis
78 % for barn, 60 % for unge og voksne. Her kan det tillegges at fylket som helhet kommer dårligst ut på disse
aktivitetstallene i Norge. Blant voksne er 16,6 % aktive i fylket, samlet sett havner på syvende plass i Norge.
Aktivitetstall samlet og i utvalgte idretter 2020
Tabell 6: Oversikten gjelder andel av befolkningen som er aktive medlemmer av et idrettslag medlem av Norges idrettsforbund. (Kilde: Norsk
idrettsindeks 2020)
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Andel av befolkningen aktive alle idretter
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Fylket
Alle innbyggere 23,22 % 31,09 % 24,63 %
24,71 % 20,88 %
29,67 % 27,70 % 10. plass i Norge
Barn
57,69 % 86,37 % 77,92 %
70,93 % 69,38 %
91,03 % 77,80 % 11. plass i Norge
Ungdom
42,88 % 78,78 % 57,34 %
54,48 % 45,88 %
61,22 % 59,90 % 10. plass i Norge
Andel av befolkningen aktive med ski
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,12 %
0,62 %
0,96 %
0,21 %
6,17 %
1,34 %
Barn
0,00 %
1,51 %
3,73 %
3,19 %
0,76 %
7,44 %
Ungdom
0,00 %
2,48 %
1,86 %
2,19 %
0,13 %
4,05 %

Fylket
1,60 % 8. plass i Norge
5,70 % 8. plass i Norge
3,70 % 8. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med skøyter
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,00 %
0,86 %
0,09 %
0,55 %
0,01 %
0,61 %
Barn
0,00 %
4,12 %
0,00 %
4,02 %
0,00 %
1,33 %
Ungdom
0,00 %
1,98 %
0,03 %
0,86 %
0,00 %
1,76 %

Fylket
0,40 % 7. plass i Norge
1,60 % 7. plass i Norge
0,90 % 6. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med golf
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
7,95 %
0,63 %
2,30 %
3,69 %
2,22 %
6,29 %
Barn
2,28 %
0,11 %
0,48 %
0,89 %
0,98 %
1,28 %
Ungdom
5,39 %
0,39 %
1,19 %
2,06 %
0,83 %
3,07 %

Fylket
2,80 % 4. plass i Norge
0,70 % 4. plass i Norge
1,80 % 2. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med tennis
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
1,03 %
0,89 %
1,22 %
0,98 %
0,55 %
0,82 %
Barn
0,00 %
1,25 %
2,33 %
1,80 %
0,94 %
2,36 %
Ungdom
0,00 %
2,05 %
3,22 %
2,72 %
0,96 %
1,32 %

Fylket
0,80 % 3. plass i Norge
1,30 % 3. plass i Norge
1,70 % 3. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med håndball
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
2,72 %
2,44 %
3,21 %
3,04 %
2,53 %
3,36 % 2,50 %
Barn
13,73 % 12,40 % 15,84 %
12,73 %
7,91 %
14,93 % 11,20 %
Ungdom
11,54 %
8,94 14,24 %
11,99 %
8,14 %
15,27 % 10,10 %

Fylket
8. plass i Norge
8. plass i Norge
2. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med gymnastikk og turn
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
1,66 %
1,30 %
0,98 %
0,89 %
1,24 %
2,01 %
Barn
10,64 %
9,66 %
6,53 %
5,20 %
7,78 %
14,14 %
Ungdom
3,82 %
2,65
2,35 %
0,79 %
1,27 %
3,85 %

Fylket
1,30 % 10. plass i Norge
8,70 % 11. plass i Norge
2,50 % 8. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med friidrett
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten

Fylket

Holmestrand
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Alle innbyggere
Barn
Ungdom

1,31 %
4,52 %
1,65 %

1,88 %
2,46 %
3,75

0,47 %
2,04 %
1,13 %

0,37 %
1,82 %
1,20 %

0,50 %
1,83 %
0,88 %

1,54 %
5,12 %
5,17 %

1,00 % 6. plass i Norge
2,90 % 9. plass i Norge
2,40 % 6. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med svømming
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,00 %
1,19 %
1,02 %
1,21 %
0,93 %
1,14 %
Barn
0,00 %
6,77 %
5,08 %
4,65 %
4,92 %
7,09 %
Ungdom
0,00 %
3,04
1,42 %
3,87 %
1,93 %
1,02 %

Fylket
0,80 % 10. plass i Norge
4,10 % 11. plass i Norge
1,80 % 7. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med sykkel
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,18 %
1,38 %
0,86 %
1,51 %
0,69 %
1,43 %
Barn
1,39 %
1,08 %
1,45 %
2,22 %
1,21 %
1,63 %
Ungdom
0,59 %
1,83
0,88 %
0,93 %
1,18 %
1,17 %

Fylket
1,00 % 4. plass i Norge
1,10 % 3. plass i Norge
1,00 % 4. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med skyting
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,11 %
0,87 %
2,00 %
1,12 %
0,96 %
0,44 %
Barn
0,04 %
0,11 %
0,21 %
0,61 %
0,58 %
0,05 %
Ungdom
0,34 %
0,17 %
1,57 %
0,90 %
0,61 %
0,15 %

Fylket
1,00 % 3. plass i Norge
0,30 % 6. plass i Norge
0,60 % 3. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med hest
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,00 %
0,90 %
0,65 %
0,80 %
0,00 %
0,37 %
Barn
0,00 %
0,79 %
1,30 %
0,93 %
0,00 %
0,49 %
Ungdom
0,00 %
4,16 %
0,80 %
2,96 %
0,00 %
2,10 %

Fylket
0,50 % 9. plass i Norge
0,60 % 10. plass i Norge
1,80 % 10. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med orientering
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,00 %
1,03 %
1,21 %
0,57 %
0,30 %
0,84 %
Barn
0,00 %
1,91 %
0,98 %
1,06 %
0,18 %
2,22 %
Ungdom
0,00 %
1,83 %
2,22 %
1,02 %
0,48 %
1,66 %

Fylket
0,90 % 7. plass i Norge
1,60 % 8. plass i Norge
1,50 % 9. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med vannsport
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
2,85 %
3,50 %
1,37 %
1,26 %
0,96 %
0,87 %
Barn
1,74 %
0,98 %
0,48 %
0,70 %
1,48 %
0,10 %
Ungdom
2,21 %
7,82 %
1,01 %
2,08 %
1,80 %
0,49 %

Fylket
1,30 % 3. plass i Norge
0,60 % 3. plass i Norge
2,00 % 2. plass i Norge

Andel av befolkningen aktive med motorsport
Færder
Tønsberg Larvik
Sandefjord Horten
Holmestrand
Alle innbyggere
0,55 %
0,92 %
0,03 %
0,22 %
0,00 %
0,10 %
Barn
1,03 %
1,21 %
0,00 %
0,44 %
0,00 %
0,15 %
Ungdom
0,89 %
1,83 %
0,05 %
0,20 %
0,00 %
0,15 %

Fylket
0,50 % 6. plass i Norge
0,90 % 7. plass i Norge
1,00 % 5. plass i Norge
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De forholdsvis lave aktivitetstallene blant barn og unge i Færder kan ha flere årsaker, som at barn og unge i
kommunen er aktive i nærliggende kommuner og driver med andre fritidsaktiviteter enn idrett. Da blir barn og unge
registret som aktive medlemmer her, men ikke at de kommer fra Færder kommune. Flere lag og foreninger fra både
Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg har aktive fra flere av kommunene. Eksempler på dette Orienteringslaget Tønsberg og
omegn, Husøy og Foynland IF, DNT Tønsberg og omegn, samt idretter som basketball, skøyter og svømming. Samme
gjelder for aktive voksne.

Anleggssituasjonen i Færder, fylket og sammenlignede kommuner
For best mulig å kunne vurdere hvilke anleggsbehov Færder kommune vil stå ovenfor i et langtidsperspektiv ut fra
aktivitetsnivå, er det nødvendig å kartlegge dagens anleggs- og aktivitetssituasjon både i Færder kommune og
regionalt for Vestfold og Telemark.
Idrettsanlegg
Idrettsanleggene i kommunen brukes mye. Foreningene ønsker stadig mer tid til organisert idrett og flere foreninger
melder om ventelister for sine aktiviteter. I Færder kommune er det en miks av nye og gamle anlegg. Hårkollhallen
og Tjømehallen er delvis rehabilitert og oppgradert de siste årene. Nøtterøyhallen kan fortsatt anses som en
forholdvis ny hall, selv om den årlig krever vedlikehold og oppgraderinger. På Labakken skole er det bygget en ny
idrettshall, og motorikkhall. Av idrettshallene i kommunen er det spesielt Wilhelmsenhallen som må rehabiliteres.
Fotballbanene i kommunen er stort sett kunstgressbaner. Flere av banene har de siste årene blitt rehabilitert. Dette
gjelder baner på Tjøme, Teie og Nesskogen. I tillegg er kunstgressbanen på Tømmerholt i god stand. De neste årene
er det spesielt de kommunalt eide kunstgressbanene på Teie og Tjøme som må rehabiliteres. Friidrettsbanen i
Nesskogen holder et bra nivå og vedlikeholdes av Nøtterøy idrettsforening. Tjøme tennisklubbdrifter to utendørs
tennisbaner på Ormelet. Begge banene ble rehabilitert høsten 2021.
Anlegg for egenorganisert aktivitet
Mange bruker også anlegg for tradisjonell idrett til selvorganisert fysisk aktivitet, eksempelvis friidrettsbaner,
tennisbaner, skiløyper, turstier og fotballbaner. Anleggsbruken øker også for andre typer selvorganisert fysisk
aktivitet som skating, parkour, klatring, buldring og utendørs styrke/mobilitetstrening. Mange av disse
aktivitetsformene mangler allikevel egnede anlegg for sin aktivitet. Oversikt over bruk av spillemidler viser at tilskudd
til anlegg for selvorganisert fysisk aktivitet har økt de siste årene. I perioden fra 2016-2019 var økningen på 47%.
Tilskudd til anlegg for organisert aktivitet har økt med 20% i samme periode. Mye av den frivillige innsatsen som
leveres i idretts- og friluftsorganisasjoner kommer også og den egenorganiserte aktiviteten til gode. Mange idrettslag
tilrettelegger og drifter anlegg som lysløyper, skiløyper, kunstgressbaner, treningsparker etc. Disse er åpne og
tilgjengelig og mye brukt til egenorganisert aktivitet i tillegg til å bli benyttet av den organiserte idretten. I tillegg
tilrettelegger det organiserte friluftslivet i stor grad for friluftsaktivitet som er gratis og åpen for allmennheten.
Forutsigbarhet og gode rammevilkår for kommunens lag og foreninger er viktig for videre utvikling og drift, både av
anlegg og aktivitet.
Skolenes uteområder og nærmiljøer er også viktige arenaer for egenorganisert fysisk aktivitet. Barn og unge
tilbringer store deler av dagen på skolen, og mange har enkel tilgang til skolens områder også på ettermiddag og
kveldstid. Gode og attraktive uteområder kan dermed gjøre en stor forskjell for barn og unges aktivitetsvaner. På
bakgrunn av en rapporten utarbeidet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har de kommunale
barne- og ungdomsskolene i kommunene besvart et spørreskjema knyttet til størrelsen og kvalitet på uteområdene.
De har også vurdert tilgangen til idretts-, frilufts, og nærmiljøanlegg i området. Resultatene viser at størrelsen og
kvaliteten på skolens uteområder og tilgangen til andre anlegg varierer mye. Nærhet til natur og mulighetene for å
være fysisk aktiv har avgjørende betydning for hvor aktive folk er. Forutsetningen for å drive friluftsliv er
grønnstrukturer og naturområder nær der folk bor, og at det er godt merkede turmuligheter. Tilgjengelig friluftsliv
handler om å ha nok attraktive arealer som vi har rett til å ferdes på, og som er tilrettelagt for bruk. Tilgangen til
arealer og anlegg for friluftsaktivitet som nærturterreng og rekreasjonsareal er varierende. Under Covid-19
pandemien har man med klar tydelighet sett verdien av å ivareta og tilrettelegge grønne arealer. Naturen er alltid
åpen, men noe tilrettelegging kreves for å gjøre den attraktiv og tilgjengelig for alle deler av befolkning.
Gang- og sykkelvei
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Når flere skal gå og sykle må gang- og sykkelveiene sees i sammenheng med en samlet transportplan. Et
sammenhengende sykkelveinettet som binder sammen boligområder, skoler, arbeidsplasser, kollektivknutepunkter,
utfartsområder og andre viktige målområder gjør ferdselen i trafikken tryggere.
I Færder kommune er det:
• 75 km anlegg for gående og syklende.
• 44 km gjenstår (27 km langs fylkesveier, 17 km langs kommunale veier).
De manglende strekningene er prioritert i tre grupper:
• trafikksikkerhet for skolebarn.
• trafikksikkerhet generelt.
• sammenhengende gang- og sykkelvei.
Oversikt over anlegg i Færder kommune
Det eksisterer mange idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet, samt anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet og
friluftsliv på Nøtterøy og på Tjøme. De fleste større uteanleggene eies og driftes av idrettsforeningene. Færder
kommune eier og drifter de fleste nærmiljøanlegg, som enten ligger i tilknytning til skoler eller på annen kommunal
grunn, i tillegg til det meste av friluftsanlegg og idrettshallene. Nærmiljøanlegg er uteanlegg eller områder for
egenorganisert fysisk aktivitet hvor det er fritt frem å benytte anlegget. De fleste anleggene har fått tildelt
spillemidler fra Norsk Tipping. På kommunens nettside finnes en oversikt over anlegg for fysisk aktivitet:
Anleggsoversikt.
Anleggssituasjonen i Færder kommune og Vestfold
For å kunne si noe om anleggssituasjonen i kommunen ses det til Telemarksforskningen og «Norsk idrettsindeks –
idrettsstatistikk for kommuner». Her finnes informasjon om anleggssituasjonen i kommunene. Tallmaterialet er
basert på anleggsregisteret, som hver kommune plikter å oppdatere årlig (anleggsregister.no). Det er viktig å
presisere at det nok her er feilregistreringer knyttet til eksisterende anlegg. Allikevel viser tabellen en tendens til
hvordan anleggssituasjonen er på Nøtterøy og på Tjøme, og i Vestfold. De ulike, større anleggene gir et visst antall
poeng, som regnes sammen for å kunne sammenligne ulike anlegg og kommuner/fylker opp mot hverandre 2.
Anleggspoeng pr. innbygger
Figuren over viser at gamle Vestfold fylke lå rett under landsgjennomsnittet for anleggspoeng 3 pr. innbygger, mens
gamle Telemark fylke lå noe over. Figuren under viser hvordan dette ser ut i 2020 samlet for det nye fylket.

Se for øvrig www.telemarsforskning.no.
For å kunne sammenligne små og store anlegg, har Norsk idrettsindeks gitt alle anleggstyper ulike anleggspoeng ut i fra hvor viktig de regnes
for innbyggerne. Summen av disse poengene benyttes til å vurdere anleggssituasjonen i kommunene.

2
3
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Figur 30: Anleggspoeng pr. innbygger i 2020. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

I figuren over scorer Vestfold og Telemark litt under landsgjennomsnittet for anleggspoeng pr. innbygger med 151
mot 155,7.
Under følger en oversikt over anleggspoeng 4 innen flere idretter og samlet for alle idretter for 2020.
Tabell 7: Anleggspoeng fordelt på idretter, og samlet for alle idretter for 2020. (Kilde: Norsk idrettsindeks)

Anleggspoeng pr. innbygger alle idretter
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Fylket
Poeng pr. innbygger 111,4
117,3 153,9
146,7 107,3
131,1 151,0 7. plass i Norge
Poeng pr. aktive
0,5
0,4
0,7
0,6
0,5
0,5
0,6 6. plass i Norge
Anleggspoeng pr. innbygger - fotball
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand

Fylket

Anleggsregisteret inneholder en oversikt over store og små anlegg i hele landet. For å kunne sammenligne små og store anlegg, har indeksen
gitt alle anleggstyper ulike anleggspoeng. Summen av disse poengene benyttes til å vurdere anleggssituasjonen i kommunene og fylket.

4
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Poeng pr. innbygger
Poeng pr. aktive

48,0
1,2

46,6
0,7

55,3
1,0

60,3
1,2

44,0
0,7

44,9
0,8

59,0 7. plass i Norge
1,0 4. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - ski
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
1,9
3,6
8,6
3,9
2,8
17,2
Poeng pr. aktive
1,7
0,6
0,9
0,4
1,4
1,3

Fylket
11,0 7. plass i Norge
0,7 2. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - skøyter
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
0,0
4,3
1,3
3,8
0,0
6,0
Poeng pr. aktive
0,0
0,5
1,6
0,7
0,0
1,0

Fylket
2,9 4. plass i Norge
0,8 4. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - golf
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
5,1
0,0
2,7
5,8
4,6
3,0
Poeng pr. aktive
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,0

Fylket
2,7 7. plass i Norge
0,1 9. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - tennis
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
1,4
1,5
4,5
3,1
0,8
1,3
Poeng pr. aktive
0,1
0,2
0,4
0,3
0,1
0,2

Fylket
2,0 4. plass i Norge
0,3 7. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - hallidrett
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
24,9
29,5 41,5
32,1
36,7
35,4
Poeng pr. aktive
0,5
0,4
0,7
0,6
0,6
0,4

Fylket
34,9 6. plass i Norge
0,6 3. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - hallidrett
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
24,9
29,5 41,5
32,1
36,7
35,4
Poeng pr. aktive
0,5
0,4
0,7
0,6
0,6
0,4

Fylket
34,9 6. plass i Norge
0,6 3. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - friidrett
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
2,8
5,2
3,1
4,6
2,7
9,4
Poeng pr. aktive
0,2
0,3
0,7
1,3
0,5
0,6

Fylket
4,9 8. plass i Norge
0,5 7. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - svømming
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
8,3
12,4 19,5
16,1
5,4
6,0
Poeng pr. aktive
0,0
1,1
1,9
1,3
0,6
0,5

Fylket
15,0 8. plass i Norge
1,9 4. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - skyting
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
0,4
1,7
4,0
1,4
1,2
2,8

Fylket
3,4 8. plass i Norge
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Poeng pr. aktive

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,6

0,4 8. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - orientering
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
1,9
1,8
1,8
2,7
0,8
3,3
Poeng pr. aktive
0,0
0,2
0,2
0,5
0,3
0,4

Fylket
2,7 7. plass i Norge
0,3 4. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - hestesport
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
2,4
0,0
2,7
3,0
0,0
0,0
Poeng pr. aktive
0,0
0,0
0,4
0,4
0,0
0,0

Fylket
2,3 3. plass i Norge
0,5 1. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - vannsport
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
7,9
0,9
0,9
3,0
6,1
1,7
Poeng pr. aktive
0,3
0,0
0,1
0,2
0,6
0,2

Fylket
2,0 4. plass i Norge
0,7 7. plass i Norge

Anleggspoeng pr. innbygger - vannsport
Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Poeng pr. innbygger
2,0
0,5
1,1
0,4
0,0
0,0
Poeng pr. aktive
0,4
0,1
3,8
0,2
0,0
0,0

Fylket
1,6 7. plass i Norge
0,3 5. plass i Norge

Eierskap til idrettsanlegg
I Færder eies idrettshaller, lysløyper og mindre nærmiljøanlegg av kommunen. I tillegg eier kommunen fire
fotballbaner. Kommunen er også medeier i Tønsberg ishall, Maier Arena, Messehall A og Gamle idretten. Andre
typer idrettsanlegg eies stort sett av idrettslagene. Under følger en oversikt over hvordan eierskap til anlegg fordeler
seg i fylkene.
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Figur 31: Oversikt over eierskap til alle idrettsanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 32: Oversikt over eierskap til fotballanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)
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Figur 33: Oversikt over eierskap til skianlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. Kilde: (Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 34: Oversikt over eierskap til skøyteanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)
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Figur 35: Oversikt over eierskap til golfanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 36: Oversikt over eierskap til tennisanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. Kilde: (Norsk idrettsindeks, 2020)
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Figur 37: Oversikt over eierskap til idrettshaller fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 38: Oversikt over eierskap til friidrettsanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)
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Figur 39: Oversikt over eierskap til svømmeanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 40: Oversikt over eierskap til skyteanlegg fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)
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Figur 41: Oversikt over eierskap til anlegg for orientering og friluftsliv fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks, 2020)

Figur 42: Oversikt over eierskap til anlegg for hestesport fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks, 2020)
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Figur 43: Oversikt over eierskap til anlegg for vannsport fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Figur 44: Oversikt over eierskap til anlegg for motorsport fordelt på fylkene og samlet for landet. (Kilde: Norsk idrettsindeks 2020)

Oversiktene over eierskap til ulike idrettsanlegg viser at eierskapsmodellen for idrettsanlegg i Færder i stor grad
samsvarer med hvordan eierskap til idrettsanlegg er fordelt i fylket.
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Driftsutgifter til idrettsanlegg
Tabell 8: Tabellene viser nettoutgiftene kommuner i gamle Vestfold kommune og fylket samlet hadde i 2018, 2019 og 2020. (Kilde: Norsk
idrettsindeks)

Netto driftsutgifter til idrettsanlegg pr. innbygger 2018

Idrettsanlegg
Kommunale
idrettsanlegg
Samlet

Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Fylket
-3,0
134,0 343,0
157,0 368,0
119,0 215,0 5. plass i Norge
300,0
297,0

648,0 356,0
782,0 699,0

380,0
537,0

184,0
552,0

207,0 427,0 11. plass i Norge
326,0 642,0 10. plass i Norge

Netto driftsutgifter til idrettsanlegg pr. innbygger 2019

Idrettsanlegg
Kommunale
idrettsanlegg
Samlet

Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Fylket
32,0
133,0 371,0
147,0 414,0
93,0 218,0 6. plass i Norge
317,0
349,0

703,0 306,0
836,0 677,0

476,0
623,0

193,0
607,0

294,0 482,0 11. plass i Norge
387,0 700,0 11. plass i Norge

Netto driftsutgifter til idrettsanlegg pr. innbygger 2020

Idrettsanlegg
Kommunale
idrettsanlegg
Samlet

Færder Tønsberg Larvik Sandefjord Horten Holmestrand
Fylket
42,0
132,0 355,0
140,0 498,0
131,0 203,0 7. plass i Norge
334,0
376,0

751,0 312,0
883,0 667,0

458,0
598,0

269,0
767,0

271,0 497,0 11. plass i Norge
402,0 700,0 11. plass i Norge

Tabellene over viser at Færder kommune har lavere driftsutgifter til idrettsanlegg eid av andre enn kommunen
sammenlignet med de andre kommunen i gamle Vestfold fylke. Driftsutgiftene knyttet til kommunale idrettsanlegg
er i Færder noe under gjennomsnittet i fylket.

6. Friluftsliv
Et nasjonalt hovedmål innenfor folkehelsearbeidet er å øke den jevnlige fysiske aktiviteten i befolkningen. Mange
kan finne en friluftslivsaktivitet som de trives med, noe som gjør friluftsliv godt egnet som virkemiddel til å nå dette
målet. I tillegg inneholder friluftsliv verdifull samhandling mellom fysisk aktivitet og naturopplevelse, som gir positiv
effekt innen psykisk og fysisk helse. En satsning på såkalt «nærfriluftsliv» kan gi store positive helsegevinster 5. 61%
oppgir at fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet er den formen for fysisk aktivitet de kunne tenke seg å gjøre mer av
i fremtiden. Det er et stort potensial for økt fysisk aktivitet i det å gå, både som fritidsaktivitet og som transport til og
fra daglige gjøremål.
Forskning viser at innenfor de fleste typene fysisk aktivitet er oppslutningen størst blant mennesker fra de høyeste
sosiale lagene. Unntaket er friluftslivsaktiviteter, som har en jevn fordeling blant folk, både målt etter deres egen
utdannelse, foreldres utdannelse, egen inntekt og husstandsinntekt. Dette understreker friluftslivets viktige rolle og
potensial innenfor fysisk aktivitet i befolkningen som helhet, selv om det er betydelige sosiale forskjeller i deltakelse
også i noen friluftslivsaktiviteter.

5

Meld. St. 18 (2015-2016), Natur som kilde til helse og livskvalitet
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I «Nasjonal strategi for et attraktivt friluftsliv – En satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014-2020» blir det beskrevet at
friluftsliv har stor helsefremmende betydning, og det å bidra til at enda flere utøver friluftsliv jevnlig er et viktig tiltak
for å bedre folkehelsen.

Figur 45: Andelen av den norske befolkningen fra 16 år og oppover som har deltatt på ulike friluftsaktiviteter i løpet av de siste 12 månedene, fordelt
etter kjønn (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

Figuren over viser de vanligste friluftsaktivietetene. Det er lite kunnskap knyttet til hyppigheten da man bare vet
hvilke aktiviteter som er gjennomført det siste året.
Skjøtsel, drift og utvikling av friluftslivsområder
Færder kommune har svært gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon. 7900 dekar øyer og holmer er sikret for
friluftsliv. Allemannsretten gir tilgang til strandområder og skogsområder på hovedøyene. 82 kilometer stier er
merket og tilrettelagt. Færder nasjonalpark dekker 340 km2 sjøområder, øyer, holmer og fastland. Nasjonalparken er
et av landets viktigste områder for kystnært friluftsliv.
Færder kommune har som ett av flere delmål i kommuneplanen å ha tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon
for alle, både i skog, strandsone og skjærgård. Tilrettelegging av områder og informasjon til innbyggerne om de gode
mulighetene for friluftsliv, er grunnleggende for å bedre tilgjengeligheten og øke aktiviteten. Kommunen utvikler
friluftsområdene i tråd med vedtatte forvaltningsplaner for det enkelte område. Kommunen bruker årlig vesentlig
med ressurser knyttet til drift og vedlikehold av friluftsanlegg og uteområder.
Kommunen har et godt samarbeid med flere frivillige lag og foreninger om drift og vedlikehold av forskjellige
friluftslivsanlegg. Kommunen samarbeider med Oslofjordens Friluftsråd, DNT Tønsberg og Omegn, Tømmerholt IL
v/Løypelaget, Løypegutta på Tjøme, Rotary, Lions, Mellem-Bolærens Venner, Fulehuks Venner med flere om skjøtsel
og vedlikehold av hytter, stier og løyper. Historielagene, interessegrupper, velforeninger, idrettslag og
båtforeningene har inngått avtale med kommunen om drift og vedlikehold av bygninger, brygger, campingplasser på
Fjærholmen og Øra, og andre anlegg eid av kommunen.
Skjærgårdstjenesten, Færder enhet, er et samarbeid mellom Færder, Tønsberg og Sandefjord kommuner,
fylkeskommunen, Oslofjordens Friluftsråd og staten. Sentrale oppgaver for Skjærgårdtjenesten er renovasjon i
sesongen, strandrydding om våren, vedlikehold og skjøtsel av offentlig eide friluftsområder langs kysten
(avfallsstativ, brygger, toalettanlegg, badebøyer etc.), informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot brukere
av skjærgården og oppsynsoppgaver i naturvernområder.
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Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner rundt «østersdugnaden» og Padleleden i kommunens skjærgård. I
tillegg er fylkeskommunen viktig for finansiering og utvikling av statlig sikrede friluftsområder gjennom
tilskuddsordninger (blant annet Spillemiddelordningen) og godkjenning av forvaltningsplaner.
Foreninger og medlemstall innen friluftsliv i Færder og omegn
I Færder er det flere organisasjoner innen friluftsliv. Lokalt er det flere speiderforeninger og regionalt har DNT
Tønsberg og Omegn mange medlemmer fra Færder. Oslofjordens Friluftsråd er også en betydelig aktør innen
friluftsliv i Færder gjennom drift og utleie av kystledhytter, skjøtsel av blant annet Moutmarka og flere aktiviteter for
innbyggerne.
Tabellene under viser innrapporterte tall fra 2017 til 2021 for friluftslivsorganisasjoner i forbindelse med søknad om
kommunalt medlemstilskudd.
Aktivitetstall friluftslivsorganisasjoner i Færder kommune 2017
Totalt
antall
aktive
44
44
59
71
5 788

Forening
1. Nøtterøy speidergruppe
2. Nøtterøy speidergruppe
3. Nøtterøy speidergruppe
Husøy sjøspeidergruppe
DNT Tønsberg og Omegn turistforening
Totalt:

6 006

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
36
26
49
31
357
499

Aktivitetstall friluftslivsorganisasjoner i Færder kommune 2018
Totalt
antall
aktive
42
28
56
84
5 974

Forening
1. Nøtterøy speidergruppe
2. Nøtterøy speidergruppe
3. Nøtterøy speidergruppe
Husøy sjøspeidergruppe
DNT Tønsberg og Omegn turistforening
Totalt:

6 184

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
32
22
49
38
334
475

Aktivitetstall friluftslivsorganisasjoner i Færder kommune 2019

Forening
1. Nøtterøy speidergruppe
2. Nøtterøy speidergruppe
3. Nøtterøy speidergruppe

Totalt
antall
aktive
51
28
61

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
37
16
56
44

Husøy sjøspeidergruppe
DNT Tønsberg og Omegn turistforening
Totalt:

84
5 975

35
334

6 199

478

Aktivitetstall friluftslivsorganisasjoner i Færder kommune 2020
Totalt
antall
aktive
44
16
61
91
5 892

Forening
1. Nøtterøy speidergruppe
2. Nøtterøy speidergruppe
3. Nøtterøy speidergruppe
Husøy sjøspeidergruppe
DNT Tønsberg og Omegn turistforening
Totalt:

6 104

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
34
16
56
47
327
480

Aktivitetstall friluftslivsorganisasjoner i Færder kommune 2021
Totalt
antall
aktive
48

Forening
1. Nøtterøy speidergruppe
2. Nøtterøy speidergruppe
3. Nøtterøy speidergruppe
Husøy sjøspeidergruppe
DNT Tønsberg og Omegn turistforening
Totalt:

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
32

51
90
5 892

45
45
268

6 081
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Figur 46: Medlemstall friluftsliv i Færder og omegn. Kilde: Innrapporterte tall ifm med søknad om kommunalt tilskudd.
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Figur 47: Medlemstall friluftsliv i Færder og omegn barn og unge 6-12 år. Kilde: Ibid.

7. Kultur
For at kunst og kultur skal være tilgjengelig og relevant for alle barn og unge, er det viktig med et mangfold av tilbud
og kunst- og kulturuttrykk. Et likestilt og mangfoldig kulturliv innebærer å legge til rette for at alle skal kunne oppleve
ulike kunst- og kulturuttrykk og kunne gjøre seg opp sine egne meninger om kunst og kultur. De største hindrene
46

for å oppnå dette er sosiale, kulturelle og økonomiske forskjeller, som kan virke som barrierer for barn og unge i
kunst- og kulturlivet. Andre hindringer kan være fysiske, som hvor i landet man bor, og at det mangler universell
utforming. For at kunst og kultur skal ha en verdi for barn og unge, er det viktig å involvere de m og høre på dem.
Først da kan kunsten og kulturen speile av og fortolke virkeligheten til barn og unge på en måte som gjør at de
kjenner seg igjen og opplever det som relevant. Kunst og kultur kan bidra til å sette ord på og uttrykke følelser,
oppfatninger, tanker og ideer som er viktige i livet til barn og unge, og på denne måten gi de en stemme i samfunnet
på lik linje med andre grupper. Derfor må kunst og kultur både skapes og formidles med barn og unge som
deltakere. Det er et overordna mål å bidra til øk mangfold av deltakere i kulturlivet og slippe til flere stemmer. Nye
kulturer beriker Norge og det er viktig at kulturuttrykkene til flerkulturelle barn og unge blir sett og verdsatt. Alle
som ønsker det, må kunne få anledning til å delta. Regjeringa ønsker særlig to viktige ting med satsingen på tiltak for
barn og unge: Å bidra til å jevne ut sosiale forskjeller og å fremme inkludering.
Tabell 9: Statlig kulturpolitikk for barn og unge. Kilde: Stortingsmelding 18 (2020-2021). Oppleve, skape, dele.

En rekke aktører bidrar til å gi barn og unge muligheter innen både det frivillige kulturlivet, gjennom offentlige tilbud
som fritidsklubber og kulturskole, gjennom arbeidet offentlige institusjoner gjør med barn og unge, og gjennom
private kulturtilbud som musikkundervisning, danseskoler og annet.
Det å oppleve kunst og kultur kan ha betydning for både den fysiske helsen og den psykiske helsen, følelsen av
velvære og å oppleve å ha livskvalitet. Kulturaktiviteter er en viktig sosial ressurs som skaper sosiale fellesskap,
identitet og tilhørighet, og kan på den måten motvirke utenforskap og ensomhet. Vaner barn og unge får ved å delta
i kulturlivet, kan ha betydelige helseeffekter for den enkelte. Det kan gjøre at det blir enklere å delta i kulturlivet
senere, også i perioder av livet som kan være problematiske, og at terskelen for å oppsøke og bruke kultur blir
lavere.
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Figur 48: Nasjonale kulturpolitiske mål. Kilde: Stortingsmelding nr. 8 (2018-2019). Kulturens kraft.

Kunst og kultur har evnen til å samle menneske i fellesskap på tvers av meninger, interesser og bakgrunn. Slik kan
kunst og kultur fremme tillit, respekt, tilhørighet og samhold mellom mennesker og mellom ulike grupper i
befolkningen, trass i ulike syn og oppfatninger. Å bringe mennesker sammen på tvers av sosiale, politiske og
kulturelle skillelinjer kan medvirke positivt til å skape sosiale fellesskap og nettverk som styrker samhold og
inkludering. Når kulturen virker på denne måten, kan den være siviliserende og motvirke fragmentering.
Gode kunst- og kulturopplevelser er givende for den enkelte. Det kan engasjere, røre, provosere, underholde og
forme oss som menneske. Kunst og kultur appellerer til fantasien og evnen til å se sammenhenger, og gir oss innsikt i
sider ved livet som vi ikke kjente fra før. Kunsten kan utfordre, endre konvensjoner og flytte grenser. Samtidig kan
kunst og kultur være et rom for ro og refleksjon, et sted der vi kan finne den nødvendige balansen og den gode
livsrytmen i et dagligliv som ellers for mange er preget av hastverk og rastløshet. Ved å delta i kulturaktiviteter og
samtaler om disse aktivitetene utvikler man kompetanse til å mene noe om både egne og andres smakspreferanser,
og til å ytre seg om dette i det offentlige rom.
Lag og foreninger innen kulturlivet
I Færder kommune er det et rikt organisasjonsliv innen kulturlivet. De rundt 160 lag og foreninger i kommunen er
fordelt på friluftsliv, idrett, kultur, humanitære organisasjoner, religion og livssyn, veilag, båtforeninger, veteranlag
og velforeninger. Under følger medlemstall fra 2017 til og med 2021.
Tabell 10: Medlemstall for kulturorganisasjoner i Færder kommune (eller med tilknytning til kommunen). Tallene er basert på innrapporterte
medlemstall i søknad om kommunalt medlemstilskudd fra 2018 til 2022. Av den grunn finnes det flere foreninger enn oppgitt her.

2017

Forening
Nøtterøy Bridgeklubb
Interessegruppen Brødrene Hanssens Auto

Totalt antall
medlemmer
137
170

Totalt antall
medlemmer 6-12
år i Færder
0
0
48

Tjøme Skolemusikk
Tjøme Skateklubb
Nøtterøy Amatørteater
Nøtterøy Musikkorps
Færder Musikkorps
Det Vietnamesisk Flyktningforening i Tønsberg og Omegn
Kunstforeningen Verdens Ende
Nøtterøy Husflidlag
Nøtterøy Skolekorps
Kirkens korskole Nøtterøy
Totalt:

30
66
97
61
36
120
85
185
85
225
1 297

2018

Forening
Tjøme Skolemusikk
Tjøme Skateklubb
Nøtterøy Amatørteater
Nøtterøy Musikkorps
Det Vietnamesisk Flyktningforening i Tønsberg og
Omegn
Kunstforeningen Verdens Ende
Nøtterøy Husflidlag
Nøtterøy Skolekorps
Kirkens korskole Nøtterøy
Totalt:

Totalt
antall
aktive
37
130
131
61
48
117
186
91
190
991

30
16
37
10
0
48
0
16
83
190
430

Totalt
antall
aktive 6-12
år i Færder
36
31
36
8
44
1
25
88
180
449

2019

Forening
Nøtterøy Husflidslag
Tjøme Skolemusikk
Tjøme Historielag
Nøtterøy Musikkorps
Tjøme Skateklubb
Munkerekkveien Vel
Nøtterøy Skolekorps
Kunstforeningen Verdens Ende
Nøtterøy Amatørteater
Kirkens korskole Nøtterøy

Totalt
antall
aktive
185
38
240
61
137
225
90
150
113
225
Totalt:
1464

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
16
38
50
8
49
75
88
110
113
155
702

2020
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Forening
Nøtterøy Husflidslag
Tjøme Skolemusikk
Tjøme Historielag
Nøtterøy Musikkorps
Tjøme Skateklubb
Nøtterøy Amatørteater
Interessegruppen for Torås Fort
Nøtterøy Skolekorps
Vestskogen Kulturskole
Kirkens korskole Nøtterøy

Totalt
antall
aktive
193
34
227
55
141
124
30
94
71
150
Totalt:
1119

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
8
34
40
9
47
21
2
92
60
140
453

2021

Forening
Nøtterøy Husflidslag
Tjøme Historielag
Interessegruppen Torås Fort
Sjøbodteateret
Tjøme Skolemusikk
Nøtterøy Musikkorps
Vestskogen Kulturskole
Den Vietnamesiske flyktningforening
Nøtterøy Amatørteater
Munkerekkveien Vel
Nøtterøy Skolekorps
Tjøme Skateklubb
Kirkens korskole Nøtterøy

Totalt
antall
aktive
198
210
34
58
32
59
50
60
112
49
93
180
150
Totalt:
1 285

Totalt antall
aktive 6-12 år i
Færder
12
35
7
8
32
3
40
44
25
49
93
51
140
539
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Figur 49: Medlemstall alle aldre for kulturorganisasjoner i Færder. Tallene er innrapportert som grunnlag til søknad om kommunalt medlemstilskudd
2018 til og med 2022.
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Figur 50: Medlemstall 6-12 år for kulturorganisasjoner i Færder. Tallene er innrapportert som grunnlag til søknad om kommunalt medlemstilskudd
2018 til og med 2022.

Frivillige lag og foreninger kan søke kommunen om refusjon av utgifter for ubetalte kontingenter og andre utgifter
for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 6-19 år.
Kommunale kulturtilbud
Nøtterøy kulturhus
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Nøtterøy kulturhus har flere konserter og forestillinger hvert år. I tillegg arrangerer kulturhuset en årlig
soloppgangskonsert på Verden Ende med kjente artister. Lokalene består av tre saler, hvorav ett amfi, en liten sal for
møter og små forestillinger, samt en foajé med en liten, intim scene. Amfiet har plass til 425 mennesker.
Færder frivilligsentral
Færder Frivilligsentral har mange tilbud til ulike målgrupper. I 2021 ble Frivilligsentralens kulturscene arrangert, og
holdt flere kurs for målgruppen 65+. Prosjektet er videreført i 2022. Arrangementene har vært konserter med både
lokale og nasjonale artister, fotokurs med mobil og graffitikurs. I tillegg har sentralene følgende tilbud:
• Åpent hus. På onsdager (Tjøme) og torsdager (Teie) inviterer frivilligsentralene til åpent hus med enkel
servering og hyggelig stemning.
• Barseltreff på Teie.
• SWAP. Bytteboden på frivilligsentralen, hvor pent brukte klær byttes, hentes og leveres.
• Yoga. Morgenyoga på Tjøme og ettermiddagsyoga på Teie. Et lavterskel yogatilbud som passer alle nivåer.
• Seniornett. Tilbud hvor eldre får hjelp til å løse digitale utfordringer.
• Seniordans. Møteplass for eldre med dans, kaffe og sosialt samvær.
• Frivilligkaffe. Sosial møteplass for frivillige tilknyttet sentralen.
• I tillegg samarbeider Færder Frivilligsentral med ulike organisasjoner i lokalmiljøet for å lage møteplasser
som Familiefredag og Hobbygruppe.
Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle skolesekken er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren. Alle
skoleelever i Norge får mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelsen for profesjonell kunst og
kultur av høy kvalitet innenfor film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Ordningen er unik i
verdenssammenheng.
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Færder kommune gir alle elever i Færder profesjonelle kunstmøter og
kunstopplevelser av høy kvalitet i hverdagen, som en del av en enhetlig opplæring. Kunstmøtene kan knyttes opp
mot både overordet del i læreplanverket og læreplaner i fag og ulike læringsaktiviteter og tema i og på tvers av fag.
Mål for ordningen
Det er lagt fram nye nasjonale mål for Den kulturelle skolesekken i Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele –
Kunst og kultur for, med og av barn og unge. Den kulturelle skolesekken skal:
•
•
•
•
•
•
•

Vere eit gratis tilbod for alle barn og unge i grunnskolen og vidaregåande skole og tilbydast jamleg.
Sikre at barn og unge får eit likeverdig kunst- og kulturtilbod av høg kvalitet, uavhengig av kvar dei bur. Da
kan dei gjere seg kjende med og utvikle forståing for eit variert spekter av kulturuttrykk.
Bidra til barn og unge si danning og utdanning, slik dette er formulert i overordna del- og læreplanar i fag.
Formidle eit kulturtilbod som blir opplevd som relevant og som representerer eit kulturelt mangfald av tilbod
og utøvarar.
Vere eit samarbeid mellom kultursektoren og utdanningssektoren på alle nivå for å sikre god planlegging,
forankring og tilrettelegging.
Bidra til å styrke norsk språk, dei samiske språka, dei nasjonale minoritetsspråka og norsk teiknspråk som
grunnleggande kulturberarar.
Bidra til å formidle kunst- og kulturtilbod til barnehagebarn.

Kulturtilbudet Den kulturelle spaserstokken (DKSS) er en økonomisk støtteordning som skal stimulere samarbeidet
mellom kultursektoren og helse- og omsorgssektoren. Den kulturelle spaserstokken skal bidra til profesjonelle kunstog kulturopplevelser for seniorer på ulike kulturarenaer, seniorsenter, sykehjem og andre arenaer der de eldre
befinner seg i dagliglivet. Fylkeskommunen forvalter ordningen, og deler ut tilskudd til kommunene som
gjennomfører aktivitetene. Det er den enkelte kommune som programmerer innholdet og gjennomfører
arrangementene.
I Færder kommune er det et tett samarbeid mellom Frivilligsentralens kulturscene og DKSS. Mens arrangementene
på Frivilligsentralens kulturscene er åpne for alle i målgruppen, gjennomføres arrangementene i regi av DKSS for
tiden i hovedsak som lukkede arrangement på våre institusjoner.
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Fritid Færder
Fritid Færder i Færder kommune tilbyr gratis ukentlige aktiviteter, og aktivitetskalender for skoleferiene, for barn og
unge. Fritid Færder har etablert fritidssentre på Teigar ungdomsskole og i lokalene til Tjøme skateklubb på
Haugsjordet. Les mer om Fritid Færder her.
BUA Færder
BUA er en ordning med utlån av utstyr til idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. BUA har et bredt utvalg av fritidsutstyr
for alle sesonger til gratis utlån. Ordningen administreres av Fritid Færder og er tilgjengelig for alle kommunens
innbyggere.
Kulturarv
Kunst og kultur kan skape refleksjon og innsikt om verdier, samfunn og hva det vil si å være individ i et samfunn. Ikke
minst medvirker kulturarven, både i form av materielle strukturer og som immaterielle tradisjoner, verdier og
praksis, til å skape identitet, innsikt, engasjement og en følelse av å høre til. Kulturarven representerer både felles
historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Ved å gi innsikt i historien kan kulturarven hjelpe oss å se vår
egen tid og forstå oss selv bedre. Kulturarven representerer det kollektive minnet vårt. Samtidig handler kulturarv
om det vi gir videre til kommende generasjoner, og som vil være med på å forme den kulturelle identiteten deres.
Færder kommune vedtok i 2020 en kulturminneplan, som synliggjør viktige kulturminner i Færder og bevaring og
skjøtsel av disse. Videre skal kommunen lage en skiltplan knyttet til kulturminneplanen slik at viktige kulturminner
blir bedre kjent for innbyggerne.

8. Befolkningen i Færder kommune

Figur 51: Folketall og befolkningssammensetning i Færder. Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB).

Færder kommune har en overrepresentasjon av personer over 50 år og et høyt antall personer utenfor yrkesaktiv
alder. Dette forsterkes i årene framover: det forventes en nedgang i andelen av befolkningen i yrkesaktiv alder, en
økning i gruppen over 65 år og en nedgang i andelen barn og unge. Kommunens utfordring er å øke fødselstallene og
få flere barnefamilier til å flytte til Færder kommune.
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Aldersfordeling
Forventet levealder er 84 år for kvinner og 81 år for menn, og er omtrent som
på landsbasis. Innen 15 år vil dagens 45 - 65 åringer gå fra å være yrkesaktive til pensjonister. Samtidig vil dagens 20
– 45 åringer utgjøre en markert lavere andel av befolkningen. Felleskapet trenger at den yrkesaktive delen i
befolkningen har helse til å være i jobb. Det understrekes at friske eldre er en viktig ressurs i organisert frivillighet og
privat omsorg.
Landbakgrunn
Av Færder kommunes 26 800 innbyggere er 13,5 % innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som til
sammen representerer 101 nasjonaliteter. De største nasjonalitetsgruppene er fra Irak, Polen, Litauen og Syria,
Sverige, Tyskland, Vietnam og Danmark.
Befolkningsutviklingen er sentral for fremtidig planlegging i Færder kommune. Store etterkrigskull og lengre
levealder gir demografiske endringer som påvirker aldersstrukturen. Befolkningsframskrivinger viser at økningen i de
eldste aldersgruppene fortsetter.
Befolkningsframskriving for Færder kommune

Tabell 11: Befolkningsframskriving for Færder kommune (Kilde: Statistisk Sentralbyrå)

Alder
0 år
1-5 år
6-12 år
13-15 år
16-19 år
20-44 år
45-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år +
SUM

Nå
2017
238
1378
2283
992
1441
7414
8378
3293
1070
259
26746

SSB framskrevet, mellomalternativet, Nøtterøy og Tjøme*
2020
2025
2030
2035
247
252
256
262
1375
1420
1433
1449
2300
2194
2232
2251
1014
1069
985
1011
1373
1395
1404
1354
7523
7709
8031
8179
8414
8304
8094
7986
3589
4014
4255
4504
1138
1374
1775
2057
268
302
335
449
27241
28033
28800
29502

2040
268
1471
2264
1020
1379
8250
7959
4660
2262
601
30134

Flere lever lenger med god helse og forventet levealder for Færder kommune er tilnærmet likt fylkes- og
landsgjennomsnittet for begge kjønn. De siste årene har det vært en fallende befolkningsvekst i Nøtterøy og Tjøme
kommuner. Begge kommuner har hatt en målsetning om 1% årlig befolkningsvekst, men de faktiske tallene har ligget
noe under de lokale målsetningene og under lands- og fylkesgjennomsnittet. Befolkningsframskrivinger viser en
økende andel eldre innbyggere og Færder kommune kan forvente en befolkningssammensetning med en større
andel eldre enn i landet for øvrig. Innvandrernes familiesituasjon og alder vil ha betydning for befolkningsveksten.
Dersom befolkningsveksten fortsetter å være lavere enn målsetningen på 1 % kan dette medføre ytterligere eldre
befolkning.
Helsetilstanden i kommunen
Færder kommunes befolkning har generelt god helse og høy trivsel. Imidlertid er helse og trivsel ulikt fordelt etter
sosioøkonomiske forhold, og de med høyest utdanning har flere friske leveår og lever lengre enn de med
grunnskoleutdanning. Denne forskjellen gjelder for nesten alle sykdommer, skader og plager. I Færder kommune er
forekomsten av de to viktigste dødsårsakene, hjerte- og karsykdommer og kreft, som i landet for øvrig. Psykisk helse
er en av de største helseutfordringene. I kommunen er det markert flere som bruker primærhelsetjenesten for
psykiske helseutfordringer enn i landet generelt. Sykdom forårsaket av klimaendringer, miljøgifter og
antibiotikaresistens utgjør en liten del av den totale sykdomsbyrden i Norge og Færder kommune.
For øvrig informasjon om befolkningen i Færder, helsetilstanden og mer, anbefales det å lese Færder kommunes
oversiktsdokument for folkehelsen i kommunen Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Færder
kommune.
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9. Resultatvurdering av forrige plan for idrett, friluftsliv, fysisk
aktivitet og kultur

Færder kommunes anleggsplanen for 2018 – 2021(22) var en sammenslutning av tidligere Nøtterøy og Tjøme
kommunes planer på området. Av den grunn ble det ikke gjennomført medvirkningsprosesser i utarbeidelse av
planen. Det forelå en spørreundersøkelse til lag og foreninger på Nøtterøy om ønskede anlegg fra 2015. Disse
ønskende er i stor grad ivaretatt som gjennomførte prosjekter i planperioden – både av kommunen og av lag og
foreninger. I forbindelse med revideringen av planen i 2019 ble det i juni 2018 gjennomført et innspillmøte med
Færder idrettsråd og idrettslagene. Målet med møtet var å kartlegge behovet for fremtidige anlegg i kommunen.
Innspillene ble vurdert og prioritert av Færder idrettsråd i tabellen under. I kolonnen til høyre er gjennomføringen av
innspillene vurdert.
Tabell 12: Tabell med innspill til revidering av anleggsplanen i 2019, samt en vurdering av gjennomføring.

Ønsket anlegg
Basis-/turnhall,
kampsportanlegg, squash og
andre små aktiviteter i
forlengelsen av Tjømehallen
Parkettgulv for dans – min.
200 kvm.
Boblehall for tennis,
badminton og paraidrett

Type anlegg
Ordinært anlegg

Spilt inn av hvem
Tjøme Turnforening,
Tjøme IL

Gjennomføring
Videreføres til ny anleggsplan for
2023-2027.

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg

Nøtterøy og Tønsberg
Danseklubb
Tjøme Tennisklubb

Skatepark på Føynland skole

Nærmiljøanlegg

FAU Føynland skole?

Turnhall – to haller med
skillevegg
Beachhåndballbane Nesskogen
Fektehall

Ordinært anlegg

Nøtterøy IF Turn

Nærmiljøanlegg

Nøtterøy IF

Vurderes ifm rehabilitering av
Wilhelmsenhallen.
Ikke vurdert videre. Tjøme
Tennisklubb har rehabilitert sine
to utendørsbaner i 2021.
Etablert skateramps på skolen.
Elevene har spilt inn til ny plan en
utvidelse av skateparken.
Spilt inn til anleggsplan for 20232027.
Gjennomført.

Ordinært anlegg

Nøtterøy Fekteklubb

Alle idrettslag har et «eget»
sted med plass til utstyr,
kontor og treningsmuligheter
Beachhåndballbane
Anlegg for rulleski på
Labakken skole

Ordinært anlegg

Flere idrettslag

Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg

Tjøme IL
Nøtterøy Ski

Stolpejakt - orientering

Nærmiljøanlegg

Utvikling av padleleden med
flere hytter/gammer

Friluftslivsanlegg

Klubbhus
Rehabilitering av kunstgress

Ordinært anlegg
Ordinært anlegg/
rehabilitering
Ordinært anlegg/
rehabilitering

Orienteringslaget
Tønsberg og omegn
(OTO)
Orienteringslaget
Tønsberg og omegn
(OTO)
Teie IF
Teie IF

Rehabilitering av kunstgress

Nøtterøy IF

Vurdert ifm rehabiliteringen av
Wilhelmsenhallen.
Grindløkken skole kan på sikt
være et alternativ.
Ikke vurdert videre.
Det er ikke etablert et eget
anlegg for rulleski, men nye gang
og sykkelveier med asfalt
tilknyttet skolen kan også
fungere for rulleski.
Gjennomført.
Tas med i ny anleggsplan.
Tas med i ny anleggsplan.
Gjennomført.
Gjennomført.

55

Zip-line og klatrepark
To tennisbaner
Sandvolleyballbane

Nærmiljøanlegg
Ordinært anlegg
Nærmiljøanlegg

FAU Oserød skole
Nytt IL på Veierland
Veierland Vel

Gjennomført.
Ikke gjennomført.
Tas med i ny anleggsplan.

I forrige anleggsplansperiode er det tildelt nesten kr. 27.000.000 i spillemidler til anlegg i Færder. Under følger en
oversikt.
2018
Anlegg
Spillemidler
Eies/driftes av
Føynland skole – rehabilitering av ballbinge
76.000
Færder kommune
Engø Grendehus
867.000
Østbygda Velforening
Nesskogen idrettspark - nytt klubbhus
1.500.000
Nøtterøy IF
Wilhelmsenhallen - rehabilitering
1.000.000
Færder kommune (gjenstår
kr. 7.000.000)
Torød og Hårkollen Idrettsforening 135.000
Torød og Hårkollen
treningspark
Idrettsforening
Servicesenter på Verdens Ende
700.000
Færder kommune
Totalt i perioden
4.278.000
2019
Anlegg
Nærspillanlegg for golf
O-kart for Tjøme
O-kart for Strengsdal
Wilhelmsenhallen - rehabilitering
Pumptrack - Brattås skole
Skate- og sparkesykkelbane Brattås skole
Sandhåndballbane med to
volleyballbaner
Trimpark
Rosanes friområde sandvolleyballbane
Rosanes friområde sandhåndballbane
Rosanes friområde - petanquebane
Rosanes friområde - treningspark
Knøtteskatepark - Føynland skole
Totalt i 2019
2020
Anlegg
Wilhelmsenhallen - rehabilitering
Sanitæranlegg på Haugsjordet
Turkart
Utsettingsrampe/heisekran til
parabåter

Tildelt
spillemidler
326.000
106.000

Gjenstående
tildeling
0
0

Eies/driftes av

68.000

0

3.764.000
292.000
291.000

2.236.000
0
0

300.000

0

300.000

0

154.000

0

Nøtterøy
idrettsforening Nøtterøy
idrettsforening Færder kommune

207.000

0

Færder kommune

27.000
263.000
203.000
6.301.000

0
0
0
2.236.000

Færder kommune
Færder kommune
Færder kommune

Tildelt
spillemidler
2.236.000
496.000
53.000
100.000

Gjenstående
tildeling
0
0
0
0

Nøtterøy Golfklubb
Orienteringslaget
Tønsberg og Omegn
Orienteringslaget
Tønsberg og Omegn
Færder kommune
Færder kommune
Færder kommune

Eies/driftes av
Færder kommune
Færder kommune
Færder kommune
Tønsberg Seilforening
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Rehabilitering av kunstgress på
Nesskogen
Rehabilitering av kunstgress KG1
11er kunstgressbane med flomlys
Treningsfelt med 5er bane 1
Treningsfelt med 5er bane 2
Basketballbane - utendørs

1.000.000

0

1.000.000
2.200.000
500.000
500.000
300.000

0
500.000
0
0
0

Terrengsykkelbane i grus
Totalt i 2020

275.000
8.660.000

0
500.000

Tildelt
spillemidler
200.000
3.500.000
1.200.000
189.000
500.000
714.000

Gjenstående
tildeling
0
7.000.000
1.800.000*
0
0
0

300.000
300.000
143.000

0
0
0

361.000
7.407.000

0
8.800.000

2021
Anlegg
Sanitæranlegg på Randineborg
Labakken skole - idrettshall
Labakken skole - motorikkhall
Sanitæranlegg
11er kunstgressbane med flomlys
Rehabilitering av lysløype på
Nesskogen
Oserød skole klatrepark
Trimpark
Lysanlegg til basketballbane
Kultur- og aktivitetshus
Totalt i 2021

Nøtterøy
idrettsforening
Teie idrettsforening
Teie idrettsforening
Teie idrettsforening
Teie idrettsforening
Nøtterøy
idrettsforening
Teie idrettsforening

Eies/driftes av
Færder kommune
Færder kommune
Færder kommune
Nøtterøy golfklubb
Teie idrettsforening
Nøtterøy
idrettsforening
Færder kommune
Teie idrettsforening
Nøtterøy
idrettsforening
Tjøme skateklubb

Kommunens investeringer i perioden 2018 til og med 2021 gir en oversikt over kommunens bidrag til
anleggsutviklingen i perioden 6. Det er investert ca. kr. 20.500.000 i perioden:
Friluftsområder
Tilskudd
Regnskap Budsjett
år
Kommentar
Galten - nytt toalett
18 895
80 000 2021-2022
Ramberg badeplass - tilrettelegging
292 000 2021-2022 Startes opp i
2022
Rosanes friområde - oppgradering
Rosanes, asfaltering p-plass
Verdens Ende - parkering oppgradering
kapasitet
Verdens Ende og Østre Bolæren - skilting
Nytt renovasjonssystem Verdens Ende

6

619 000

70 000

6 942 283
107 000
690 264

6 560 000
107 000
600 000

2018-2022
2018
2021-2022

27 458
393 300

176 000
360 000

2021-2022
2018-2019

Ytterligere
budsjett i
2022

Investeringer til idrettshall, motorikkhall, kulturscene, uteamfi og uteområder på Labakken skole er ikke tatt med.
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Servicebygget/toalettanlegg Verdens
Ende

700 000

Ildverket - Gapahuk. Padleled Ildverket og
Østre Bolæren

460 000

Ikke bokført
annet enn
spillemidler
fra 2018,
arbeid
utført
tidligere
650 000

416 000

2019

Badeflåter 2018

58 592

2019

Ført på drift,
beløp under
100.000

Torødstranda og Verdun - badeflåter

28 000

2019

Ført på drift,
beløp under
100.000

Badeflåter 3 stk, Lilleskagen, Bekkevika
og Fyn
Skogro - universelt utformet toalett med
vannpost
Fyn - universelt utformet toalett
Fyn -oppgradering parkeringsplass
Randineborg - universelt utformet toalett
Torødstranda, nytt renovasjonssystem
Munkholmen, nytt renovasjonssystem

Interkommunale idrettsanlegg
Oppgradering Tønsberg ishall

Anlegg for amerikanske idretter

Maier - arena

Idrettsanlegg
Hårkollhallen
Toalett Haugsjordet

50 000

120 340

192 000

2020

460 000

901 814

992 000

2018-2021

464 487
480 000
168 813
144 000
200 000
495 200
480 000
150 162
120 000
150 162
120 000
2 859 000 11 366 770 11 119 000

2019-2020
2021
2019-2020
2019
2019

300 000

Tilskudd

Regnskap Budsjett
1 150 000
920 000

Gjelder også
gapahuk og
badebrygge

år
2019

Kommentar
Færder sin
andel
investering

375 000

300 000

2019

Færder sin
andel
investering

3 810 000

3 048 000

2019

Færder sin
andel
investering

5 335 000

4 268 000
år
2018
2018-2020

Kommentar

Tilskudd
Regnskap Budsjett
1 012 500 2 254 561 3 350 000
496 000 1 553 878 1 590 000
1 508 500 3 808 439 4 940 000
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Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2008-06-20-42
Folkehelseinstituttet: Folkehelseprofil 2021 Færder kommune.
https://faerder.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/folkehelse/folkehelseprofil/
Friluftsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1957-06-28-16
Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysisk-aktivitet
Helsedirektoratets rapport fra 2014: Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet.
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/kunnskapsgrunnlag-for-fysisk-aktivitet-innspill-tildepartementet/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20aktivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf/_
/attachment/inline/d7fb591e-ded4-4da9-b1c46dcbe82d8442:75b205e5b7403320a38acbb145b7af32ac726393/Kunnskapsgrunnlag%20for%20fysisk%20ak
tivitet%20innspill%20til%20departementet.pdf
Lov om folkehelsearbeid. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29#KAPITTEL_2
Klima- og miljødepartementet: Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv.
https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf
Kulturloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-06-29-89
Norsk idrettsindeks. https://www.idrettsindeks.no/
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Færder kommune, 2021.
https://faerder.kommune.no/_f/p1/ifcb11755-5045-4f42-ac4b-514e1d2b5b32/helsetilstand-ogpavirkningsfaktorer-i-farder-kommune-2021.pdf
Regjeringens idrettsstrategi 2021 - Sterkere tilbake – En mer inkluderende idrett.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/regjeringens-idrettsstrategi--sterkere-tilbake--en-merinkluderende-idrett/id2870227/
Plan- og bygningsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-4#KAPITTEL_2-4
Sammen om aktive liv - Handlingsplan fysisk aktivitet 2020-2029,
https://www.regjeringen.no/contentassets/43934b653c924ed7816fa16cd1e8e523/handlingsplan-for-fysiskaktivitet-2020.pdf
Statistikk om fysisk aktivitetsnivå og stillesitting. https://www.helsedirektoratet.no/tema/fysiskaktivitet/statistikk-om-fysisk-aktivitetsniva-og-stillesitting
Stortingsmelding nr. 8 (2018–2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida.
https://www.regjeringen.no/contentassets/9778c28ab1014b789bbb3de0e25e0d85/nnno/pdfs/stm201820190008000dddpdfs.pdf
Stortingsmelding nr. 18 (2015–2016) Friluftsliv — Natur som kilde til helse og livskvalitet.
https://www.regjeringen.no/contentassets/9147361515a74ec8822c8dac5f43a95a/no/pdfs/stm2015201600
18000dddpdfs.pdf
Stortingsmelding nr. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge.
https://www.regjeringen.no/contentassets/57f98cf5845f4d3093b84a5f47cef629/nnno/pdfs/stm202020210018000dddpdfs.pdf
Stortingsmelding nr. 19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i eit trygt samfunn.
https://www.regjeringen.no/contentassets/84138eb559e94660bb84158f2e62a77d/nnno/pdfs/stm201820190019000dddpdfs.pdf
Stortingsmelding nr. 26 (2011–2012). Den norske idrettsmodellen.
https://www.regjeringen.no/contentassets/aaf9142d54e344608cc20d4e5fa752e0/no/pdfs/stm2011201200
26000dddpdfs.pdf
Tverga. https://tverga.no/kunnskap/
Tønsberg kommunes Anleggsplan idrett og friluftsliv, 2021-2024.
https://www.tonsberg.kommune.no/_f/p1/i4752ff1f-2b7c-42da-a39a-2682cc63eca4/anleggsplan-idrett-ogfriluftsliv-2021-2024.pdf
Ungdataundersøkelsen nasjonalt 2019. http://www.forebygging.no/Global/Ungdata-2019-Nettversjon.pdf
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Rapport fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NBMU), 2019: Uteområder i skoler og barnehager
– hvordan sikre kvalitet I utformingen? file:///W:/VirksomhetDelt/AKL/AKLKulturenheten/Idrett%20og%20friluftsliv/Anleggsplan/Anleggsplan%20F%C3%A6rder%20kommune%202023
-2027/Kunnskapsgrunnlag/Uteomrader_i_skoler_og_barnehager__hvordan_sikre_kvalitet_i_utformingen%20NBMU.pdf
Vestfold og Telemark fylkes temaplaner for idrett og friluftsliv – 2022.
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv/ (ikke lagt ut ennå).
Wold, L.C., Skår, M. og Øian, H. (2020). Barn og unges friluftsliv. NINA Rapport 1801. Norsk institutt for
naturforskning.
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2652475/1801.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Sted

Prosjekteier

Begrunnelse/utdyping av prosjekt

Nytt/ eksisterende anlegg

Finansiering

Idrett
Kommunens anleggsprosjekter - idrett
Rehabilitere Wilhelmsenhallen

Borgheim

Færder kommune

Wilhelmsenhallen har over tid hatt et stort behov for rehabiliteirng av kantine og garderober, samt
oppgradere og modernisere hallenflaten. Det bør ses på muligheten for flere lokaler inn i prosjketet, som
en mindre hallflate og aktivitetssal. Dette vil komme mindre idretter og aktiviteter til gode, samt åpner
opp mulighet for egenorganisert aktivitet. Dette kan også kompensere for at to-tre gymsaler blir borte.

Rehabilitering/nybygg

Færder kommune og
spillemidler

Høy

Rehabilitere Kunstgressbane 2

Teie idrettspark

Færder kommune

Banedekket er i dårlig forfatning med tydelige rifter og kan yte en risiko mot brukerne. Banen er fylt inn
Rehabilitere
med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av granulatet fra 1. juli 2021.
Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes spillemidler til å rehabilitere banen.

Færder kommune og
spillemidler

Høy

Rehabilitere/utbedre idrettsgulv

Nøtterøyhallen

Færder kommune

Teigar ungdomsskole

Færder kommune

Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler

Videre utvikling av motorikkhall

Labakken skole

Færder kommune

Rehabilitere Kunstgressbane 2

Ormelet idrettspark

Færder kommune

Idrettsdekket har synlige sår og noen steder har dekket løsnet fra underliggende plater. Dette skaper
"bobler" i dekket og kan være skadelig for brukerne.
Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til sikring av
granualtet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes spillemidler til å
rehabilitere banen.
Første byggetrinn av motorikkhallen skal være ferdig medio juni 2022. Det er planer om byggetrinn to for å
videreutvikle bruksmulighetene i hallen.
Banedekket ble etablert i 2008 og er noe slitt. Banedekket må vurderes om skal rehabiliteres i
planperioden. Banen er fylt inn med gummigranulat og ny forskrift fra Miljødirektoratet stiller krav til
sikring av granulatet fra 1. juli 2021. Banedekket er i 2022 minimum ti år gammelt og det kan søkes
spillemidler til å rehabilitere banen.

Høy

Rehabilitere 7'er kunstgressbane

Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler

Ikke vurdert av
idrettsrådet
Ikke vurdert av
idrettsrådet

Foreningers anleggsprosjekter - idrett
Flere bryggeplasser

Sandøysund

Færder seilforening

Utvidelse av driving range

Tjøme golfbane

Tjøme golfklubb

Nye utslagsområder

Tjøme golfbane

Tjøme golfklubb

Bevaring og utbedring av motocrossbane

Banen på Gjærvåg

Fire innTjøme
motocrossklubb

Kommunens anleggsprosjekter - friluftsliv
Gapahuk

Torød idrettspark

Færder kommune

Rosanes er så langt vurdert
som mest aktuelt sted
Torød - Leirfjellveien
(Strengsdalsvannet)

Færder kommune

Rehabilitere lysløype

Borgheim - Tømmerholt

Supplere friområder og løyper med benker/sitteplasser

Rehabilitere
Rehabilitere

Nye installasjoner
Rehabilitere

Prioritering Færder
idrettsråd*

Høy

Kort sikt: Løsning på en prekær mangel på båtplasser for deltakere av sommer regattaene, ønsker Færder Nytt anlegg
Seilforening å gå til innkjøp av en betong flytebrygge.
Lang sikt:
Færder Seilforening har et planforslag til hvordan behovet kan løses permanent.
Utbedre og øke kapasiteten på banens treningsområde - driving rangen
Utvidelse av eksisterende anlegg

Egne midler og spillemidler

Lav

Egne midler og spillemidler

Lav

Etablere nye utslagsområder (tee)på banens ni hull i tillegg til eksisterende . Dette kan forenkle utslagene Utvidelse av eksisterende anlegg
for de som ønsker det.
Dette er en bane for barn og unge, det er flere den siste tiden som henvender seg til klubben fordi de ikke Banen ligger på kommunal grunn, gbnr. 206/3.
passer inn i alle de "vanlige " aktivitetene som tilbys. Banen vår hadde sårt trengt litt hjelp så vi får et enda
bedre tilbud.

Egne midler og spillemidler

Lav

Egne midler og spillemidler

Lav

Nytt anlegg

Tilskudd og spillemilder

Nytt anlegg

Færder kommune og
spillemidler
Tilskudd og spillemilder

Færder kommune

Etablere en stor gapahuk som utendørs sosial møteplass for barnehage, skole og nærmiljøet, samt en
mindre gapahuk tilpasset større barn og nærmiljøet.
Tilby mennesker med tilretteleggingsbehov et trygt sted å bade i sjøen. Badebinge på Verdens Ende blir
tilgjengelig ila sommeren 2022.
Første del av lysløypen mangler noe lys og trenger en utbedring av dekket. I tillegg er det ønskelig å legge
om 500-600 meter av traseen for å unngå at lysløypa går nær dyrket mark. Det kan bli aktuelt å utbedre
lys og dekket i resten av lysløypa også.
Skifte ut lys og utbedre grunnen flere steder.

Eksisterende turområder og
lokale sentrum
Nøtterøy, Tjøme og Hvasser

Færder kommune

Steder for hvile når man er på tur er etterspurt av spesielt eldre.

Nye anlegg

Tilskudd, foreninger og
spillemilder
Færder kommune

Færder kommune

Nye kyststier og sammenbinding av eksisterende kyststier.

Nytt anlegg

Færder kommune

Fjærholmen

Havpadlerne Færder

Etter at Padleleden ble etablert i kommunen er det behov for mer kursing i padling og større kapasitet for
et voksende padlemiljø i regionen.

Anleggsprosjektet er satt på vent til ny arealplan Tilskudd, egne midler og
er vedtatt. Behov for regulering av tomt.
spillemilder

Oppgardere bålplass og ny gapahuk

Berganåsen

Nytt anlegg

Mountmarka

Privat/DNT Barnas turlag
Nøtterøy
Oslofjordens friluftsråd

Eksisterende bålplass i Berganåsen er nedslitt. Ønsker gapahuk som en møteplass og turmål.

Utvide parkeringsplass ved Mountmarka

Utvidelse av eksisterende anlegg

Etablere en turisthytte for overnatting

Færder

DNT Tønsberg og Omegn

Vi planlegger i løpet av det nærmeste året å utvide og oppgradere en eksisterende p-plass nord i
Moutmarka så den kan ta imot flere besøkende. Dette er et tiltak som inngår i godkjent forvaltningsplan
for friområdet og der OF vil søke om dispensasjon.
Som et ledd i DNT Tønsberg og Omegns kyststrategi ønsker foreningen å etablere/drifte en kystnær
hytte/bygning for utleie med overnatting.

Nytt anlegg

Tilskudd, egne midler og
spillemilder

Vurdere badebinge
Rehabilitere lysløype

Videreføre arbeidet med kyststiene
Foreningers anleggsprosjekter - friluftsliv
Regionalt kajakksenter

Færder kommune

Rehabilitering

Rehabilitering

Tilskudd, egne midler og
spillemilder
Tilskudd, egne midler og
spillemilder

Kommunens anleggsprosjekter - Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Grillhytte
Teieskogen

Færder kommune

Supplere barnehagens gapahuk.

Nytt anlegg

Færder kommune og tilskudd

Klatrepark
Lekeområde

Torød skole
Torød barnehage

Færder kommune
Færder kommune

Elevrådet ønsker en klatrepark tilsvarende etablert på flere skoler i kommunen.
Torød Barnehage ligger i direkte tilknytning til nærmiljøanlegget. Næranlegget har ingen anlegg for de
minste barna. Lite har skjedd i barnehagens utearealer siden barnehagen ble bygget for snart 20 år siden.
Ungene har få lekeapparater og de som er der er overmodne for utskifting.

Nytt anlegg
Rehabilitering/nytt anlegg

Tilskudd og spillemilder
Færder kommune

Petanquebaner med benker

Sentrumsnære områder som
Teie og Borgheim
Oserød skole

Færder kommune

Færder kommune og
spillemidler
Tilskudd og spillemilder

Uteområde ved ny barnehage

?

Færder kommune

Populær aktivitet for eldre og mennekser med innvandrerbakgrunn. Aktiviteten kan naturlig bidra til
sosiale møteplasser nær sentrum.
Ved Oserød skole ligger det en svær grusbane som er lite brukt. Her ønsker FAU og skolen og bruke deler
av grusbanen til å lage anlegg for sykkel og skate.
Innvendig eller utvendige installasjoner/områder for fysisk aktivitet.

Nye anlegg

Pumptrack

Oppgradering av uteområder

Torød barnehage

Færder kommune

Etablering av fremtidig hinderløype i forbindelse med utbygging. Eget område satt av til dette. Er ikke en
del av selve utbyggingsprosjektet.

Nye anlegg

Færder kommune

Nytt anlegg
Nye anlegg

Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune

Nye anlegg på uteområdet bak Teie skole

Teie skole

Færder kommune

Etablering av anlegg for fysisk aktivitet på baksiden av bygget. 1) spille- og lekeflater 2) klatring og
bevegelseslek og 3) område for aktivitet med sparkesykkel/rullebrett etc. FAU har også tidligere søkt
midler til dette uten å få innvilgning.
Ny utomhusplan. Supplere med installasjoner. Det er meget begrensede midler til lekinstallasjoner i
prosjektet. F.eks. installasjoner som løfter sykkelløpya som skal re-etableres. Ny versjon av plan er under
utarbeidelse.
Utvendige installasjoner på området for fysisk aktivitet der hvor A-bygget står i dag (skal rives). Det er et
ønske om at dette skal stå ferdig våren 2023.
Utvikle uteområdene med sittearealer, fugleredehusker, vippehuske, baskeballbane, bordtennisbord,
klatrevegg, ballbinge, og andre installasjoner for fysisk aktivitet.

Nye anlegg

Færder kommune og
spillemidler

Uteområdet på Teiehøyden barnehage

Teiehøyden barnehage

Færder kommune

Nye anlegg

Færder kommune

Uteområdet Tjøme ungdomsskole

Tjøme ungdomsskole

Færder kommune

Uteområdet Borgheim ungdomsskole

Borgheim ungdomsskole og
uteområdet mellom skolen og
Wilhelmsenhallen

Færder kommune

Nytt anlegg

Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler

Uteområdet ved Labakken skole

Labakken skole

Færder kommune

Vurdere realisering av flere anlegg knyttet til opprinnelig utomhusplan.

Nye anlegg

Uteområdet ved Brattås skole
Uteområdet Føynland skole

Brattås skole

Færder kommune

Gjennomføre kartlegging av konkrete behov for oppgradering av uteområdet.

Nye anlegg

Føynland skole

Færder kommune

Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene.

Nye anlegg

Uteområdet Teigar ungdomsskole

Teigar ungdomsskole

Færder kommune

Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene.

Nye anlegg

Uteområdet Torød skole

Torød skole

Færder kommune

Vurdere realisering av anlegg innspilt av elevene.

Nye anlegg

Foreningers anleggsprosjekter - Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Oppgradering av fotballbane - drenering
Veierland

Veierland Vel

Gressbanen har ofte overvann.

Rehabilitering av eksisterende anlegg

Pumptrack

Nesskogen idrettspark

Nøtterøy idrettsforening

Frisbeegolfbane

Nesskogen idrettspark

Nøtterøy idrettsforening

Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil suplere de andre anleggene i Nesskogen idrettspark Nytt anlegg
på en god måte.
Populær og etterspurt aktivitet i kommunen.
Nytt anlegg

Skateanlegg

Nesskogen idrettspark

Nøtterøy idrettsforening

Videre utvikling av Korketrekkeren

Teieskogen

Teieskogen nærmiljøpark

Trapper i Kikutbakken

Teieskogen

Teieskogen nærmiljøpark

Petanquebane

Engøveien 9, Tjøme

Sandvolleyballbane

Veierland

Veierland Vel

Utvide aktivitetestilbudet på øya.

Nytt anlegg

Egne midler, tilskudd og
spillemidler

Lokale kulturbygg
Kulturscene/amfi

Tjøme Ungdomsskole

Færder kommune

Det bygges et amfi med kulturscene som en del av rehabiliteringsprosjektet av skolen.

Nytt anlegg

Rehabilitere bygg på Haug gård

Haug gård

Færder kommune og Tjøme
Kunst og Håndverk

Våre planer for huset/garasje og vedlikehold er:
• Skifte panel utvendig og samtidig isolere veggene. Da vi skiftet 3 vinduer i 2020 anbefalte snekkeren at
veggene bør skiftes innen 3 år fordi veggene er pill råtne.
• Oppgradere kjøkkenet, isolere vegger slik at kjøkkenet fremstår i den stand som kreves for
kjøkken/kafedrift ved utstillinger.
• Skifte tak på garasjen. Taksteinen er gamle og det vises tegn til lekkasje og råte flere steder.
• Det er mange flere ønsker som Tjøme Historielag har tatt opp med Færder kommune, som bl.a. skilting,
utbedre en mur som holder på å falle ned. Låven på Haug trenger sårt maling utvendig og utskiftning av
råtne bord. Låven tilhører kommunen.
• Tjøme Kunst og Håndverk planlegger å kjøpe et telt, slik at salgsutstillingen kan utvides og flyttes ut i
hagen.

Rehabilitering

Færder kommune og
spillemidler
Egne midler, tilskudd

Kommunens anleggsprosjekteer - annet
Etablere et gjenbrukshus

Herstad skole

Færder kommune

Tilby lokaler for privatpersoner, lag/foreninger og bedrifter etc. der formålet er å skape gjenbruk av
gammelt utstyr etc.

Nytt bygg eller ombygging av eksisterende bygg Færder kommune og tilskudd/
spillemidler

Foreningers anleggsprosjekteer - annet
Plass for vinterlagring av Færdersnekker

*Færder idrettsråd har kun prioritert anlegg sortert
under "idrett".

Nye anlegg

Populær og etterspurt aktivitet blant barn og unge. Vil suplere de andre anleggene i Nesskogen idrettspark Nytt anlegg
på en god måte.
Vinter: Videreutvikle bakken slik at den kan brukes til vinteraktiviteter ved selv lite snøfall.
Eksisterende anlegg

Kikutbakken er isolert et friareal; vi planlegger å søke midler til en treningstrapp på siden i eksisterende
Nytt anlegg
unnarenn (søke kommunen)
Østbygda båt- og velforening Østbygda Vel og Båtforening ønsker å anlegge en pentanque bane. Vellet ønsker å få til en aktivitet som vil Nytt anlegg
være samlende og morsom for alle aldersgrupper i velforeningen.

Området mellom fotballbanen Færdersnekkas venner
og tennisbanen på Ormelet,
Tjøme, er et egnet område.

Vi ønsker gress og vegetasjon da dette gir best miljø for lagring av båter. Det er i dag naturlig vegetasjon
Nytt anlegg
mot fotballbanen og tennisbanen slik at vi kan få en fin skjerm mot disse aktivitetene. Å klargjøre området
gjør vi på dugnad. Vår brukstid er fra september til mai. I sommerhalvåret er det ingen aktivitet.

Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune, FAU og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler
Færder kommune og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler
Egne midler, tilskudd og
spillemidler

Egne midler, tilskudd

Anleggsprosjekt

Sted

Prosjekteier

Begrunnelse/utdyping av prosjekt

Nytt/ eksisterende anlegg

Status

Prioritering Færder
idrettsråd*

Idrett
Klubbhus

Idrett
Klubbhus

Teie idrettspark

Tidligere spilt inn

Lav

Rundløpebane og sprintløpebane rundt hovedbanen

Teie idrettspark

Idrettsforeningen ønsker et nytt klubbhus plassert sentralt i anlegget mellom
fotballbanene.
Teie idrettsforening

Nytt anlegg

Løpebane

Tilrettelegge for løping på bane.

Tidligere spilt inn

Lav

Rideanlegg

I områder med mye hest (sør på øya), vest for Kirkeveien. Færder kommune

Svømmehall

Færder

Færder kommune

Sykkelpark

Sykkelpark

Turnhall

Kommunalt ridehus, ridebane, kommunale opparbeidede rideveier (grus)/ stier Nytt
for trygg ferdsel/ trening av hest.
Behovet for svømmeopplæring og behovet til vannidrettene og fritidsbading for Nytt anlegg
Færders innbyggere blir pr i dag ikke innfritt. Kommunen er avhengig av en
leieavtale om timer i nabokommunens svømmehall.

Spilt inn av innbyggere.

Teie idrettspark

Teie Idrettspark er kraftig oppgradert med nye kunstgressbaner,
Nye anlegg
treningsapparater og en generell oppgradering av uteområdet. Som en del av
ytterligere utvidelse og bredere bruk vurderer man nå å etablere en sykkelpark i
forbindelse med Teie Idrettspark. Sykkelparken vil treffe et bredt publikum, fra
nybegynnere til entusiaster, fra Færder og omkringliggende kommuner.

Gjennomført mulighetsstudie.

Lav

Turnhall/basishall

Nøtterøy turn

Nøtterøy Turn har et stort behov for å få realisert en Basishall for å kunne utøver Nytt anlegg
sine aktiviteter på en god og effektiv måte.
Dette for å kunne øke medlemsmassen, da det er stor pågang på nye
medlemmer. I tillegg er det ønskelig med en hall hvor apparater kan stå fast
oppmontert, og hvor det muligheter til å kunne ha et stort frittstående gulv.

Det er for øyeblikket ingen konkrete planer
anleggsplaner fra Nøtterøy Turn sin side.
Det er internt satt ned en arbeidsgruppe for å se
på mulighetene for å etablere en egen Basishall.
Enten ved å bygge nytte, eller å kunne overta noe
eksisterende bygningsmasse.

Lav

Utvidelse av Tjømehallen

Lindhøy

Færder kommune

Idrettsmiljøet på Tjøme ønsker å utvide Tjømehallen eller bygge en basishall
tilknyttet hallen.

Nytt anlegg/eksisternede anlegg Fra forrige anleggsplan og ikke spilt inn på nytt.

Friluftsliv
Etablere lysløype
Friluftscamp

Skogsområdet bak Tjøme ungdomsskole
Færder

Færder kommune
DNT Tønsberg og Omegn

Helårs lysløype.
Bli kjent med og trygg på å bruke kysten. Friluftsskoler, basecamp, klatring,
buldring. Se til Trollsvann som eksempel.

Nytt anlegg
Nytt anlegg

Spilt inn av Eiendomsforvaltningen
Tilskudd, egne midler og spillemilder

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Permanente skateelementer

Nytt anlegg

Spilt inn av FAU Oserød skole.

Administrasjonen vil foreløpig ikke jobbe videre
med et svømmehallprosjekt.

Oserød skole

Færder kommune

FAU ved skolen ønsker å etablere et skateanlegg til bruk for de større barna.

Aktivitetspark

Aktivitetspark på Kaldnesbanen: Sykkelbane,
tennis/pickleballbane, petanquebane, bowlingbane,
lekepark, grillplass, lys

Kaldnesbanen

Vi i velforeningen Valhalla vel ønsker å fremme et forslag om et
Nye anlegg
samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg og Færder kommune om etablering av en
aktivitetspark i området. Målgruppen for parken vil være 1-100 år, beboere fra
store deler av Tønsberg og Nøtterøy.

Enkel skisse foreligger.

Aktivitetspark

Familie- og aktivitetspark på Torås fort

Torås fort

Utvikle fortet til et senter for aktiviteter for hele familien.
1. Familiepark på Torås fort
2. Kulturelle aktiviteter ala Kompani Lauritzen

Nye anlegg

Utvikle eksisterende anlegg + nytt anlegg

Badstue

Badstue

Torødstranda

Nye anlegg

Tegninger foreligger.

Vi ønsker med denne søknaden å realisere en mangeårig drøm om
badstue på Torødstranda. Med et stadig flere som bruker stranda til
bading i vinterhalvåret, vil badstue bli et viktig tilskudd til både helse og
trivsel. I dag ligger et nedslitt og lite innbydende toalettanlegg som i
høyeste grad trenger en oppgradering. Vårt forslag, og ønske, er at
rehabilitering av toalettanlegget sees i sammenheng med påbygg /
tilbygg av badstue.
Frisbeebane
Klatrepark

Frisbeegolfbane
Teieskogen

Veierland
Teieskogen nærmiljøpark

Videre utvikling av Korketrekkeren

Teieskogen

Teieskogen nærmiljøpark

Kulturbygg
Øvingslokale

Lokale med piano og scene

Tjøme

*Færder idrettsråd har kun prioritert anlegg sortert
under "idrett".

Veierland Vel
Nytt anlegg
En langsiktig plan er å se på muligheten til å få bygget en mindre klatrepark
Nytt anlegg
«Høyt og Lavt».
Helårs/sommer: Bakken er som skapt for sykkel område. For å illustrere
Nye anlegg
sammenlikner vi oss med Gullia i Trysil (link: https://youtu.be/r3TRFDaBXqc).
- I korketrekkeren kan det lages flere rundbaner/løyper ned og opp. Terrenget
mellom lysløypa og perfekt for dette. Kupert og skrånende. Litt bratt parti, ved
tregrensen som er kappet, men det kan løses.
- Det finnes andre planer og sykkelbaner på Nøtterøy (NIF), men for
barn/ungdom rundt Teie blir dette for langt unna; dette kunne vi laget i bunn av
bakken rundt der jeg har merket opp (kart under), også tegnet opp en rød løype
ned til høyre for bakken.
- I dette området er det lite turfolk som går, så her bør det være muligheter.

Seniorkoret Corvus

Lokale for både øvelser og
arrangere konserter.

Kommunen har svart negativt på flere
sykkeltraseer i Teiskogen. Sykkelaktiviteten må
sentreres til anlegget i Korketrekkeren.

Ikke vurdert av
idrettsrådet
Lav

Lav

Nytt/ eksisterende
anlegg
Anleggsprosjekt
Idrett
Klubbhus

Sted

Innspiller

Begrunnelse/utdyping av prosjekt

Teie idrettspark

Teie idrettsforening

Idrettsoforeningen ønsker et nytt klubbhus plassert sentralt i anlegget emllom fotballbanene.

Ny brygge

Sandøsund

Færdersnekkas venner

Færder Seilforening har et stort behov for bryggetilgang for å kunne arrangere regattaer på Sandøsund. Vi i Venneforeningen støtter dette
arbeidet fullt ut og håper på velvilje fra Kommunens side i dette arbeidet. Foreningen skal arbeide for at Færdersnekkene kan samles i et
felles bryggeanlegg ved Færder Seilforening sitt klubbhus i Sandøsund. Dette vil gi en fin kulturell tilvekst i Kruge havn på Sandøsund,
Hvasser. Pr. nå ser vi at å oppnå denne målsetningen vil ta tid, slik at vi nå ser på mellomløsninger. Behovet er i dag 8 plasser.

Flere bryggeplasser

Sandøysund

Færder seilforening

Kort sikt: Løsning på en prekær mangel på båtplasser for deltakere av sommer regattaene, ønsker Færder Seilforening å gå til innkjøp av en Nytt anlegg
betong flytebrygge. Denne kan legges midlertidig (i) rett nord for båtkranen i Sandøsund til minst mulig hinder for fiskebåtene eller (ii) nord
for havnen – dog ingen løsning når det blåser sterk vind fra nord. For å kunne gjennomføre dette sommer flyttebryggeprosjektet vil Færder
Seilforening trenge hjelp av Færder Kommune. Det viktigste er en midlertidig tillatelse til å legge ut sommerflyttebryggen.
Lang sikt: Færder Seilforening har en egen brygge i Sandøsund. Problemet er at den østre bryggen til Sandøsund Båtforening ligger så nær
bryggen til Færder Seilforening at det er ikke mulig å ligge langs Færder Seilforeningens brygge uten at det oppstår problemer for
Sandøysund båtforeningens medlemmer når de skal ut og inn av plassene. Videre er det grunt langs bryggen til Færder Seilforening, slik at
en fremtidig løsning som muliggjøre at seilbåter skal kunne ligge langs denne bryggen, ville kreve mudring og sikring av steinbryggen. Færder
Seilforening ønsker å sikre bryggen, mudre og muliggjøre bruk av bryggen til at fortøyning for seilbåter samtidig som man finner varige
løsninger for Sandøsund Båtforening f.eks. ved at deres brygge flyttes noe vestover og noen av deres plasser erstattes andre steder i havnen.
Færder Seilforening har planforslag til hvordan behovet kan løses.

Utvidelse av driving range

Tjøme golfbane

Tjøme golfklubb

Utbedre og øke kapasiteten på banens treningsområde - driving rangen

Nye utslagsområder

Tjøme golfbane

Tjøme golfklubb

Etablere nye utslagsområder (tee)på banens ni hull i tillegg til eksisterende . Dette kan forenkle utslagene for de som ønsker det.

Rundløpebane og sprintløpebane
rundt hovedbanen

Teie idrettspark

Teie idrettsforening

Tilrettelegge for løping på bane.

Oppgradering av
anlegg
Oppgradering av
anlegg
Nytt anlegg

Bevaring og utbedring av
motocrossbane

Banen på Gjærvåg.

Fire innspill gitt av Tjøme
motocrossklubb

Dette er en bane for barn og unge, det er flere den siste tiden som henvender seg til klubben fordi de ikke passer inn i alle de "vanlige "
aktivitetene som tilbys. Banen vår hadde sårt trengt litt hjelp så vi får et enda bedre tilbud.

Eksisterende
anlegg

Sykkelpark

Teie idrettspark

Teie idrettsforening

Teie Idrettspark er kraftig oppgradert med nye kunstgressbaner, treningsapparater og en generell oppgradering av uteområdet. Som en del
av ytterligere utvidelse og bredere bruk vurderer man nå å etablere en sykkelpark i forbindelse med Teie Idrettspark. Sykkelparken vil treffe
et bredt publikum, fra nybegynnere til entusiaster, fra Færder og omkringliggende kommuner.

Nye anlegg

Turnhall/basishall

Nøtterøy

Nøtterøy turn

Nøtterøy Turn har et stort behov for å få realisert en Basishall for å kunne utøver sine aktiviteter på en god og effektiv måte. Dette for å
kunne øke medlemsmassen, da det er stor pågang på nye medlemmer. I tillegg er det ønskelig med en hall hvor apparater kan stå fast
oppmontert, og hvor det muligheter til å kunne ha et stort frittstående gulv.

Nytt anlegg

Friluftsliv
Regionalt kajakksenter

Fjærholmen

Havpadlerne Færder

Etter at Padleleden ble etablert i kommunen er det behov for mer kursing i padling og større kapasitet for et voksende padlemiljø i regionen. Nytt anlegg

Forsvarsområder med ny bruk og
behov for tilrettelegging.

Mågerø og Håøya

Oslofjordens friluftsråd

Sted for overnatting og diverse lek
og aktiviteter
Behov for flere friområder.

Randineborg

DNT Tønsberg og Omegn

Det er positivt at et stort og attraktivt og tidligere båndlagt forsvarsområde som Mågerø åpnes for allmennheten.
Det er viktig at området kjapt søkes tilrettelagt for friluftsbruk og at det settes av midler til dette. Det samme gjelder også for forsvarets
eiendom på Håøya som også er i ferd med å avhendes.
Bli kjent med og trygg på å bruke kysten. Friluftsskoler, basecamp, klatring, buldring. Se til Trollsvann som eksempel.

Færder

Oslofjordens friluftsråd

Kommunens sikring og oppkjøp av eiendommen Randineborg er et kjærkommet og svært positivt tilskudd som friområde. Det er flott og
viktig at kommunen alt er på ballen med tanke på å tilrettelegge området for besøkende.
Kommunen har tidligere ellers utarbeidet en oversikt over attraktive strandeiendommer med friluftsinteresser i tilfelle de skulle komme for
salg. Dette er positivt og viktig bl.a. med tanke på muligheter for statlig støtte ved oppkjøp. Vi håper kommunen fortsatt vil ha et fokus på
dette – sikring av nye attraktive strandeiendommer for friluftslivet.

Rehabilitering eller
nybygg
Nytt anlegg

Nytt anlegg

Vedlikehold av eksisterende
friområder.

Alle friområder i kommunen

Oslofjordens friluftsråd

Oppgardere bålplass og ny gapahuk Berganåsen

Privat/DNT Barnas turlag Nøtterøy

Fullføre "kartlegging og verdsetting" Færder
av friluftlivsområder

DNT Tønsberg og Omegn.

Det er viktig at friluftsbrukerne møter attraktive og godt vedlikeholdte friområder. Vi ser at bruken av mange friområder i Oslofjordområdet
har økt voldsomt i forbindelse med korona-nedstengninger. Det er viktig at det settes av nok midler til å utbedre slitasje og oppgradere
områder der det er behov for dette.
Vi nevner
ellers helthetlig tiltaksplan innsatsområde 6.3 - bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper med tiltakene:
- Stimulere kommunene
til å utvikleergode
løsninger
forgapahuk
gange, sykling
kollektivtransport
til friluftslivsområder (tiltak 54)
Eksisterende
bålplass i Berganåsen
nedslitt.
Ønsker
som enogmøteplass
og turmål.
Rehabilitere og
nytt anlegg
I Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv i Den statlige friluftslivspolitikken, jf. Prop. 1 S (2013-2014) var det et mål at alle landets kommuner
skulle kartlegge og verdsette sine viktigste friluftsområder innen 2018. Gamle Nøtterøy kommune startet på dette arbeidet. Det gjenstår å
fullføre dette arbeidet og gjennomføre en kartlegging i resten av kommunen. Kommentar: Prosjektet er ferdig gjennomført for hele Færder.

Styrke arbeidet med å etablere
sammenhengende kyststier og
forbindelser til, fra og mellom
friluftslivsområder.

Bl.a. sør på Hvasser og fra
Oslofjordens friluftsråd
Verdens Ende og nordøstover
langs Røssesundet. Få på plass en
sammenhengende kyststi fra
Tjøme sentrum og sørover til
Eidene og Moutmarka

Det har som kjent gjennom flere år vært jobbet med å få til sammenhengende kyststistrekninger flere plasser i Færder. Bl.a. sør på Hvasser
og fra Verdens Ende og nordøstover langs Røssesundet. OF anser dette for å være et av de viktige friluftslivstiltakene i denne planen og
ønsker og håper at dette arbeidet prioriteres og at en kommer i mål. Det å få på plass en sammenhengende kyststi fra Tjøme sentrum og
sørover til Eidene og Moutmarka er også noe vi håper en kan prioritere.

Utvide
eksisterende stier

Utvide parkeringsplass ved
Mountmarka

Mountmarka

Oslofjordens friluftsråd

Vi planlegger i løpet av det nærmeste året å utvide og oppgradere en eksisterende p-plass nord i Moutmarka så den kan ta imot flere
besøkende. Dette er et tiltak som inngår i godkjent forvaltningsplan for friområdet og der OF vil søke om dispensasjon.

Utvide
eksisterende pplass

Ormelet Vel ber Færder kommune
vurdere kjøp av friområdet
«Regnbuen strand» på Ormelet.

Regnbuestranda, Ormelet

Ormelet vel

Eierne av friområdet Regnbuen på Ormelet har gitt uttrykk for at de ønsker å selge eiendommen til Færder kommune. Det er begrenset med Eksisterende
tilgang for allmennheten til strender på Tjøme. Ormelet Vel er av den mening at Færder kommune, når muligheten oppstår, bør prioriterer å anlegg.
kjøpe opp eiendommer med tilgang til sjøen slik at disse kan sikres for fremtidig bruk av allmennheten. Regnbuen strand er i utstrakt bruk
hele året, - både av tilreisende og fastboende og er en naturlig lokal samlingsplass. Stranda benyttes av skolene på dagtid, og barn og unge
på fritiden, til opplæring, bading og rekreasjon.

Oslofjordens friluftsråd

Kommunen har startet opp et arbeide med å kartlegge evt. ulovligheter på en del strandstrekninger i kommunen. Dette er et positivt og
svært viktig arbeid med stor betydning for allmennhetens ferdselsmuligheter i strandsonen.

Ulovlighetsoppfølging i strandsonen Færder

Etablere en turisthytte for
overnatting

Færder

DNT Tønsberg og Omegn

Som et ledd i DNT Tønsberg og Omegns kyststrategi ønsker foreningen å etablere/drifte en kystnær hytte/bygning for utleie med
overnatting.

Merke traseer fra
sentrumsområdene og ut til
turområdene

Sentrumsområder i Færder

DNT Tønsberg og Omegn

Innenfor Færder kommunes grenser er det en rekke større og mindre naturområder egnet for friluftsliv. Friluftslivet trenger ikke store og
kostnadskrevende anlegg, men lett tilgjengelige turområder og grønnstruktur i nærområdet der folk bor. Mål: Det skal være maksimalt 500
meter til nærmeste tursti. Disse må gjøres tilgjengelige og brukervennlige gjennom enkel tilrettelegging ved:

Nytt anlegg

Generelt jobbe for å gjøre det
attraktiv å komme seg ut på tur.
Velet har flere ideer til dette.

Torød

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Aktivitetspark på Kaldnesbanen:
Kaldnesbanen
Sykkelbane, tennis/pickleballbane,
petanquebane, bowlingbane,
lekepark, grillplass, lys

Bukta Vel

Noen ideer:
• Etablere bane for strandvolleyball på offentlige strender, for eksempel Torødstranda..
• Etablere flere treningsparker for barn og voksne, for eksempel utnytte asfaltfeltet ved begynnelsen av Buktaveien, ved Torød skole og/eller
andre steder.
• Turorientering
• Gapahuk med grillmuligheter – for eksempel en på utsiktspunktet “Glaner`n”.
• Utbedre stien fra Bukta nederst i Buktaveien, vestover langs stranda og opp kneika mot Sparsvei. Denne er mye brukt, men folk med sykler
eller barnevogner sliter i kneika som nærmest er blitt til et elveleie

Valhalla vel

Vi i velforeningen Valhalla vel ønsker å fremme et forslag om et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg og Færder kommune om etablering av Nye anlegg
en aktivitetspark i området. Målgruppen for parken vil være 1-100 år, beboere fra store deler av Tønsberg og Nøtterøy.

Utvikle fortet til et senter for aktiviteter for hele familien.
2. Kulturelle aktiviteter ala Kompani Lauritzen

Familie- og aktivitetspark på Torås
fort

Torås fort

Interessegruppa for Torås fort

Badstue

Torødstranda

Torød krets vel

Oppgradering av fotballbane drenering
Frisbeegolfbane
Frisbeegolfbane
Videre utvikling av Korketrekkeren

Veierland

Veierland Vel

Veierland
Nesskogen
Teieskogen

Veierland Vel
Nøtterøy idrettsforening
Teieskogen nærmiljøpark

Klatrepark

Teieskogen

Teieskogen nærmiljøpark

Petanquebane

Engøveien 9, Tjøme

Østbygda båt- og velforening

Sandvolleyballbane

Veierland

Veierland Vel

Skateanlegg
Trapper i Kikutbakken

Nesskogen idrettspark
Teieskogen

Nøtterøy idrettsforening
Teieskogen nærmiljøpark

Kulturbygg
Rehabilitere bygg på Haug gård

Haug gård

Færder kommune og Tjøme Kunst
og Håndverk

Nye anlegg og
rehabilitering av
eksisterende
anlegg

1. Familiepark på Torås fort

Spilt inn av
Interessegruppa
for Torås fort
Vi ønsker med denne søknaden å realisere en mangeårig drøm om badstue på Torødstranda. Med et stadig flere som bruker stranda til
Nytt
bading i vinterhalvåret, vil badstue bli et viktig tilskudd til både helse og trivsel. I dag ligger et nedslitt og lite innbydende toalettanlegg som i anlegg/rehabiliteri
høyeste grad trenger en oppgradering. Vårt forslag, og ønske, er at rehabilitering av toalettanlegget sees i sammenheng med påbygg /
ng av eksisterende.
tilbygg av badstue.
Rehabilitering

Vinter: Videreutvikle bakken slik at den kan brukes til vinteraktiviteter ved selv lite snøfall.
Helårs/sommer: Bakken er som skapt for sykkel område. For å illustrere sammenlikner vi oss med Gullia i Trysil (link:
https://youtu.be/r3TRFDaBXqc).
En langsiktig plan er å se på muligheten til å få bygget en mindre klatrepark «Høyt og Lavt».

Østbygda Vel og Båtforening ønsker å anlegge en pentanque bane. Vellet ønsker å få til en aktivitet som vil være samlende og morsom for
alle aldersgrupper i velforeningen.

Nytt anlegg
Nytt anlegg
Nye anlegg

Nytt anlegg

Nytt anlegg

Nytt anlegg

Kikutbakken er isolert et friareal; vi planlegger å søke midler til en treningstrapp på siden i eksisterende unnarenn (søke kommunen)

Nytt anlegg
Nytt anlegg

Våre planer for huset/garasje og vedlikehold er:
Splt inn av Tjøme
• Skifte panel utvendig og samtidig isolere veggene. Da vi skiftet 3 vinduer i 2020 anbefalte snekkeren at veggene bør skiftes innen 3 år fordi Kunst og Håndverk
veggene er pill råtne.
• Oppgradere kjøkkenet, isolere vegger slik at kjøkkenet fremstår i den stand som kreves for kjøkken/kafedrift ved utstillinger.
• Skifte tak på garasjen. Taksteinen er gamle og det vises tegn til lekkasje og råte flere steder.
• Det er mange flere ønsker som Tjøme Historielag har tatt opp med Færder kommune, som bl.a. skilting, utbedre en mur som holder på å
falle ned. Låven på Haug trenger sårt maling utvendig og utskiftning av råtne bord. Låven tilhører kommunen.
• Tjøme Kunst og Håndverk planlegger å kjøpe et telt, slik at salgsutstillingen kan utvides og flyttes ut i hagen.

Lokale med piano og scene
Annet
Plass for vinterlagring av
Færdersnekker

Tjøme

Seniorkoret Corvus

Området mellom fotballbanen og Færdersnekkas venner
tennisbanen på Ormelet, Tjøme,
er et egnet område.

Lokale for både øvelser og arrangere konserter.

Eksisterende
anlegg. Leie?

Vi ønsker gress og vegetasjon da dette gir best miljø for lagring av båter. Det er i dag naturlig vegetasjon mot fotballbanen og tennisbanen
slik at vi kan få en fin skjerm mot disse aktivitetene. Å klargjøre området gjør vi på dugnad. Vår brukstid er fra september til mai. I
sommerhalvåret er det ingen aktivitet.

Opparbeiding av
eksisterende
området.

Anleggsprosjekt - innspill
Idrett
Idrettsanlegg
Idrettsanlegg, gjerne innendørs.

Idrettshall
Klatrevegg

Idrettshall
Innendørs klatrevegg

Sted
Idrettsanlegg sentralt på Nøtterøy, Borgheim
området. Like langt fra begge sider (Tjøme &
Tønsberg).
Foynland skole
Klatreveggen kan kanskje være i nærheten av
Teie..

Begrunnelse/utdyping av prosjekt

Alle elever i Færderskolen burde få tilgang på svømmehall. Klatrevegg kan være et
godt aktivitetstilbud for alle de som ønsker å være i aktivitet, men som ikke
nødvendigvis ønsker å konkurrere.

Motorsport anlegg Motorsportsanlegg. Et større anlegg som kan samle aktivitetene gokart, quad, trail og Sentralt hvor det er mulig å komme til med buss
motorcross. Færder kommune trenger anlegg for de som ønsker noe annet enn hall og fra alle krokene av kommunen uten å måtte sende
gotballaktiviteter.
barn med buss til Tønsberg først for bytte.
Padeltennis

Hall til padeltennis

Mølleveien 41.

Padeltennis

Utendørsbane

Ved Tjømehallen

Rideanlegg
Rideanlegg

Kommunalt ridehus, ridebane, kommunale opparbeidede rideveier (grus)/ stier for
trygg ferdsel/ trening av hest.
Ridehus

I områder med mye hest (sør på øya), vest for
Kirkeveien.
I nærheten av flere staller som kan bruke det.

Svømmehall

Svømmehall

Svømmehall
Svømmehall

Svømmehall
Svømmehall

Svømmehallen bør komme i nærheten av
Borgheim
Teie
Færder

Tennisbane
Friluftsliv
Benker
Benker

Tennisbane utendørs

Kaldnesbanen/ Teie

Benk som alltid er tørr (nytt opplegg)
Benker/hvilesteder

Egende steder
Langs godt merkede turstier

Bro

Enkel bro over Furusund, ved Eidenestranda, Røde Kors, på Tjøme.

Ny idrett med stort potensial for å skape aktivitet i befolkningen. Størrelse på
hallen vil være på omtrentlig 1200m2
Padle er en raskt voksende sport og er svært gøy, men per i dag finnes ingen padlebaner på Tjøme.
Se mot Nederland, Tyskland, Belgia for hvordan de anlegger rideveier langs veiene.

Gratis inngang for 4. trinn (de som har skolesvømming) og halv pris for famileien
som bader sammen med barnet.

Tilgjengeligjør turstier for eldre og andre som har behov for hvileplasser underveis
på en tur.
Furusund, ved Eidenestranda, Røde Kors, på Tjøme Det finnes steiner og hoppestaver tilgjengelig for å komme over sundet. Dette er
dessverre ikke bra nok for syklister, folk med barnevogner og en del turfolk.
Mange i den sistnevnte kategorien har ulike skader som umuliggjør hoppingen.
Når det er springflo i vinterhalvåret, ligger hoppesteinene under vann.
Furusund ligger midt i kyststier fra Verdens Ende, Moutmarka, og fram til Vrengen
bro. Det er en drøm om å få en sammenhengende forbindelse her. Fra Vrengen på
Nøtterøysiden går det videre kyststi nordover til Hella. Selvsagt behøver man ikke
gjøre hele strekningen på én gang. Det er flere steder man kan ta av og komme
opp på hovedveien. Noen har kanskje parkert en bil der det er mulig.

Bålplass
Gapahuk

Bålplass og mulighet for hengekøye
Steder å samles på tur

Egnende steder

Kajakkanlegg

Gode anlegg for ut/inn med kajakk

Færder

Kulturminner

Koble naturopplevse med kulturminner

Færder

Nærfriluftsliv

100-meterskogen

Ved alle skolene i Færder

Parkanlegg

Den kommunale sletta ved vannet på Tørkopp,
Vestskogen
Over hele kommunen

Skog

Parkanlegg med lekeapparater, brygge, fastmonterte griller og toalett (slik som ved
Rosanes stranden/Torød stranden)
Det er behov for bedre parkering nær friluftsområdene! Og flere tilrettelagte turstier
for rullestol brukere!
Mer areal satt av til skog og natur.

Stupetårn

Stupetårn

Egnet sted

Parkering

Gjør det attraktivt å komme seg ut.
Gapahuker, bålplasser, benker med bord etc. Samarbeid med foreninger kan være
relevant.
Kobles på Padleleden. Havpadlerne Færder og Oslofjordens Friluftsråd har utleie
av kajakk. OF kan tilbud selvadministrende utleie via utplassering av kajakkstativer
på henger.
Ses i sammenheng med Kulturminneplanen.

Bruk av skog og natur til turer og undervisning er viktig for skolene. Alle skolene i
Færder bør ha tilgang på en liten skog i nærheten av skolen.

Overalt på øyene. F.eks Vestskogen skole, området Det er viktig med reelle grønne lunger på allerede nedbygde øyer. Skog og natur
ved golfbanen, nye Labakken skole, Teieskogen,
øker livskvaliteten til innbyggerne, både når det gjelder fysisk aktivitet, idrett,
skogen rundt/ved Prestegårdsdammen.
friluftsliv og psykisk helse. Samtidig ser vi at naturen tas bit for bit.
Stupetårnet på Geiteskjær er populært, men det er ikke tilgjengelig uten båt, og
det er begrenset hvor mange båter som kan ligge på skjæret. «Klippestup» med
varierende sikkerhet er ofte alternativet for barske ungdommer og andre tøffe
stupere.
Argumenter for:
- Sikkerhet for stupere
- Attraktivitet for ungdom – bostedsattraktivitet på lang sikt
- Utforming - bli et fint landemerke.
Argumenter mot:
- Byggeforbudet i 100-meterssonen - Er det i det hele tatt mulig?
- Vedlikehold – for å opprettholde sikkerhet
- Andre tiltak som – før vi evt har sjekket med byggesak om det i det hele tatt er
mulig.

Turstier

Oppgraderte tur/stier oppmerket.

Turstiene spredt over alt. Nære og lokale tilbud.

Turstier
Vinterbading

Utbedre skilting av stier
Tilgjengeligjøre Fjærholmen for vinterbading

Skiltede stier og løyper i Færder
Fjærholmen

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Badstue
Badstue
Ballbinge
Ballbinge eller en liten kunstgress bane
Frisbeebane
Diskgolf bane, helst 18 hull, men en god 9 hulls funker.

Fjærholmen
Torød skole eller Torød sletta.
Borgheim, kanskje ved siden av/på golfbanen

Frisbeebane
Frisbeebane
Hindeløype
Klatrepark

Frisbee bane
Frisbeegolf
Enkel hinderløype ala Kompani Lauritzen
Klatrepark og bålplass

Skallestad
Teieskogen
Egnet sted
Pytteberget barnehage (ved Tjømehallen)

Klatresti

Liten klatresti

Bolæren

Vinterbading er en populær og voksende aktivitet blant innbyggerne. Det bør
være et sted på Fjærholmen for vinterbading der en trapp ned i vannet er
permanent hele året.
Spesielt attraktiv ifm vinterbading.

Lage et attarktivt aktivitetsområdet på tomta der gamle Pytteberget barnehage
ligger i dag. Dette er et område som allerede blir brukt av både skole, barnehage
og SFO, men som kunne trengt litt mer innhold og større bruksmuligheter.

Lekepark

Det bør legges tilrette for en fin stor skatepark, lekepark, klatrepark/ nærmiljø anlegg
for barn/ungdom.

Ved nye Labakken skole. Sentralt for mange på
øyene.

Lekeplass

Det bør være flere lekeplasser på Herstad/Tanstad.

Herstad/Tandstad og Borgheim

Lekeplass

Flere enkle små lekeplasser for yngste beboere og foreldre, 2-4 åringer.

Lekeplass
Lekeplasser

Lekeplass
Oppgardere lekeplasser

Pumptrack

Pump track og/eller sykkelbane.

Skatepark

Det bør legges tilrette for en fin stor skatepark, lekepark, klatrepark/ nærmiljø anlegg
for barn/ungdom.

Der er det veldig lite lekeplasser eller barnevennlige aktiviteter. Gjerne
treningsapparater kombinert med lekeplass. Det bør også legges til rette for
barn/ungdommer ved Borgheim med feks lekeplass/park, skatepark, klatrepark
eller lignende.
Detdvs
trengs
møteplasser
barn
ungdom
ved
Burde være 1-2 slike plasser i hvert nabolag så det Husker,
sklier og
lekerhyggelige
som er små
og enkle i for
bruk.
Ogog
benk
for foresatte
å
blir lett å gå ditt for små føtter.
sitte på mens de små leker
Borgheim
Ifm med utbyggingen av leilligheter og utviklingen av sentrum.
Nær der folk bor
Små barn bør ha tilgang på lekeplasser i nærheten av der de bor. Flere lekeplasser
i dag i dårlig forfatning.
På nye Labakken skole? Vestskogen, Borgheim,
Herstad?
Ved nye Labakken skole. Sentralt for mange på
øyene.

Skatepark
Skatepark
Skatepark
Skatepark
Skatepark

Oppgradert skate park på Føynland skole med bowl.
Skatepark
Skatepark
Skatepark
Skatepark/nærmiljøanlegg i betong, for å bruke til sparkesykler, skateboard, sykkel - for
alle!

Føynland
Teie, Vestskogen
Teie, Vestskogen, Borgheim eller Rosanes
Borgheim
Nesskogen idrettspark (NIF), i tilknytning til
fotballbaner og lekeplass.

Treningspark
Tuftepark
Annet
Treningssenter

Treningsparker ute
Tufte park/ utetrenings park.

Egende steder
Føynland

Jeg mener at det trengs et ordentlig treningssenter på Borgheim med litt kvalitet (ala
sats, elixia osv).
Utvide Active badeland

Borgheim

Badeland

Active badeland

Mange gode eksempler på hvor vellykket det har vært andre steder :) Veldig bra
med et lavterskel-tilbud som ikke koster penger å delta på, og som ikke krever
spesielle ferdigheter eller mye utstyr. (Utstyr kan f.eks lånes i BUA Færder). På
Nesskogen er det allerede et fint anlegg, men vi mangler noe som treffer bredden
bedre - noe et slikt nærmiljøanlegg vil gjøre.

Utvide badelandet og få det varmere innendørs og varmere vann.

Anleggsprosjekt - innspill
Idrett
Badeland
Basseng
Friidrettsbane
Gokart bane
Gokartbane
Gokartbane
Hoppbakke
Idrettshall
Klatrevegg

Badeland
Basseng
Friidrettsbane
Gokart bane
Gokartbane
Gokartbane
Plast hoppbakke
Ny håndballhall
Klatrevegg

Sted
?
Teigar ungdomsskole
Teie idrettspark
Teieskogen eller Teigar ungdomsskole
Nøtterøy eller Føynland
Færder
Føynland
Ved siden av Tjømehallen
Torød skole

Klubbhus

Pusse opp klubbhus - gjøre det mer tilgjengelig for folk

Teie idrettspark

Løpebane

Løpebane rundt hovedbanen

Teie idrettspark

Skitrekk

Skitrekk (t-krok)

Korketrekkeren

Skytebane
Snøproduksjonsanlegg
Større hall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Tennisbane
Tennisbane
Treningsrom
Turnhall
Turnhall
Ungdomsklubb

Skytebane
Snøproduksjonsanlegg
Større hall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Svømmehall
Tennisbane
Tennisbane
Treningsrom
Turnhall
Turnhall
Ungdomssklubb i klubbhuset - åpent alle dager uteom i helger

Teie
Torød alpinbakke
Tjømehallen
Føynland
Torød skole
Teie
Teigar ungdomsskole
Tjøme
Føynland
Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Nøtterøyhallen
Tjøme
Teie idrettspark

Friluftsliv
Badebrygge
Badestige
Badestige
Benker
Benker
Benker
Flytebrygge
Gangbro
Gangsti

Badebrygge
Fikse badestige
Flere badestiger
Flere benker
Flere benker/sitteplasser
Parkbenker
Flytebrygge
Gangbro til liten holme i vannet
Gangsti

Øverste av Teiedammene
Rosanes friområde
Rosanes friområde
Rosanes friområde
Teieskogen
Øverste av Teiedammene
Rosanes friområde
Øverste av Teiedammene
Brekka, Teie

Gapahuk
Gapahuk
Gapahuk
Gapahuk
Hundepark
Hundepark
Stupebrett
Stupebrett
Stupebrett
Høyere stupebrett
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Stupetårn
Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Aktivitetsbane
Aktivitetsbane med mini trampoliner
Badebasseng
Badebasseng
Badeflåte
Badeflåte med hoppetårn
Badmintonbane
Badmintonbane
Ballbinge
Ballbinge
Ballbinge
Ballbinge
Ballfangernett
Nett rundt 7er banen
Basketballbane
Basketballbane
Basketballbane
Basketballbane
Basketballbane
Basketballbane
Basketballkurver
Baskeballkurver i forskjelige høyder
Basketballkurver
Nye kurver og nett
Basketballkurver
Benker
Benker
Benker
Benker
Benker

Nye kurver og nett
Fargerike benker lik de på Brygga i Tønsberg (vennebenk)
Fikse benker
Flere benker
Flere benker/sitteplasser
Varmebenker som utenfor biblioteket i Tønsberg

Torød skole
Teieskogen i nærheten av skolen
Teieskogen
Øverste av Teiedammene
Torødstranda
Torødstranda
Fjærholmen
Rosanes friområde
Øverste av Teiedammene
Tjøme ungdomsskole
Taket på Teigar ungdomsskole
Rosanes friområde
Teigar ungdomsskole
Torød nærmiljøpark
Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Føynland skole
Rosanes friområde
Tjøme ungdomsskole eller Haugsjordet
Torød skole
Basketballbaner og sandvolleyballbaner ved
Teigar u.s.
Basketballbane på Haugsjordet
Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Teie torv
Teigar ungdomsskole

Boblebad
Bordtennisbord
Bordtennisbord
Curlingbane
Fotballbane
Fotballbane
Fotballbane
Frisbeebane
Frisbeebane

Boblebad på taket av skolen
Bordtennisbord
Bordtennisbord
Curlingbane
Fikse fotballbanen
Fotballbane
Gressbane/kunstgressbane fotball
Frisbeebane
Frisbeebane

Taket på Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Rosanes friområde
Haugsjordet
Torød skole
Torød nærmiljøpark (i skogen)
Teieskogen eller bak Teigar u.s.

Gummihaug
Gymsal
Hamsterhjul
Hengekøyer
Hinderløype

Haug med gummidekke som på Teie skole
Større gymsal
Hamsterhjul (Stor)
Hengekøyer med puter og tepper
Hinderløype

Teigar ungdomsskole
Torød skole
Føynland skole
Teigar ungdomsskole
Torød skole

Hinderløype
Hinderløype
Hoppeslott
Hoppeslott
Huske
Huske
Huske
Huske
Håndballbane
Håndballbane
Håndballbane

Hinderløype
Hinderløype i vannet
Hoppeslott
Hoppeslott/hinderbane i vannet
Huske
Huske lik den på Kaldnes
Husker
Husker
Ny asfalt på håndballbane
Håndballbane asfalt
Håndballbane asfalt

Teigar ungdomsskole
Torødstranda
Torød skole
Rosanes friområde
Høyneberget, Teie
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Torød skole
Torød skole
Tjøme ungdomsskole

Kanonballbane
Klatrepark
Klatrepark
Klatrepark
Klatrestativ
Klatrevegg
Klatrevegg
Krittested
Lekeplass
Lekeplass
Lysanlegg
Løpebane
Mini halfpipe
Minigolf
Minigolf

Kanonballbane
Høyt og lavt park
Klatrepark
Klatrestativ
Nytt klatrestativ
Klatrevegg på utsiden av hallen
Senke klatrevegg
Kritte/tegnested
Lekeplass
Lekeplass med UFO-huske
Lyse opp områder vest og nord for skolen
Løpebane
Mini halfpipe
Minigolf
Minigolf

Føynland skole
Teieskogen
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Torød nærmiljøpark
Nøtterøyhallen
Haugsjordet (baskeballbanen)
Torød skole
Taket på Teigar ungdomsskole
Torødstranda
Teigar ungdomsskole
Torød skole
Torød nærmiljøpark
Torød skole
Torødstranda

Minigolf
Orbitkarusell
Paintballbane
Paintballbane
Park
Parkourbane
Parkourbane
Pole-stang
Pumptrack
Sandhåndballbane

Minigolf
Orbitkarusell
Paintballbane
Paintballbane
Park i stedet for parkeringsplass
Parkourbane
Parkourbane
Pole-stang
Pumptrack
Sandhåndballbane

Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Færder
Teigar ungdomsskole
Teie Torv
Teigar ungdomsskole
Torødstranda (i vannet)
Teigar ungdomsskole
Torød skole
Teigar ungdomsskole

Sandvolleyballbane
Sandvolleyballbane
Skatepark
Skatepark
Skateramper
Skøytebane
Skøytebane
Smashballbane
Softgunbane
Speillabyrint
Sykkelbane
Sykkelløype
Sykkelløype
Sykkelparkering
Trampoline
Trampoline
Trampoline

Flere sandvolleyballbane
Flere sandvolleyballbaner
Skatepark
Skatepark
Flere skateramper på skolen
Skøytebane
Skøytebane
Plass for slåball/smashball
Softgunbane
Speillabyrint
Sykkelbane
Sykkelløype i skogen
Sykkelløype i skogen
Sykkelparkering
Trampoline
Trampoline
Trampoline ved/på skolen (Store og små)

Teigar ungdomsskole
Rosanes friområde
Føynland
Teigar ungdomsskole
Føynland skole
Teigar ungdomsskole
Føynland
Teigar ungdomsskole
Tjøme
Torød skole
Torød skole
Torød skole
Teieskogen
Strandområdet på Rosanes friområde
Torød skole
Torød nærmiljøpark
Føynland skole

Trampoline
Trampoline
Trapp
Treningsapparater
Treningsapparater
Treningspark
Treningspark
Tuftepark
UFO-huske
UFO-huske

Trampolinepark
Trampoliner
Trapp
Treningsapparater
Treningsapparater (Cable flyes, benkpress)
Treningspark
Treningspark
Tuftepark
Fikse UFO-huske
UFO-huske

Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Korketrekkeren
Teigar ungdomsskole
Tjøme ungdomsskole
Taket på Teigar ungdomsskole
Torød skole
Teigar ungdomsskole
Baksiden av Teigar ungdomsskole
Torød nærmiljøpark

UFO-huske
Vannsklie
Vanntrampoline
Zip-line
Zip-line
Lokale kulturbygg
Bibliotek
Kino
Kino
Konsertsted
Sirkus
Statue
Annet
Bowlinghall
Benker
Drivhus
El-sparkesykkelstasjon
Gardiner
Golfsimulator
Kantine
Kantine
Kiosk
Klubbhus
Legoland
Lekeland
Teie torv
Teieskogen
Treningssenter

UFO-huske
Vannsklie
Vanntrampoline
Oppgradere Zip-line
Zip-line

Teigar ungdomsskole
Torødstranda
Torødstranda
Torød skole
Teigar ungdomsskole

Bibliotek
Kino
Kino
Konsertsted
Sirkus
Statue av Shrek

Teigar ungdomsskole
Tørod idrettspark
Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Tørod idrettspark
Torød

Bowlinghall
Mobilbenker + ladestasjoner
Drivhus
Mulighet for lån av el-spareksykler
Gardiner for solskjerming
Golfsimulator
Kantine
Kantine
Kiosk
Klubbhus for mellomtrinnet
Legoland
Lekeland
Et grønnere Teie (spesielt Teie torv - planter og trær)
Ikke hogg ned Teieskogen
Treningssenter

Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole
Ved Teigar ungdomsskole
Teigar ungdomsskole - aula vestvegg
Teigar ungdomsskole
Torød skole
Teigar ungdomsskole
Rosanes friområde
Kjeller til Torød barnehage
Teigar ungdomsskole
Teieskogen
Teie torv
Teieskogen
Teigar ungdomsskole

Anleggsprosjekt - innspill
Idrett
Alpinanlegg
Alpinanlegg
Buldrehall
Buldrehall
Friluftsliv
Stupebrett
Stupebrett
Stupetårn
Stupetårn

Sted

Begrunnelse/utdyping av prosjekt

Færder
Færder
Bekkevika, Tjøme
Egnet plassering. Forslag om Engø badeplass Nebba på Tjøme.

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Ballbinge
Ballbinge
Basketballbane
Oppgadering basketballbane

Borgheim ungdomsskole
Haugsjordet

Benker
Drikkefontene

Nye benker med bord
Drikkefontene

Haugsjordet
Haugsjordet

Sette opp en ekstra kurv. Tette hull under ballvegg. Nye nett på kurvene.
Merke opp basketballbanen.
Eksisterende benker er slitt og ødelagt.
Evt. utbedre drikkekran ved skateanlegget.

Kanonballbane

Kanonballbane

Skolegårder

Merke opp egnet asfaltflate.

Klatrepark
Lekeapparater

Klatrepark for ungdom
Flere lekeapparater

Færder
Haugsjordet

Pumptrack
Sandvolleyballbane
Sandvolleyballbane

Pumptrack for skate
Sandvolleyballbane
Utbedre sandvolleyballbane

Haugsjordet
Bekkevika
Haugsjordet

Fylle på med sand og utbedre merkebånd.

Skatepark

Haugsjordet skatepark

Haugsjordet

Lysanlegg. Mer streetskateelementer. Utbedre asfalten i anlegget.

Streetbasket
Uteanlegg

Streetbasket
Flere uteanlegg

Færder
Teigar ungdomsskole

Ballbing, karusell, kanonballbane, huske, område for grilling

Flere lekeapparater i tillegg til oppsatt huske. Dette for å kanalisere små
barn bort fra skateparken og treningsparken.

Sortering av innspill til ny anleggsplan
Prosjekt/innspill innbyggere og ungdom
Idrett
Svømmehall
Rideanlegg
Idrettsanlegg
Idrettshall
Klatrevegg
Motorsport anlegg
Padeltennis
Padeltennis
Tennisbane
Alpinanlegg
Buldrehall
Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Skatepark
Lekeplass
Klatrepark
Pumptrack
Sandvolleyballbane
Hinderløype
Klatresti
Treningspark
Tuftepark
Basketballbane
Benker ved nærmiljøanlegg
Drikkefontene
Kanonballbane
Streetbasket
Uteanlegg
Friluftsliv
Benker
Stupetårn
Turstier
Gangbro
Bålplass
Gapahuk
Kajakkanlegg
Nærfriluftsliv
Parkanlegg
Skog
Stupebrett
Vinterbading
Badstue
Annet
Badeland
Treningssenter

Antall innspill
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
6
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prosjekt/innspill lag og foreninger
Idrett
Bryggeanlegg
Klubbhus
Driving range
Løpebane
Motocrossbane
Sykkelpark
Turnhall
Utslagsområder
Friluftsliv
Friområder
Turstier
Kajakksenter
Forsvarsområder
Friluftslivcamp
Kartlegging og verdsetting
Kyststi
Parkeringsplass
Strandsonen
Turisthytte
Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Aktivitetspark
Frisbeebane
Badstue
Fotballbane
Klatrepark
Petanquebane
Skateanlegg
Trapper
Lokale kulturbygg
Haug gård - rebilitering
Vinterlagring
Øvingslokale

Antall innspill
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Prosjekt/innspill skoler
Idrett
Svømmehall
Gokartbane
Tennisbane
Turnhall
Badeland
Friidrettsbane
Hoppbakke - plast
Idrettshall
Klatrevegg
Klubbhus
Løpebane
Skitrekk
Skytebane
Snøproduksjonsanlegg
Treningsrom
Ungdomsklubb
Friluftsliv
Badestige
Benker
Stupebrett
Flytebrygge
Gapahuk
Badebrygge
Gangbro
Hundepark
Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Benker ved nærmiljøanlegg
Huske
Skatepark
Ballbinge
Baskeballkurver
Håndballbane
Minigolf
Basketballbane
Fotballbane
Frisbeebane
Hinderløype
Klatrepark
Lekeplass
Paintballbane
Parkourbane
Sandvolleyballbane
Skøytebane
Sykkelløype i skogen
Treningspark
UFO-huske
Zip-line
Badebasseng
Bordtennisbord
Hoppeslott
Klatrevegg
Treningsapparater

Antall innspill
8
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
3
2
2
1
1
1
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Samlet prosjekt
Idrett
Svømmehall
Gokartbane
Tennisbane
Turnhall
Bryggeanlegg
Idrettshall
Klatrevegg
Klubbhus
Løpebane
Padeltennis
Rideanlegg
Alpinanlegg
Badeland
Buldrehall
Driving range
Friidrettsbane
Hoppbakke - plast
Idrettsanlegg
Motocrossbane
Motorsport anlegg
Skitrekk
Skytebane
Snøproduksjonsanlegg
Større hall - Tjømehallen
Sykkelpark
Treningsrom
Ungdomsklubb
Utslagsområder
Friluftsliv
Benker
Badestige
Stupebrett
Turstier
Gapahuk
Flytebrygge
Friområder
Gangbro
Stupetårn
Badebrygge
Badstue
Bålplass
Forsvarsområder
Friluftslivcamp
Hundepark
Kajakkanlegg
Kajakksenter
Kartlegging og verdsetting
Kyststi
Nærfriluftsliv
Parkanlegg
Parkeringsplass
Skog

Antall innspill
11
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
4
4
4
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Aktivitetsbane
Badeflåte
Badmintonbane
Ballfangernett
Boblebad
Curlingbane
Gummihaug
Gymsal
Hamsterhjul
Hengekøyer
Kanonballbane
Klatrestativ
Krittested
Lysanlegg
Løpebane
Mini halfpipe
Orbitkarusell
Park
Pole-stang
Pumptrack
Sandhåndballbane
Skateramper
Smashballbane
Softgunbane
Speillabyrint
Sykkelbane
Sykkelparkering
Trapp
Tuftepark
Vannsklie
Vanntrampoline
Annet
Kantine
Treningssenter
Bowlinghall
Benker
Drivhus
El-sparkesykkelstasjon
Gardiner
Golfsimulator
Kiosk
Klubbhus
Legoland
Lekeland
Teie torv - grønnere
Teieskogen - bevare

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Strandsonen
Turisthytte
Vinterbading
Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Skatepark
Lekeplass
Benker ved nærmiljøanlegg
Klatrepark
Frisbeebane
Huske
Sandvolleyballbane
Ballbinge
Baskeballkurver
Basketballbane
Fotballbane
Hinderløype
Håndballbane
Minigolf
Treningspark
Paintballbane
Parkourbane
Pumptrack
Skøytebane
Sykkelløype i skogen
UFO-huske
Zip-line
Aktivitetspark
Badebasseng
Bordtennisbord
Hoppeslott
Kanonballbane
Klatrevegg
Trapp
Treningsapparater
Tuftepark
Aktivitetsbane
Badeflåte
Badmintonbane
Ballfangernett
Boblebad
Curlingbane
Drikkefontene
Gummihaug
Gymsal
Hamsterhjul
Hengekøyer
Klatrestativ
Klatresti
Krittested
Lysanlegg
Løpebane - Torød skole
Mini halfpipe
Orbitkarusell
Park
Petanquebane
Pole-stang

1
1
1
13
9
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sandhåndballbane
Skateramper
Smashballbane
Softgunbane
Speillabyrint
Streetbasket
Sykkelbane
Sykkelparkering
Uteanlegg
Vannsklie
Vanntrampoline

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Samlet innspill prosjekter
Idrett
Svømmehall
Gokartbane
Tennisbane
Turnhall
Bryggeanlegg
Idrettshall
Klatrevegg
Klubbhus
Løpebane
Padeltennis
Rideanlegg
Alpinanlegg
Badeland
Buldrehall
Driving range
Friidrettsbane
Hoppbakke - plast
Idrettsanlegg
Motocrossbane
Motorsport anlegg
Skitrekk
Skytebane
Snøproduksjonsanlegg
Større hall - Tjømehallen
Sykkelpark
Treningsrom
Ungdomsklubb - Teie klubbhus
Utslagsområder - Tjøme golfklubb

Antall innspill
11
5
5
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Friluftsliv
Benker
Badestige
Stupebrett
Turstier
Gapahuk
Flytebrygge
Friområder
Gangbro
Stupetårn
Badebrygge
Badstue
Bålplass
Forsvarsområder
Friluftslivcamp
Hundepark
Kajakkanlegg
Kajakksenter
Kartlegging og verdsetting
Kyststi
Nærfriluftsliv
Parkanlegg
Parkeringsplass
Skog
Strandsonen
Turisthytte
Vinterbading

6
4
4
4
3
2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nærmiljøanlegg, skole og barnehage
Skatepark
Lekeplass
Benker ved nærmiljøanlegg
Klatrepark
Frisbeebane
Huske
Sandvolleyballbane
Ballbinge
Baskeballkurver
Basketballbane
Fotballbane
Hinderløype
Håndballbane
Minigolf
Treningspark
Paintballbane
Parkourbane
Pumptrack
Skøytebane
Sykkelløype i skogen
UFO-huske
Zip-line
Aktivitetspark
Badebasseng
Bordtennisbord
Hoppeslott
Kanonballbane
Klatrevegg
Trapp
Treningsapparater
Tuftepark
Aktivitetsbane
Badeflåte
Badmintonbane
Ballfangernett

13
9
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Boblebad
Curlingbane
Drikkefontene
Gummihaug
Gymsal
Hamsterhjul
Hengekøyer
Klatrestativ
Klatresti
Krittested
Lysanlegg
Løpebane - Torød skole
Mini halfpipe
Orbitkarusell
Park
Petanquebane
Pole-stang
Sandhåndballbane
Skateramper
Smashballbane
Softgunbane
Speillabyrint
Streetbasket
Sykkelbane
Sykkelparkering
Uteanlegg
Vannsklie
Vanntrampoline

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Kommunedirektørens innstilling
Innstilling for rådene
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering
Innstilling for hovedutvalgene
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering
Innstilling for formannskap og kommunestyret
1. Regnskapsrapport per 1. tertial tas til orientering
2. Budsjettjusteringer vedtas i henhold til vedlegg for budsjettjusteringer drift og investering
3. Fremlagte prosjektavslutninger vedtas

Vedlegg:
Budsjettjustering drift 1.terial 2022
Budsjettjustering investering 1. tertial 2022
340505 Oserødmyra 3- inngjerding av grøntarealene
350801 Tjøme omsorgssenter - oppgradering av tekniske løsninger
350811 Tjøme omsorgssenter - LED-lamper pasientrom
710078 Oppgradering_rehabilitering avløpspumper
Regnskapsrapport periode 1 til 4
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
Kommunelovens § 14-5 fastslår at kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for
å oppfylle lovens krav om realisme og balanse. I henhold til Færder kommunes vedtatte
økonomireglement skal kommunedirektøren minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Dersom avvik av betydning
oppstår i løpet av regnskapsåret, skal nødvendige tiltak foreslås for å gjenopprette balansen mellom
inntekter og utgifter i regnskapet.
Innledning
Kommunedirektøren foretar hvert år en utvidet gjennomgang av den månedlige
regnskapsrapporteringen fra virksomhetene. Dette er gjort i forkant av rapporteringen for 1. tertial.
Gjennomgangen viser at det er god økonomisk styring. Foreslåtte budsjettjusteringer skyldes i
hovedsak endringer i tjenestebehovet fra det som ble lagt til grunn i budsjettarbeidet høsten 2021.
Årets første tertial har vært preget av covid-19 og krig i Ukraina. De høyeste smittetallene så langt i
pandemien, har vært i perioden fra årsskifte og frem til påske. Dette har medført økning i sykefravær
ved flere av kommunens virksomheter. Høyt sykefravær har medført et stort behov for vikarer og
bruk av overtid. Før årsskifte inngikk KS en avtale med forbund i hhv LO kommune, Unio, YS-K og
Akademikerne om utvidet relatert til overtidsarbeid som følge av pandemi. Dette for å sikre
bemanning i perioder med lite tilgang på vikarer og behov for økt bruk av overtid. Færder kommune
valgte å ta tilsvarende avtale i bruk lokalt. Covid-19 merutgifter i 1. halvår 2022 er beregnet å utgjøre
ca 40 mill. kr. Det er ikke foreslått nye kompensasjonsmidler til kommunene i revidert
nasjonalbudsjett, men regjeringen varsler at de vil komme tilbake til en vurdering av dette til høsten.
En manglende kompensasjon for covid-19 utgiftene vil kunne få en negativ effekt på kommunens
driftsresultat i 2022.
Krigen i Ukraina har medført at vestlige lang har innført en rekke økonomiske sanksjoner mot
Russland. Pandemi, krig og økonomiske sanksjoner utgjør stor betydning for den økonomiske
situasjonen i verden. Per 1. tertial er det økende priser på innsatsfaktorer i den kommunale
tjenesteproduksjonen. Økt skatteanslag for 2022 vil kunne demme opp for økt kostnadsvekst.
Færder kommune har tilrettelagt for å ta imot flere flyktninger som følge av krigen i Ukraina.
Kommunen er forespurt om å kunne bosette totalt 97 flyktninger + 8 enslig mindreårige i 2022. I
mars ble det også etablert et privat akuttinnkvarteringstilbud på Ramdal. Dette er et botilbud for
flyktninger fra Ukraina i forkant av registrering. Engasjement fra befolkningen og frivillige lag og
foreninger har vært stor. Per 1. tertial er det bosatt 26 flyktninger.

Gjennomgang av sektorene og forslag til budsjettjusteringer per 1. tertial:
Kommunedirektør og stab

1000 Kommunedirektør og stab
Tilskudd til Gründerhuset Hi5 er økt og foreslås innarbeidet i budsjett med 0,13 mill. kr. Kommunen
fikk i 2020 2,1 mill. kr i tilskuddsordningen kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.
Gjenværende tilskuddsmidler på 0,56 mill. kr foreslås innarbeidet i budsjettet for videre tildelinger.
Kostnader til revisjon, 1,0 mill. kr, foreslås flyttet fra dokumentsenter og politisk sekretariat.
Kommunen har i 1. tertial hatt behov for å oppgradere beredskapsutstyr. Det er blant annet
anskaffet verneutstyr og Jodix-tabletter. Budsjett foreslås økt med 0,1 mill. kr. Færder kommune har
hatt befaring av de offentlige tilfluktsrommene. Behov for oppgraderinger og utbedringer redegjøres
nærmere for i 2. tertial 2022.
1010 Politikere
I forbindelse med krigen i Ukraina er det gitt tilskudd til Røde kors på kr 55 000 som foreslås
innarbeidet i budsjettet. Budsjett til kontrollutvalg foreslås flyttet fra dokumentsenter og politisk
sekretariat med kr 90 000 til driftskostnader og 0,28 mill. kr til driftstilskudd.
1020 HR-avdeling
Jubilantmiddag er avholdt og det foreslås å innarbeide kostnader til middag og gaver i budsjettet
med 0,15 mill. kr.
1030 Økonomiseksjonen
Fakturadistribusjonsutgifter og gebyrinntekter tilknyttet kommunale avgifter foreslås overført til
selvkostområdet med 0,44 mill. kr.
Oppvekst
2300 Kommunale barnehager
Oserød barnehage har i vårhalvåret ett barn med tilrettelagte tiltak hjemmehørende i Tønsberg.
Beregnet refusjon fra Tønsberg utgjør 0,36 mill. kr som foreslås innarbeidet i budsjettet.
2500 Private barnehager
Tilskuddet til private barnehager er beregnet før oppdaterte antall plasser foreligger i årsmeldingen
pr. 15/12 fra barnehagene. Ut fra årsmelding er det behov for å justere budsjettet. I tillegg er det
endringer i tilskuddsgrunnlaget etter gjennomgang med Private Barnehagers Landsforbund. Samlet
medfører dette at tilskuddet øker med 2,2 mill. kr. Ordinært tilskudd utgjør 114,2 mill. kr for 668
ordinære plasser og 20 plasser i åpen barnehage.
Prognose for høsthalvåret tilsier noe redusert behov for individuelle tilrettelagte tilbud. For
høsthalvåret foreslås en redusert bevilgning med 0,28 mill. kr tilsvarende 1,2 årsverk assistent.
Tilskuddet utgjør etter dette 11,6 mill. kr.
Ekstrautgifter som de kommunale barnehagene har hatt i forbindelse med koronapandemien skal
danne grunnlag for ekstra tilskudd til de private barnehagene. Hittil i år utgjør de ekstra utgiftene 2,2
mill. kr for de kommunale barnehagene, og et ekstratilskudd til de private barnehagene er ut fra
dette beregnet til 2,5 mill. kr som foreslås tilleggsbevilget. Tilskuddet er å betrakte som et forskudd
til de private barnehagene for 2024.
2100 Skoler
Redusert elevtall ved skolestart gir redusert behov for pedagoger, totalt 7,3 årsverk. Budsjettet
foreslås redusert med 2,5 mill. kr. Det er behov for å øke antall plasser på forsterket avdeling på
Labakken fra 16 til 17 elever. Dette gir en økt bemanning på 1,1 årsverk. Budsjettet foreslås økt med
0,3 mill. kr for høsten. Antall elever ved Teigar Sør øker fra 8 til 12 elever fra 1.8.22, noe som

medfører et behov for økt bemanning på 2,7 årsverk. Budsjettet foreslås økt med 0,5 mill. kr. Det er
budsjettert med 2,6 årsverk ekstra assistenter i 2022 ved tre av barneskolene knyttet til elever med
særskilte behov. Dette foreslås redusert fra høsten, noe som utgjør 0,48 mill. kr. Ved Teigar
ungdomsskole er det behov for forsterket bemanning rundt enkeltelever, og budsjettet foreslås økt
med 0,75 mill. kr for høsten.
Teie skole har behov for å kjøpe plass til en elev utenfor skolen og budsjettet foreslås økt med 0,75
mill. kr til dette.
Fra 1. august blir det innført gratis kjernetid på SFO for elevene på 1. trinn. Dette ble vedtatt i
statsbudsjettet for 2022, og kommunen har fått økt rammetilskudd for å finansiere tiltaket. Redusert
foreldrebetaling som en følge av dette er ikke innarbeidet i skolenes budsjett for 2022. Budsjettet for
foreldrebetaling foreslås redusert med 2,1 mill. kr. Per dato er det usikkert om tiltaket vil gi flere barn
på SFO og dermed økt behov for bemanning. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2.
tertial.
Kommunen har mottatt prosjektskjønnsmidler til miljøveileder på Oserød skole. Midlene ble mottatt
i desember 2021 og er ikke innarbeidet i skolens budsjett for 2022. Dette foreslås lagt inn med 0,35
mill. kr. Kommunal egenandel til videreutdanning for lærere utgjør 0,5 mill. kr for 1. halvår, og
beløpet forslås overført til skolenes budsjett. I statsbudsjettet for 2022 ble det foreslått utvidelse av
timetallet på ungdomstrinnet med en ekstra naturfagtime i skoleåret 2022-2023, beregnet til 0,49
mill. kr. Forslaget ble i en tilleggsproposisjon vedtatt reversert, og beløpet foreslås tatt ut av
budsjettet. Kjøp av pc’er til neste års 7. trinn er gjennomført, og ubrukte midler foreslås tilbakeført.
Dette utgjør 0,2 mill. kr. Det er budsjettert med grunnskoleopplæring for 35 elever ved Tønsberg
læringssenter. For vårhalvåret er det faktiske antallet 28, og for høsthalvåret er det anslått 25. Dette
gir en mindreutgift med 1 mill. kr som foreslås budsjettjustert.
Øvrige virksomheter
I forbindelse med ansettelse av ny leder for barnevernet er det benyttet et rekrutteringsbyrå.
Utgifter til dette utgjør 0,15 mill. kr som foreslås tilleggsbevilget.
I forebyggende helsetjenester er det behov for nytt skybasert samhandlingsverktøy som skal bidra til
enklere tverrfaglig samhandling i kommunen. Utgift til etablering og bruksrett søkes dekket innenfor
vedtatt budsjett, men det gjøres en ny vurdering i 2. tertial av lisensutgiftene i forebyggende
helsetjenester.
Avvikling av forsøksordningen i Barnevernstjenesten og innføring av barnevernsreformen fra 2022
medfører reduserte rammebetingelser, og i vedtatt budsjett er det et effektiviseringskrav tilsvarende
5 årsverk eller 3,2 mill. kr for 2022. Barnevernstjenesten arbeider med tilpasning til de nye
rammebetingelsene, blant annet er 1 årsverk fagleder ikke blitt erstattet fra mars, og 1 årsverk
knyttet til fosterhjem endres til oppdragstaker fra august. I tillegg er det vakanser hvor det ikke er
blitt satt inn vikarer. Mindreutgifter lønn pr. 1. tertial utgjør 1,65 mill. kr.
I vedtatt budsjett er det også forutsatt reduksjon med 1 årsverk knyttet til enslige mindreårige
flyktninger (EM). Som følge av at kommunen skal bosette inntil 12 EM-barn i 2022, jfr. k.sak 106/21,
er det behov for at bemanningen holdes uendret og ikke reduseres, men tilpasses nivået kommunen
mottar i særskilte tilskudd. Kommunen har ansvaret for ca. 40 EM-barn pr. april, og det vil ikke være
noen naturlig nedgang ved fylte 25 år før i 2024. Det foreslås derfor at 1 årsverk tilbakeføres vedtatt
budsjett med finansiering av de særskilte tilskuddene.
I RMU (Ressurssenter for mennesker med utviklingsmuligheter) er det i vedtatt budsjett foreslått en
reduksjon tilsvarende 15 årsverk som en del av omstillingsprosessen i RMU, Miljøarbeidertjenesten
og tjenestekontoret. Arbeid med omstilling og reduksjon av årsverk er igangsatt følges opp videre i 2.
tertial.

Helse
3000 Kommunaldirektør helse
Dersom ledige fastlegehjemler ikke blir overtatt av andre fastleger plikter kommunen å overta
praksisene for videre drift. Det foreslås å innarbeid budsjett for overtakelse av 3 legepraksiser.
I budsjett 2022 ble det vedtatt innkjøp av ny modul for arkivintegrasjon til saksbehandlings-systemet
Gerica. For å kunne optimalisere bruken kreves det også tilleggsmoduler som gir mulighet for å
sende vedtak digitalt, samt en modul som integrerer systemet med Fastlegeregisteret. Det foreslås å
bevilge 0,26 mill. kr over investeringsregnskapet til anskaffelse av disse modulene.
3001 Tjenestekontoret
Det er en økning i antall utskrivningsklare pasienter. Det er per 1.tertial 2022 registrert 340
overliggerdøgn. Økningen i behovet for langtidsopphold har ført til redusert kapasitet i forhold til
korttidsopphold, og medført at kommunen ikke har kunnet ta imot samtlige utskrivningsklare
pasienter. Som tiltak for å redusere overliggerdøgn på sykehuset foreslås det å øke antall
langtidsplasser ved å etablere 8 nye sengplasser ved avdeling 1 på Smidsrød Helsehus. Et merforbruk
innenfor BPA og økt kjøp av eksterne tjenester foreslås inndekket ved mindreforbruk på
støttekontakt, avlastning og omsorgsstønad. Redusert kostnad på 3,2 mill. kr grunnet avsluttet
tjeneste i Sandefjord kommune foreslås benyttet til inndekning av økte behov i sektoren.
Tjenestekontoret har fått overført kostnader for en ressurskrevende pasient fra tjeneste for psykisk
helse og rus tilsvarende 5,1 mill. kr. Pasienten er flyttet til et tiltak utenfor kommunen. Tjeneste
psykisk helse og rus foreslås nedjustert med 7,33 årsverk tilsvarende 6,1 mill. kr.
3010 Tjeneste psykisk helse og rus
2 nye tiltak er igangsatt og det er behov for 8,5 årsverk for å ivareta disse beboerne. Dette blir delvis
finansiert med inntekt fra ressurskrevende tjenester. Kostnaden til disse tiltakene beløper seg til 7,5
mill. kr og en refusjonsinntekt på 3,6 mill. kr som foreslås innarbeidet i budsjettet.
3040 Miljøarbeidertjenesten
Økning av antall avlastningsdøgn i Kirkeveien 204 gir behov for 2,5 årsverk beregnet til 1,55 mill. kr.
Beboer i ett av bofellesskapene har fått medhold fra Statsforvalter etter en klagesak, som gir behov
for ekstra nattevakt, beregnet til 2 årsverk. Dette utgjør 1,5 mill. kr. En ekstra beboer i Veståsveien
utover det planlagte gir et behov for å styrke bemanningen med 1,4 årsverk til en beregnet kostnad
på 0,87 mill. kr. Endringene foreslås innarbeidet i budsjett. Tjøme arbeids- og aktivitetssenter har
ressurskrevende bruker som har økt behov for bistand. Bemanningen foreslås styrket med 0,66
årsverk som beløper seg til 0,3 mill. kr. En ny bruker har behov for tilrettelagt arbeidsplass ved Via
Færder 3 dager per uke. Dette innebærer behov for egen bemanning tilsvarende 0,6 årsverk og
kommunal egenandel til Via Færder for dette beløper seg samlet til 0,47 mill. kr.
Det varsles om 2 nye brukere til Hårkollen dagsenter fra 1.august som vil ha behov for ekstra
bemanning, tilsvarende 2 årsverk, til en samlet kostnad på 0,56 mill. kr i 2022 og økt refusjonsinntekt
tilsvarende 0,22 mill. kr. Forholdet følges nærmere opp i 2. tertial.
3050 Bjønnesåsen bo- og behandlingssenter
Avdeling Bolærne har behov for økt bemanning for å kunne ivareta et økende antall beboere med
APSD (atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens). Det har over lengre tid vært et
merforbruk grunnet høy innleie av ekstrahjelp. En ekstra ansatt på dag og kveld gir et behov for 3
årsverk til en kostnad på 1,86 mill. kr som foreslås lagt inn i budsjett. På Tjøme omsorgssenter må to
av dekontaminatorene (bekkenvaskere) erstattes, kostnad på 0,15 mill. kr foreslås innarbeidet i
investeringsbudsjettet.
3060 Smidsrød helsehus
Det foreslås å etablere 8 nye senger i avdeling 1 for å løse behovet for flere korttidsplasser og øke
muligheten for å ta imot det økte antallet utskrivningsklare pasienter. Beregnet kostnad for å

iverksette tiltaket beløper seg til 4,1 mill. kr som tilsvarer 6,5 årsverk.
To av 3 fastleger er fortiden ute i utdanningspermisjon. Til tross for flere utlysninger har det vært
rekrutteringsutfordringer til disse vikarstillingene. I en periode er det benyttet pensjonerte leger,
samt at det er behov for innleie av lege fra vikarbyrå. Merkostnad ved innleie fra vikarbyrå i 5
måneder er beregnet til 1 mill. kr og foreslås innarbeidet i budsjett per 1. tertial 2022.
Teknikk og miljø
4010 Kommuneutvikling
Det ble i FS 157/21 vedtatt at oppdrag med utredning av boplikt i Færder kommune skal settes ut til
ekstern oppdragstaker. Anbudsprosessen er ferdig og det er mottatt tilbud på 0,43 mill. kr. Tilbudet
er akseptert og utredningsarbeidet pågår. Beløpet foreslås innarbeidet i budsjettet.
Per april er gebyrinntekter under budsjett. Arbeid med kommuneplan, Teie Torv, Tjøme sentrum og
Vestskogen har krevd mye arbeidskapasitet. Det er usikkerhet om årets budsjett nås. Inntektene
følges opp med ny status i 2. tertial.
4015 Byggesak og geodata
Gebyrinntekter for byggesak er under budsjett med ca. 0,55 mill. kr. Det er normalt noe variasjon på
gebyrinntektene gjennom året, dette kan også påvirkes av type saker som er til behandling. Byggesak
har hatt høyt fravær første kvartal. Forholdet følges opp løpende og rapporteres på nytt i 2. tertial.
4020 Eiendomsforvaltningen
Per 1. tertial viser rapporteringen et resultat i balanse, men Kommunedirektøren varsler om enkelte
forhold som kan gi et samlet merforbruk for 2022. Avvikene vil bli fulgt opp og eventuelle justeringer
vil bli foreslått per 2. tertial. Vestfold Interkommunale Brannvesen har gjennomført flere tilsyn ved
kommunens bygg i 2022. Det forventes at dette vil gi merkostnader til å lukke avvik. Konto for
konsulenttjenester viser et merforbruk på ca 0,25 mill. kr per april sammenlignet med totalt budsjett
for året. Dette skyldes utfordringer med grunnforhold på Bjønnesåsen sykehjem. Det pågår et arbeid
med kartlegging, og entreprenøren har påtatt seg ansvaret for utbedring av skadene. Konto for bioenergi (fyringsolje) viser et merforbruk på ca 0,28 mill. kr sammenlignet med totalt budsjett for året.
Dette skyldes høye priser og behov for å fortsatt bruke Vestskogen skole til undervisning etter
vannskaden på Labakken skole. Ombyggingen av Gipø Vest med 26 omsorgsleiligheter er ferdigstilt.
Det er budsjettert med 1,2 mill. kroner i leieinntekter fra utleie av leilighetene for 2022. Per dato er
det ikke avklart hvem som skal bo i leilighetene, og det forventes en redusert inntekt sammenlignet
med budsjett.
4040 Utedrift
Undersøkelser av Promenadebryggen på Verdens ende viste at dekket og deler av konstruksjonen er
ødelagt. Om dette ikke utbedres må deler av bryggen stenges ned. Det foreslås justering av
budsjettet med 0,5 mill. kr. til dette arbeidet. Det har i 1. tertial vært en større jobb med skogshogst i
Oserød-skogen. Dette har gitt en merinntekt på 0,3 mill. kr. Og budsjettet foreslås justert tilsvarende.
Jutøya varsler behov for økt tilskudd med kr. 10.000 pr mnd. ut året grunnet drivstoffpriser. Dette vil
gi en merkostnad på ca. 0,1 mill. kr i 2022. Forholdet følges nærmere opp i 2. tertial.
4050 Drift og anlegg
Grunnet bedret kapasitet vil arbeidet med reguleringsplan Haugsveien g/s-vei starte opp i 2022.
Færder kommune har fått tilsagn på tilskudd. Kommunen skal stå for 0,18 mill. kr, mens
fylkeskommunen gir tilskudd på 0,42 mill. kr. Det foreslås å innarbeide 0,18 mill. kr i budsjett 2022.
Det skal opparbeides parkeringsplass på Tenvik i forbindelse med Håøya. Kostnadene skal fordeles

etter eierbrøk hvor Forsvarsbygg eier 23/35 og kommunen 12/35. Kommunenes andel utgjør ca. 0,7
mill. kr. Saken skal opp i formannskapet 04.05.22, FS 060/20. Saken følges opp i 2 tertial.
Administrasjon, kultur og levekår
5000 Stab administrasjon, kultur og levekår
Overskuddet i Jarlsberg IKT 2021 ble i styremøtet sak 09/2022 vedtatt beholdt i selskapet og
budsjettpost for kjøp av IKT-tjenester foreslås derfor økt med 0,43 mill. kr, tilsvarende Færder
kommunes andel av budsjettert overskudd.
5010 NAV
Det varsles om usikkerhet knyttet til budsjettposter for sosiale bidrag, midlertidige boliger og
kvalifiseringsprogrammet. Flere statlige støtteordninger innført i forbindelse med pandemien vil falle
bort. Kostnader til strøm forventes å øke. Det forventes økte kostnader som følge av at samfunnet
har åpnet opp etter pandemien, det brukes mer penger på sosiale aktiviteter og festmarkeringer og
det er et generelt høyere prisnivå. Behov for midlertidige boliger har økt i 2022. Per 1. tertial ligger
normert forbruk lavere enn normert budsjett for sosiale bidrag. Budsjettpostene følges opp mot 2.
tertial.
5020 Innvandrertjenesten
I 2022 er det budsjettert med 20 familiegjenforeninger herav 10 barn og 10 kvoteflyktninger. Det er
så langt i år bosatt 26 flyktninger og ingen familiegjenforeninger. Kommunen har mottatt anmodning
om bosetting av totalt 97 flyktninger som følge av krigen i Ukraina, eksklusive mindreårige
flyktninger.
Den nye anmodningen foreslås innarbeidet i budsjett med 16,48 mill. kr i økt integreringstilskudd og
16,48 mill. kr i økte kostnader til integreringstiltak. Integreringstiltakene omfatter økte
budsjettposter på 11,75 mill. kr i Innvandrertjenesten, herunder midler til to engasjementstillinger. I
budsjett 2022 ble det besluttet en nedleggelse av Tverrfaglig helseteam etter 1. halvår. Grunnet
endring i flyktningsituasjonen foreslås kuttet reversert. Dette vil gi en merkostnad på 0,91 mill. kr
som foreslås innarbeidet i budsjettet. Det foreslås videre å avsette på 3,82 mill. kr til øvrige
merkostnader kommunen pådrar seg ved bosetting av flyktninger fra Ukraina.
I mars ble det etablert et privat akuttinnkvarteringstilbud på Ramdal. Dette er et botilbud for
flyktninger fra Ukraina i forkant av registrering. Kommunen mottar 0,7 mill. kr i grunntilskudd for å ha
akuttinnkvarteringstilbud i kommunen. Merkostnader synliggjøres i regnskapet. Kommunen mottar
også ett helsetilskudd pr akuttinnkvarteringsplass, estimert til kr 0,45 mill. kr totalt. Tiltakene foreslås
innarbeidet i budsjett og et eventuelt mindreforbruk av tilskuddene foreslås overført til fond.
Det foreslås at gjenværende midler fra 2021 i jobbsjanseprosjektet innarbeides i budsjett med kr
70.000 til stønad til de deltagerne som var i jobbsjansen årets første tre mnd.
5030 Service- og kommunikasjon
Det foreslås å innarbeide kr 60 000 i budsjett for lisenskostnader til selvbetjeningsløsningen «Min
side» for innbyggere i Færder kommune.
5050 Dokumentsenter og politisk sekretariat
Det foreslås å gjøre en intern flytting av budsjettposter til kontrollutvalgssekretariatet,
kontrollutvalget og revisjon fra Dokumentsenter til kommunedirektør og politisk sekretariat med til
sammen 1,37 mill. kr.
5060 Kulturenheten
Kommunen har mottatt 0,1 mill. kr fra Sparebankstiftelsen for å pusse opp bytteboden SWAP for

gjenbruk av klær. Beløpet foreslås innarbeidet i budsjett. Det foreslås å innarbeide bruk av
gjenværende midler på kr 0,11 mill. kr i budsjett til videreføring av prosjektet ensomhet hos eldre. I
anledning frivilligsentralens kulturscene foreslås bruk av tidligere mottatte legatmidler til formålet på
kr 50 000. Det foreslås å gi arrangementsstøtte for markering av frivillighetens år 2022 på kr 0,1 mill.
kr som dekkes av fond for tilskudd til lag og foreninger. Det foreslås bruk av frivillighetsmidler til
arrangementet Frivilligbørs med 0,15 mill. kr. Kommunen har mottatt 0,91 mill. kr i strømstøtte til lag
og foreninger som foreslås innarbeides i budsjett. Budsjettposter for 17. mai feiring foreslås økt med
til sammen 0,18 mill. kr.
5070 Nøtterøy kulturhus
Det varsles om at billettsalget i 1. tertial har vært lavere enn forventet og budsjettert. Pandemien har
preget besøkstallene og deler av publikum har avventet å ta kulturtilbudene i bruk igjen.
Aktivitetsnivået fælges opp til 2. tertial.
1090 Østre Bolæren
Årets budsjetterte overskudd på Østre Bolæren foreslås overført til fond ihht KS 96/16 med 0,3 mill.
kr.
Felles finans
Skatt og ramme
Skatteveksten i Færder kommune for årets 4 første måneder utgjør 11,5 % sammenlignet med
skatteinngangen fra 2021. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) oppjusteres skatteanslaget for
kommunesektoren med 17,4 mrd. kr. 11,4 mrd. kr av denne veksten anslås å være ekstraordinære
høye skatteinntekter i år som følge av utbytteuttak hos personlige skatteytere. Regjeringen reduserer
kommunenes rammetilskudd med 9,1 mrd. kr for å dempe veksten i inntekter til kommunene. Netto
økning i frie inntekter i 2022 i RNB blir etter dette på 8,3 mrd. kroner. Økningen må imidlertid ses i
sammenheng med at anslaget for den kommunale deflatoren i 2022 er økt til 3,7 prosent, dvs. en
økning på 1,2 prosentpoeng fra anslaget i Nasjonalbudsjettet for 2022. I tillegg ble prisveksten i 2021
omlag 1,0 prosentpoeng høyere enn anslaget i nasjonalbudsjettet, en prisvekst som også må
finansieres innenfor rammen av frie inntekter i RNB. Samlet netto vekst for Færder kommune er iht
KS sin prognosemodell beregnet til å utgjøre 50 mill. kr.
I RNB er det ikke foreslått ytterligere bevilgninger til kommunene for merutgifter i forbindelse med
covid-19. Færder kommuner har i løpet av 1. tertial hatt det høyeste sykefraværet hittil i
pandemiperioden. Dette har medført ekstra kostnader til vikarer og overtid. Per 1. halvår forventes
de direkte merutgiften tilknyttet Covid-19 å utgjøre ca 40 mill. kr. Regjeringen varsler at den vil
komme tilbake til en eventuell kompensasjon av kommunenes merutgifter høsten 2022. I
mellomtiden er det behov for å tilføre Covid-19 budsjettet 40 mill. kr for påløpte merutifter til og
med juni 2022.
Nivå for frie inntekter følges nærmere opp i 2. tertial.
Kommunal deflator
I revidert nasjonalbudsjett er kommunal deflator (lønns og prisvekst) oppjustert fra 2,5% til 3,7%.
Lønnsvekstanslaget er oppjustert fra 3,2% til 3,7%. Prisvekstanslaget oppjusteres fra 1,6% til 3,7%. De
kommunale driftsbudsjettene er ikke justert i forhold til den økte prisveksten og enkeltposter
foreslås vurdert på nytt per 2. tertial.
Lønnsoppgjør
Økt lønnsvekstanslag innebærer et økt avsetningsbehov for årets lønnsoppgjør. Det er for
inneværende år lagt til grunn en årslønnsvekst på 3,2% hvorav overheng fra lønnsoppgjør 2021 er
beregnet til 1,9%. Resultatet av lønnsforhandlinger i frontfagene endte på 3,7%. Kommunesektorens

lønnsforhandlinger er gått i brudd og meklingsfrist er satt til den 23. mai. Kommunedirektøren
foreslår å avvente justering av årets lønnsoppgjørspott til endelig resultat av gjennomført
lønnsoppgjør foreligger per 2. tertial 2022.
Pensjon
Som følge av økte lønnsvekstanslag er det foretatt nye aktuarberegninger fra KLP vedrørende
kommunens pensjonspremie for 2022. Foreløpig beregning tilsier at kommunens pensjonspremie
øker fra 15,5% til 20,2% i inneværende år. Dette innebærer en økt premieinnbetaling til KLP på 50
mill. kr. Samtidig har kommunen mottatt en tilbakeføring til premiefond i KLP som følge av oppnådd
avkastningsresultat på pensjonsmidlene tilsvarende 48 mill. kr. Det foreslås å dekke utgifter til økt
premieinnbetaling med midler fra kommunens premiefond tilsvarende 48 mill. kr. Bruk av
premiefond til dekning av slike svingninger i pensjonspremien bidrar til å stabilisere utviklingen i
skyldig premieavvik og redusere svingninger i kommunens amortiseringskostnader.
Disposisjonsfond
Som følge av manglende tilleggsbevilgning til dekning merutgifter tilknyttet covid-19 er det behov for
å øke bruken av bufferfond per 1. tertial for å saldere foreslåtte budsjettjusteringer. Regjeringen har
varslet at den vil komme tilbake til en eventuell tilleggskompenasjon til kommunene høsten 2022.
Bruk av disposisjonsfond foreslås økt med 3 mill. kr per 1. tertial.
Lån og renter
Færder kommune har per 1. tertial en samlet gjeld på 3 mrd. kr. Om lag halvparten av den samlede
gjelden belaster kommunens drift. Av gjelden som belaster kommunens egen drift er om lag
halvparten sikret med faste renter. Netto renteeksponert gjeld utgjør i underkant av 400 mill. kr. En
renteøkning tilsvarende 1 prosentpoeng over budsjett vil utgjøre om lag 4 mill. kr i økt netto kostnad.

Kommunen har et samlet budsjett på 49,6 mill. kr i rentekostnad. Norges bank har varslet flere og

raskere rentehevninger enn forutsatt i budsjett 2022. Det varsles om en rentekostnad i 2022 utover
budsjett og forholdet følges nærmere opp per 2. tertial. Det er avsatt midler i rentesikringsfond til
dekning av renteøkninger utover budsjett.
Kommunen har et budsjett for renteinntekter på 10 mill. kr i 2022. Budsjett for renteinntekter følges
nærmere opp i 2. tertial.
Det er per 1. tertial gjennomført låneopptak iht budsjett med 40 mill. kr til videreutlån, mens det ikke
er tatt opp nye lån til kommunens egne investeringer. Eventuelle nye låneopptak vurderes opp mot
muligheter for ekstraordinære avdrag og redusert gjeldsbelastning.
Kommunen har sertifikatlån på til sammen 725 mill. kr. Lån i sertifikatmarkedet er spredt på 3 ulike
lån med forskjellige forfallstidspunkter gjennom året for å redusere refinansieringsrisiko tilknyttet
korte lån. Gjennomsnittlig løpetid for kommunens låneportefølje utgjør per 1. tertial 19 år og 9
måneder.
Kommunen har grønne lån på til sammen 293 mill. kr som utgjør 9,7 % av samlet gjeld i forbindelse
med bygging av Labakken skole og idrettshall.
Figuren nedenfor viser kommunens ulike lånkilder per 1. tertial.

Rapportering iht kommunens finansreglement
Likviditet
Kommunedirektøren skal i forbindelse med tertialrapportering, legge frem rapporter for
kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål.
Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier) og i prosent av de
samlede midler til driftsformål
100 % av kommunens ledige likviditet er plassert i bank. Det foreligger tidsbinding på en andel av
plasseringene per 30.04. Innestående på kommunens konsernkonto for å dekke utgifter til løpende
drift og investeringer per 30.04 utgjør 426 mill. kr. I tillegg har kommunen 253 mill. kr på bundet
innskuddskonto som gir en ekstra avkastning utover ordinær innskuddsrente.
Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter
100 % av kommunes likviditet er plassert på bankkonto hos Sparebank 1 Sørøst-Norge som er Færder

kommune sin hovedbankforbindelse. Gjeldende bankavtale trådte i kraft fra 01.09.2020 og løper til
01.09.2023, med ensidig opsjon om forlengelse med 1 år. Kommunen har en innskuddsrente på 3
måneders NIBOR + en fast margin. Per 30.04.2022 er kommunens innskuddsrente 1,86% på ordinære
innskudd og 1,96% ved bundet innskuddsrente.
Kommunedirektørens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning,
vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering
Kommunen har en relativt lav risikoeksponering da 100 % av kommunens kortsiktige likvider er
plassert på kommunens bankkonto. Risikoen kunne vært ytterligere redusert dersom pengene hadde
vært fordelt på flere banker. Sparebank1 Sørøst-Norge er en solid bank med en tilstrekkelig
kapitaldekning.
Kommunedirektørens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og rammene i
finansreglementet
Kommunen har håndtert sine likvide midler innenfor retningslinjene satt i kommunens
finansreglement.
Status koronautgifter per 1. tertial
I kommunens regnskap er det etablert en egen kostnadskode for merutgifter relatert til covid-19. Her
føres direkte merutgifter som kommunen er påført ifm pandemien.
Utgiftene per 1. tertial fordeler seg på følgende sektor:

Utgiftene per 1. tertial fordeler seg på følgende hovedposter i regnskapet:

Inntektstap tilknyttet blant annet kulturhuset og omfordeling av ressurser fra ulike virksomheter til
arbeid med vaksinasjon, smittesporing, informasjonsarbeid mm. er ikke medtatt i denne
kostnadsoppstillingen.
Kommunen har mottatt 2,5 mill. kr i kompensasjon for utgifter til vaksinasjon i 1. tertial 2022.
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett å redusere kompensasjonsordning for lokale
virksomheter med 250 mill. kr. Det foreslås bevilget 200 mill. kr (ca 1 mill. kr for Færder kommune) i
rammetilskuddet til TISK beredskap i kommunene for 2. halvår 2022. Videre foreslås det 75 mill. kr
for å motvirke negative konsekvenser av pandemien i skoler og barnehager (anslått til ca 375 000 for
Færder kommune)

Utover dette foreslås ingen ytterligere tilleggskompensasjoner for kommunesektoren for 1. halvår
2022. Regjeringen signaliserer at den vil vurdere eventuelle nye tilleggsbevilgninger høsten 2022.
Status tilknyttet kommunens covid-19 utgifter og inntekter følges nærmere opp per 2. tertial.
Investeringer
Investeringsprosjekter administreres i det vesentligste av sektor for Teknikk og miljø. I budsjett og
økonomiplan 2022-2025 er det lagt opp til et investeringsnivå på 381,5 mill. kr. inkludert overføring
av ubrukte investeringsbevilgninger fra 2021. Per 1. tertial utgjør kommunens investeringsutgifter
72,7 mill. kr.
Rehabiliteringsplan formålsbygg
Samlet budsjett for rehabilitering av kommunale bygg i 2022 utgjør 25 mill. kr inkl. mva. Hovedutvalg
for kommunalteknikk vedtar disponeringen av midlene. Vestfold Interkommunale Brannvesen har
gjennomført en flere tilsyn ved kommunens bygg i 2022. Gjennomførte tilsyn har medført behov for
flere oppgraderinger av kommunale bygg enn forutsatt for budsjett 2022. Dette vil blant annet være
investeringstiltak som automatiske slukkeanlegg og ombygginger i forhold til brannceller.
Kommunedirektøren foreslår derfor å øke budsjettet for rehabilitering av kommunale bygg med 6,25
mill. kr. inkl. mva.
Salg av eiendom
I investeringsbudsjettet for 2022 er det lagt inn 12,5 mill. kr i inntekt fra salg av eiendom. Pr. 1. tertial
er det gjennomført salg av en borettslagsleilighet i Furumoveien for 2,2 mill. kr, Skallestadveien 36
(gbnr 46/334) for 12,7 mill. kr og del av gbnr 1/1 i Odins vei for 3 mill. kroner. Samlet merinntekt pr
dato i 2022 utgjør ca 5 mill. kr fratrukket salgskostnader og gebyrer. I tillegg kommer planlagt salg av
arealer på Skjerpe. Det er inngått avtale med megler, og salget forventes å gi en inntekt på ca 3,5
mill. kr.
Salg av Furumoveien medfører tilbakebetaling av tilskudd og lån fra Husbanken og det foreslås
innarbeidet i budsjett per 1. tertial. Nedbetaling restgjeld beløper seg til 0,8 mill. kr og tilbakebetaling
tilskudd 0,2 mill. kr. Resterende midler fra salget foreslås avsatt til kommunen bufferfond
investering.
Øvrige inntekter fra salg av eiendommer foreslås justert per 2. tertial.
Fastlandsforbindelsen – innløsning av eiendom
Det er overført midler fra 2021-budsjettet til innløsing av Stalsbergveien 27. Kjøpet er gjennomført i
2022 til en samlet kostnad på 9,3 mill. kroner. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet økes med
4,6 mill. kr for å finansiere kjøpet. Arbeid pågår med innløsing av flere eiendommer.Innløsningen skal
senere refunderes. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette i 2. tertial.
Pytteberget barnehage – riving
I sak FS 032/22 ble det vedtatt at tidligere Pytteberget barnehage skal rives og tomten ryddes.
Kostnaden er estimert til 0,63 mill.kr inkl. mva. Kommunedirektøren foreslår at beløpet innarbeides i
investeringsbudsjettet for 2022.
Kjøp av elev PC’er
Det er budsjettert med 1,75 mill. kroner til kjøp av PC’er til alle årets 7. klassinger. Årets innkjøp er
gjennomført og gjenværende midler på 0,25 mill. kr inkl. mva foreslås tilbakeført. Investeringen er
finansiert over drift.
Min side – selvbetjening på nett for innbyggere
Det foreslås å innarbeide 0,2 mill. kr inkl. mva i budsjett for etableringskostnader til selvbetjeningsløsningen «Min side» for innbyggere i Færder kommune.

Utskiftning tregulv i Tønsberg og Færder bibliotek
Prosjekt for utskiftning av tregulv i Tønsberg og Færder bibliotek er i gang og Færders andel på 0,7
mill. kr foreslås innarbeidet i budsjett. Det vil påløpe ytterligere 0,7 mill. kr i 2023 til utskiftning av
tregulvet.
Salg av kranbåt og kjøp av ny båt på Østre Bolæren
Ved bruk av Skjærgårdstjenesten er behov for egen kranbåt ikke lenger til stede. Det foreslås å selge
eksisterende kranbåt til 0,15 mill. kr. For å sikre effektiv drift og transport av ansatte og enkel
varelast, foreslås det å anskaffe en brukt båt til 0,60 mill. kr.
Avløpspumper Østre Bolæren
Det er startet opp arbeid med nye avløpspumper samt tilkobling av stasjonen til driftskontrollen på
Østre Bolæren. De gamle pumpene var utslitt, samt at stasjonen kun hadde visuell kontroll. Ved å
koble til driftskontrollen vil eventuell stans kunne overvåkes fra driftskontrollen, dette anses om en
vesentlig oppgradering av eksisterende anlegg. Det foreslås 1,5 mill. kr. i investeringsmidler til dette
arbeidet.
Status i større pågående prosjekter:
Tjøme Ungdomsskole
Sak om bygging av “ny” ungdomsskole på Tjøme ble behandlet i sak 84/20 til kommunestyret den 17.
juni 2020. Prosjektet omfatter et nybygg på ca 1600 m2 i tillegg til riving av bygg A (elevbygget) og B
(administrasjonsbygget), samt ombygging og nødvendige tilpasninger i bygg C, inkludert nødvendige
utomhus-arbeider rundt byggene. Forventet innflytting og oppstart skole i nytt bygg og rehabilitert Cbygg, er påsken 2023. Hele prosjektet, inklusive ferdigstilt utomhus-arbeid er 17. mai 2023. Backe
Vestfold og Telemark er valgt som totalentreprenør. Pr dato ligger prosjektet an til å holde seg
innenfor vedtatt ramme. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til over- og
flomvannsproblematikken rundt bygget. I tillegg viser det seg at må gjøres en del
brannsikkerhetstiltak på C-bygget
Labakken skole
I KS 16/080 og FS 87/17 fra tidligere Nøtterøy kommune ble det vedtatt å samlokalisere Herstad og
Vestskogen barneskoler på Labakken. Prosjektet omfatter ny 3-parallell barneskole med
flerbrukshall, motorikkhall, kulturscene, kulturskole, mottaksklasse og «gruppe 10» (som er på
Brattås i dag). Prosjektet inkluderer utomhusopparbeidelse inkl. veianlegg og øvrig infrastruktur ihht
reguleringsplan 2016010, 2017008 og 2014004. Bygget ble overtatt 25.11.21. 2 dager etter
overtakelse oppsto det en vannlekkasje i bygg A. Entreprenøren har påtatt seg ansvaret for dette, og
arbeide med gjenoppbygging pågår. Prosjektet har en total ramme på 371,5 mill. kr inkl. mva.
Kostnader i forbindelse med ny anbudsrunde, grunnerverv, GS-veier og Covid-19 forventes å gi noe
merforbruk.
Gipø Vest:
Prosjektet gjelder totalrehabilitering av Gipø Vest. Det inkluderer 26 omsorgsleiligheter med
fellesstuer, dagsenter, lokaler til helserelatert utleie samt kafe. Konseptstudium inkl. budsjettendring
med økt finansieringsramme for prosjektet ble vedtatt ifm. budsjett 2019 for handlingsplan 20192022. De bygningsmessige arbeidene er ferdigstilt, mens det gjenstår noe arbeid utvendig.
Husbanken har tildelt 43,4 mill. kr i tilskudd. Det forventes et merforbruk på 5-6 mill. kr. Dette
skyldes prisstigning (LPS), div endringsmeldinger og energibrønner (dårlig fjell).
Wilhelmsenhallen – innvendig rehabilitering
Prosjektet gjelder hovedombygging (totalrehabilitering) av flerbrukshall – Wilhelmsenhallen.
Wilhelmsenhallen benyttes i dag av Borgheim ungdomsskole og Nøtterøy videregående skole til
kroppsøving. I tillegg benyttes hallen av lokale idrettsforeninger og treningsgrupper. Prosjektet var på

anbud i 2019, men konkurransen ble avlyst fordi innleverte tilbud oversteg avsatt ramme. Hallen
ligger i et område med krevende grunnforhold, noe som er kostnadsdrivende. Prosjektet er vedtatt
restartet i 2022 og at det er satt av midler til et forprosjekt. Omfanget av prosjektet må revideres og
ekspertise på grunnforhold benyttes, før et revidert prosjekt kan sendes ut på en ny anbudsrunde.
Forslag til løsning vil bli utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen som leier lokaler til Nøtterøy
videregående. Avsatt totalramme på 40 mill. kr inkl. mva er gjenstående midler fra opprinnelig
bevilgning.
Boliger førstegangsetablerere
Sak om bygging av boliger til førstegangsetablerere etter modellen «leie til eie» på Roppestadkollen
ble vedtatt i formannskapet sak 123/21. Prosjektet omfatter 6 boenheter og den totale rammen er
satt til 18 mill. kr inkl. mva.
Valhalla - etappe 1
Prosjektet omhandler separering for å fjerne overvann til overløp Ramdal. Dette vil medføre mindre
forurensning i sjøen. Prosjektet omfatter deler av Munkerekkveien, Tors vei og Frøyas vei. Prosjekt
Valhalla etappe 1, er pr. nå ca. 95% ferdigstilt. VA anlegget ble ferdigstilt i 2021 og entreprenøren
utfører i disse dager (april/mai 2022) oppussing av overflater. Det forventes at anlegget kan holdes
innenfor de gitte økonomiske rammene. Den videre prosjekteringen av etappe 2 er i gang.
Valhalla – etappe 2
Prosjektet omfatter separering av den øvre delen av Valhalla hvor avløpet ledes mot Ramdal, og
omfatter Odins Vei, deler av Sleipners vei, Urds vei, deler av Lokes vei og deler av Tryms vei.
Prosjekteringen av etappe 2 er i all hovedsak ferdigstilt. Planen er oppstart av anleggsarbeidene i
september 2022 hvis avtale med private veilag kommer på plass. Anlegget omfatter ca. 950 meter
grøfter og etablering av et større fordrøyningsbasseng. Antatt anleggstid er 1,5 år.
Skarphagaveien – Øhre, del 2 avløpsledning
Prosjektet går ut på å fornye/bytte eksiterende avløpsledninger samt klargjøre for ny pumpestasjon
på Øhre. Prosjektet vil gi reduserte driftsproblemer og mindre forurensing til Øhre-bekken.
Det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor opprinnelig budsjett og fremdrift. Prosjektet er
forventet ferdigstilt september 2022.
Tjøme sentrum VA – etappe 2
Prosjektet omhandler separering av eksisterende fellesledning for avløp og redusere mengden
fremmedvann som ledes til Tjøme renseanlegg. En større mengde overvann skal ledes til
Budalsbekken og en redusert mengde forurenset avløpsvann skal tidvis gå i overløp til sjø. Prosjektet
omfatter ca. 720 m med VA-grøfter mellom krysset Østveien/Rødsgata og Bekkevika renseanlegg
samt ca. 80 m med sideliggende grøfter for tilkobling av eksisterende VA-rør. Store deler av anlegget
ligger over nordre del av Tjøme golfbane. Etter avtale med grunneier og Tjøme Golfklubb skal denne
del av VA-anlegget være ferdigstilt før påsken 2022. Prosjektet er nå ca. 90% ferdig. Kontraktarbeidet
er forventet ferdig i løpet av mai 2022. I tilknytning til dette prosjektet er det laget planer for å åpne
en del av Budalsbekken på en strekning hvor bekken er lagt i rør. Rist på innløpet til bekkelukkingen
går ved store nedbørsmengder tett og forårsaker flom på golfbanen. Bekkelukkingen er også et
hinder for sjøørret som skal opp i bekken for å gyte. Grunneier har gitt tillatelse til dette og det er
søkt om tillatelse til å utføre tiltaket. Utførelsen av anleggsarbeidet forventes å ligge innenfor
gjeldende budsjett.
Avslutning av investeringsprosjekter
Investeringsprosjekter under 5 mill. kr kan ifølge gjeldende investeringsreglement formelt avsluttes
som del av Kommunedirektørens tertialrapportering til kommunestyret.
Følgende prosjekter er vedlagt saken for avsluttende behandling:

340505
- Oserødmyra 3 – inngjerding av grøntarealene
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 19.175. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av boliger.
350801
- Tjøme omsorgssenter – oppgradering av tekniske løsninger
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 114.916. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av formålsbygg.
350801
- Tjøme omsorgssenter – LED-lamper pasientrom
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 6.965. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for rehabilitering av formålsbygg.
710078
- Oppgradering/rehabilitering avløpspumper
Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 14.960. Det er finansiert ved bruk av lånemidler og
mindreforbruket foreslås tilbakeført til hovedplanen for avløp.
Rapportering status på styringsindikatorer for kommuneorganisasjonen
I gjeldende budsjett og økonomiplan er følgende styringsindikatorer vedtatt for samfunnsmål 8 –
Kommuneorganisasjonen, hvor grønt område tilsier at styringsindikatoren ikke krever tiltak.

Medarbeiderundersøkelse – 10 faktor
Det ble i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) besluttet å utsette medarbeiderundersøkelsen som skulle vært
gjennomført sen høst 2021. Den ekstraordinære arbeidssituasjonen i forbindelse med pandemien
ansatte var hovedbegrunnelsen. Hver leder har prioritert medarbeidersamtaler i en tid hvor det har
vært et ekstra behov for at hver og en skal bli sett.
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i kommunen per 1. tertial 2022:
Måned

2022

Januar
Februar
Mars
April

Gjennomsnittlig
stillingsstørrelse
81,7 %
81,7 %
81,8 %
81,6 %

Gjennomsnittlig 1.tertial

81,7%

Gjennomsnittlig stillingsstørrelse per 1. tertial ligger marginalt under målsetting om over 82%.

Sykefravær
Sykefraværet i perioden er 10,73%. Dette er høyt og krever tiltak. Tallet samsvarer med tall fra øvrige
kommuner og region, og må sees i sammenheng med pandemien.

Blå linje viser utviklingen av sykefraværet i 1. tertial 2022 mot grønn linje som viser samme tid 2021.
Fordeling på varighet av sykmeldinger egen- og legemeldt:

Fordeling på varighet av fravær i 1.tertial viser at korttidsfraværet har økt mot samme tertial i 2021.
Langtidsfravær er uendret.
Tiltak for sykefraværsoppfølging, nærvær og IA pågående 2. tertial 2021:
· «Tettere på»- et samarbeid med HR, NAV arbeidslivssenter og NAV lokalt basert på en
arbeidsmetodikk kalt «Smart sykefraværsoppfølging». Dvs. tettere og tidligere oppfølging
av sykmeldte og fokus på god kvalitet i oppfølgingsplaner.
· Dette tiltaket har vært aktivt i hele perioden, men møter har vært mest digitale.
·
«En bra dag på jobb – forebyggende arbeidsmiljø i praksis» og bruk av
arbeidsmiljøportalen
· Arbeidsmiljøprosesser med NAV arbeidslivssenter
· Forebyggende arbeidsmiljø «tilbakemeldingskultur» er gjennomført i deler av kommunen
og skal presenteres videre for resterende.
· HR bistår ledere i virksomhetene med 2 rådgivere i arbeidet med oppfølging og raskere
tilbakeføring til arbeid.
Rapportering på internkontroll 1. tertial 2022
Kommunens internkontroll bidrar til en utvikling i tråd med planer og vedtak, sikrer kvalitet og
effektivitet i forvaltning og tjenester og bidrar til godt omdømme og legitimitet for kommunens
virksomhet. Internkontrollen skal sikre at kommunen leverer tjenester i henhold til lover, forskrifter
og vedtak. Det handler om systematisk arbeid, risikovurderinger og dokumentasjon.
Kommunedirektørens strategidokument for internkontroll er under revisjon. Kommunedirektøren
har risikovurdert kommunens internkontroll på fellesfunksjoner og supplerer dette med
risikovurdering innenfor de ulike virksomhetsområdene. Handlingsplanen for internkontroll og et
revidert strategidokument planlegges ferdigstilt før sommeren.
Forvaltningsrevisjoner
Det er i 1. tertial gjennomført forvaltningsrevisjon i NAV. Denne følges opp blant annet med å

implementere internkontrollen i kommunens kvalitetssystem. Det pågår en forvaltningsrevisjon av
kommunens byggesaksavdeling som forventes ferdigstilt sommer 2022.
Regnskapsrevisjon
Vestfold og Telemark revisjon IKS har per 1. tertial 2022 gjennomført revisjon av kommunens
årsregnskap og årsberetning 2021, revisjon og attestasjon av refusjonskrav ressurskrevende tjenester
2022, revisjon og attestasjon av registrering av tall på personer med psykisk utviklingshemming som
danner grunnlag for inntektsoverføringer 2023, Revisjon av ferdigstilte prosjektregnskaper over 10
mill. kr, samt revisjon av skattemelding for merverdiavgift termin 6. 2021 og 1. termin 2022.
Egne tilsynsaktiviteter
Miljørettet helsevern har i 1. tertial gjennomført stedlige tilsyn ved Føynland barnehage og Borgheim
ungdomsskole. Det er planlagt tilsyn ved Torød barnehage i mai 2022.
Brannvesenet har gjennomført tilsyn ved Smidsrød helsehus, Tjøme omsorgssenter, Torød skole,
Torød barnehage, Hårkollen barnehage, Hårkollhallen,Tjøme idresshall og Wilhelmsenhallen.
Brannvesenet har gjennomført systemtilsyn av kommunens ubemannede utleieleiligheter på
utvalgte adresser. Som del av kommunens internkontroll gjennomføres det planmessig kontroll av elanlegg, brann- og nødlysanlegg, automatiske slukkeanlegg, ledelys og legionella i kommunens bygg
og anlegg.
Eventuelle avvik følges opp og lukkes fortløpende.
Kvalitet og avvik
Kvalitetssystemet oppdateres og rutiner revideres fortløpende. Virksomhetene gjennomfører
revisjon og oppdateringer med bistand fra kvalitetsrådgiverne og kommunedirektørens stab.
Avvik rapporteres til virksomhetsområdenes kvalitetsutvalg. HMS-avvik rapporteres og gjennomgås i
virksomhetsområdenes miljøgrupper. Avvikene håndteres og lukkes fortløpende. Læring og
forbedringer håndteres i den enkelte enhet og drøftes i kvalitetsutvalgene.
Konklusjon
Kommunens økonomi utfordres først og fremst av eksterne hendelser som pandemi, prisstigning,
skatteinngang og tildelinger over nasjonalbudsjettet. Kommunens virksomheter har god styring og
oversikt over egen drift og økonomi. Basert på kommunedirektørens gjennomgang av status med
samtlige virksomhetsledere per 1. tertial er det behov for å gjøre enkelte tiltak for å håndtere
utviklingen i kommunens driftssituasjon.
Økt skatteinngang demmer opp for den økte prisstigningen. Regjeringen avventer kompensering av
kommunens merutgifter til covid-19 og vil komme tilbake til eventuelle tilleggsbevilgninger høsten
2022. Dette vil være avgjørende for kommunens økonomiske resultat og stilling for inneværende år.

Budsjettjusteringer - 1. tertial 2022
Driftsbudsjettet

Regulert
budsjett

Økt utgift/
red. inntekt

Red. utgift/ Regulert
økt inntekt budsjett

Kommunedirektør og stab

1020

Grunderhuset Hi5
Bruk av bundet fond, kommunalt næringsfond fra 2020
Kjøp av beredskapsutstyr
Revisjonshonorar, ovf fra Dokumentsenter
Tilskudd Røde kors, nødhjelp til Ukraina
Midler til Kontrollutvalget, ovf fra Dokumentsenter
Driftstilskudd kontrollutvalgsekretariatet, ovf fra Dokumentsenter
Jubilantmiddag og gaver

1030

Fakturadistribusjonkostand og inntekt overført til selvkost

1000
1000
1000
1000
1010
1010
1010

390
440

Sum total Kommunedirektør og stab

130
560
100
1 000
55
90
280
150
440
2 805

560

440

520
0
100
1 000
55
90
280
150
440

1 000

Oppvekst
2300
2500
2500
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2000
2610
2610

Kommunale barnehager
Refusjon fra Tønsberg for barn med særskilte behov
Private barnehager
Endringer ordinært tilskudd
Barn med særskilte behov
Skoler
Redusert elevtall nytt skoleår - 7,26 årsverk pedagog
Utvidelse gruppe 10 nytt skoleår (fra 16 til 17)
Utvidelse Teigar sør nytt skoleår (fra 8 til 12)
Redusert behov elever med særskilte behov på Teie og Oserød
Styrking elever med særskilte behov, Teigar
Kjøp av plass alternativ opplæringsarena, Teie
Redusert egenbetaling SFO, gratis opphold 1 trinn
Prosjektskjønnsmidler, miljøveileder Oserød
Videreutdanningsmidler - bruk av ubundet fond
Naturfagstime - reversering
Pcer 7. trinn - redusert antall
Tønsberg læringssenter - redusert antall grunnskoleopplæring
Øvrige virksomheter
Rekruttering barnevernsleder
Barnevern - enslige mindreårige - 1 årsverk
Barnevern - enslige mindreårige - økt anslag særskilt tilskudd

0
112 000
11 841
269 278
11 579
4 333
1 053
0
0
0
0

Sum total Oppvekst

-358

280

114 217
11 561

2 217

2 475
300
820
479
750
750
2 100
350
513

492
1 400
6 300
0
7 129
-10 000

358

513
492
200
1 000

0
1 200
5 300

725

150
7 854
-10 725

150
725

8 675

266 803
11 879
5 153
574
750
750
2 100
350

6 522

Helse og omsorg
3000
3001
3001
3001
3001
3001
3010
3040
3040
3040
3040
3040
3040
3050
3060
3060
9000

Fastlege - kjøp av 3 stk legepraksiser
Redusert omfang støttekontakt - omsorgsstønad og avlastning
Økning kjøp av tjenester BPA
Stendi - Økning antall timer kjøp av tjenester
Avsluttet tjeneste Sandefjord kommune (redusert inntekt og kostnad)
Overført tjeneste til Villa Skaar - nedjustering 7,33 årsverk Kirkeveien 266
2 nye beboere Kirkeveien 266 - behov for 8,5 årsverk
Kirkeveien 204 økt avlastning samt nye uteoppdrag 2,5 årsverk
Veståsveien for lav bemanning med hensyn til antall beboere 1,4 årsverk
Veumåsen behov for 1 ekstra nattevakt 2 årsverk
Ny bruker egen bemanning 3 dager per uke + 100.000 per år til Via Færder
Økt bemanning på en bruker TAA 0,66 årsverk
2 nye brukere på dagsenter Hårkollen, ferdig på Greveskogen
Ekstra dag og kveldsvakt Avd Bolærne 3 årsverk
Åpning av 8 langtidsplasser ved avdeling 1
Legevikar fra vikarbyrå 5 mnd
Ressurskrevende tjenester - merinntekt 2021

12 921
16 150
36 974
3 238
2 205
6 275
17 797
12 205
17 593
4 340
5 607
9 680
17 386
8 329

1 500
900
750
150
400
5 100
7 500
1 550
900
1 500
470
300
560
1 860
4 100
1 000

3 238
6 100
3 600
1 240
1 200
240
224

1 500
12 021
16 900
37 124
400
1 205
10 175
18 107
13 105
17 893
4 810
5 667
10 016
19 246
12 429
1 000

4 700

Sum total Helse og omsorg

27 640

21 442

Teknikk og miljø
4000
4010
4040
4040
4050
4050

Ny fast stilling tilsyn og ulovlighet varsling
Utredning vedr. innføring boplikt. Vedtatt FS 157/21
Promenadebrygge Verdens ende
Ekstraordinær hogst, Viken skog
Gs vei Haugsveien, utarbeidelse regulering
Fakturadistribusjon selvkost

-

Sum total Teknikk og miljø

430
500
600
440

300
420
440

1 970

1 160

0
430
500
-300
180
0

Administrasjon, kultur og levekår

9000
5200
3060
9000

Justeringsbehov flyktninger
Integreringstilskudd
Integreringskostnader
Videreføring Tverrfaglig helseteam gr flyktningesituasjonen 1,2 årsverk
Integreringskostnader

-21 386
22 875
1 034
-

16 480
11 750
910
3 820

-37 866
34 625
1 944
3 820

Driftsbudsjettet
5020
5020

5060
5060
5060
5060
5060
5060

5000
5020
5030
5050
5050
5050
5060
1090

Flyktningemottak Ramberg, grunntliskudd, fond og videre fordeling
Flyktningemottak Ramberg, helsetilskudd 6.000 per flyktning
Sum justeringsbehov flyktninger
Justeringsbehov kultur
Tilskudd sparebankstiftelsen SWAP
Aktivitetstilskudd, ensomhet hos eldre, bruk av fond, videreført fra 2021
Bruk av bundet fond, legatmidler anvendes til frivilligsentralens kulturscene
Bruk av disposisjonsfond, arrangementstøtte frivillighetens år 2022
Bruk av disposisjonsfond til arrangementet "Frivilligbørs"
Videretildeling strømstøtte
Sum justeringsbehov kultur
Kjøp av IKT-tjenester
Bruk av midler til Jobbsjansen
Minside, selvbetjening på nett for innbyggere, årlig vedlikehold
Midler til Kontrollutvalget, ovf til Politikere
Driftstilskudd kontrollutvalgsekretariatet, ovf til Politikere
Revisjonskostnader ovf til Kommunedirektøren
17. arrangement ihht Hovedutvalg for oppvekst 17/22
Avsetning til disposisjonsfond, Østre Bolæren

Regulert
budsjett
2 523

9 102
90
280
1 000
345
-307

Sum total Administrasjon, kultur og levekår

Økt utgift/
Red. utgift/ Regulert
red. inntekt økt inntekt budsjett
700
700
0
450
450
0
17 630
17 630
2 523

100
114
50
100
150
907
1 421

100
114
50
100
150
907
1 421

430
70
60

70
90
280
1 000

180
307
20 098

-

0
0
0
0
0
0
9 532
0
60
0
0
0
525
0

20 491

Felles finans
9000
9000
9000

9000
9000

9000
9000
9000
9000
9000
9000

Covid 19
Covid 19- kompensasjoner 1. halvår 2022 - Rammeinntekt
Covid 19 - påløpte og fremtidige merutgifter alle sektorer
Covid 19 - kompensasjon private barnehager

-

Finans
Endringer rammetilskudd RNB
Skatteinngang justert i RNB

730 157
962 909

63 883
0

Lønn og pensjon
Amortisering premieavvik pensjon
Årets premieavvik pensjon
Økning pensjonspremie
Bruk av premiefond

28 870
-49 555
172 452
-17 115

615

Korreksjons selvkostfond vann og avløp
Økt behov for saldering fra fond
Sum total Felles finans
Sum justeringer driftsbudsjettet

32 584

3 500

3 500
37 000
2 545

110 311

666 274
1 073 220

37 000
2 545

348
50 368
47 922
1 300
0
155 711

1 300
2 903
166 284

216 899

216 899

29 485
-49 903
222 820
-65 037

35 487

Budsjettjusteringer - 1. tertial 2022
Investeringsbudsjettet
objekt

Opprinnelig Økt utgift/ Red. utgift/
budsjett
red. inntekt økt inntekt

Justert
budsjett

Oppvekst
591005

Kjøp elev-pc'er

1750

Sum

0

250
250

1 500

Helse
260
180
440

Nye moduler Gerica
Dekontaminatorer

Sum

260
180
0

Teknikk og miljø
248001

FS 032/22 Gamle Pytteberget barnehage - riving

660001

Rehabilteringsplan kommunale bygg

660022

Stalsbergveien 27 - tidlig innløsning

660004

Salg av Furumoveien 10 C

Ny

Avløpspumper Østre Bolæren

Sum

25 000
4 837

500
6 250
4 563
2 200

29 837

1 500
12 813

2 200

500
31 250
9 400
-2 200
1 500
40 450

Administrasjon, kultur og levekår
NY
NY
NY

Minside, selvbetjening på nett for innbyggere
Utskiftning tregulv Tønsberg og Færder biblioteket
Salg gml båt og kjøp ny båt Østre Bolæren

Sum total Administrasjon, kultur og levekår
Sum samlet finansieringsbehov

206
700
600
1 506

150
150

14 759

2 600
12 159

Finansiering
Lån
39100.90700.8700.910000
mva
37290.90700.8410.910000
tilskudd
38100.40200.2651.630704
fond
35400/ 39400 - flere
fra drift
39700.30402.2540.340203
motpost 15700.30402.2540.9810
Sum samlet finansiering

5 356
1 854
-329
5 528
-250
0

-12 159

206
700
450

Prosjektregnskap

Regnskap

Regulert

2022

budsjett

Mindreforbruk
(Positivt)

Oserødmyra 3 - inngjerding av
340505 grøntarealene
32300
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
130 825
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
32 706
Kompensasjon for merverdiavgift
-32 706

Sum utgifter

130 825

150 000

19 175

Finansiering
Bruk av lån
Sum finansiering

-130 825
-130 825

Prosjektbeskrivelse:

Uteområdet er gjerdet inn for å sikre det mot trafikkert vei. Hensikten med tiltaket er å øke bruken
av grøntarealet.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 247/21
Samlet budsjett

Beløp
inkl.mva

Beløp
eks.mva

187 500

150 000

187 500

150 000

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

Mindreforbruk

2019

2020

2021

2022

Samlet

budsjett

(Positivt)

350801

Tjøme omsorgssenter oppgradering av tekniske
løsninger

32300
32500
34290
37290

Byggetjenester og nybygg
642 066
Materialer til nybygg
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
160 517
Kompensasjon for merverdiavgift
-160 517

45 037
1 952
11 747
-11 747

459 900

336 129

114 975
-114 975

84 032
-84 032

1 483 132
1 952
371 271
-371 271

Sum utgifter

642 066

46 989

459 900

336 129

1 485 084

-642 066
-642 066

-46989
-46 989

-459 900
-459 900

-336 129
-336 129

-796 029
-796 029

1 600 000

Finansiering
Bruk av lån
Sum finansiering
Prosjektbeskrivelse:

Prosjektet har omfattet en oppgradering av tekniske anlegg - nytt sykesignalanlegg, oppgradering av TV-løsning og innføring av Integra adgangskontroll.
Bevilgninger/budsjett:
Sak:

Beløp inkl.mvaBeløp eks.mva

HK 025-18

2 000 000

1 600 000

Samlet budsjett

2 000 000

1 600 000

114 916

Prosjektregnskap

Regnskap

Regnskap

Regulert

2022

samlet

budsjett

Mindreforbruk
(Positivt)

350811 Tjøme omsorgssenter - bytte til
LED-lamper pasientrom
32000
32500
34290
37290

Inventar, utstyr og maskiner
121 839
Materialer til nybygg
1 196
Merverdiavgift som gir rett til merverdiavgiftskompensasjon
30 759
Kompensasjon for merverdiavgift
-30 759

Sum utgifter

121 839
1 196
30 759
-30 759

123 035

123 035

-123 035
-123 035

-123 035
-123 035

Finansiering
Bruk av lån
Sum finansiering
Prosjektbeskrivelse:

Sengelampene på alle pasientrom på sykehjemmet er byttet ut til nye LED-lamper.

Bevilgninger/budsjett:
Sak:
HK 025/22
Samlet budsjett

Beløp
inkl.mva

Beløp
eks.mva

162 500

130 000

162 500

130 000

130 000

6 965

Merforbruk
(Negativt)

Prosjektregnskap

710078
Avløp
30105
32305
32310
32320
32500
32503

Regnskap
2019

Regnskap
2020

Regnskap
2021

Regnskap
2022

Regnskap
Samlet

Mindreforbruk
(Positivt)

Oppgradering/rehabilitering
avløpspumper
Internoverføring lønn
Kjøpte tjenester - ikke kontraktsarbeid
Kontrakt 1
Kontrakt 2
Materialer til nybygg
Materialer - ikke kontrakt

Sum utgifter
Bruk av lån

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 768,50

0,00
55 766,28
0,00
0,00
0,00
185 462,90

25 920,00
69 192,93
407 238,40
97 239,00
610 726,40
0,00

0,00
8 725,18
0,00
0,00
0,00
0,00

25 920,00
133 684,39
407 238,40
97 239,00
610 726,40
210 231,40

24 768,50

241 229,18

1 210 317

8 725

1 485 040

1 500 000

-24 768,50

-241 229,18

-1 210 316,73

-8 725

-1 485 040

0

Prosjektbeskrivelse:
Kommunen har ansvar for 83 pumpestasjoner for avløpsvann. Av disse har flere behov for omfattende rehabiliteringstiltak, både utvendig (for eksempel utbedring av
innløpsarrangemang) og innvendig. Midlene er brukt til forbedring av driftsforhold, driftsoppfølging og tilrettelegging (feks der hvor det er underdimensjonering) for enklere og
mer effektivt vedlikehold av stasjoner hvor tiltak kan gjennomføres innenfor eksisterende bygningsmasse/pumpehus.

Bevilgninger/budsjett:
Opprinnelig budsjett

Regulert
budsjett

Sak:
D-sak 1003/19
D-sak 828/20
D-sak 985/20
D-sak 336/22
Samlet budsjett

Vann

Avløp
200 000
500 000
400 000
400 000
-

1 500 000

Kommentar til mindre- eller merforbruk:
Prosjektet har et samlet mindreforbruk på kr 14.960. Det påløp noe merkostnader på slutten av 2021, dette ble bevilget opp i D-sak 2022.

1 500 000

14 960
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Økonomisk oversikt - drift
1 Færder kommune - 2022

13.05.2022
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

Driftsinntekter
1 Rammetilskudd
2 Inntekts- og formuesskatt
3 Eiendomsskatt
4 Andre skatteinntekter
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten
6 Overføringer og tilskudd fra andre
7 Brukerbetalinger
8 Salgs- og leieinntekter
9 Sum driftsinntekter

283.915.849,00
282.453.148,36
0,00
0,00
8.933.185,31
62.006.222,28
30.629.235,44
80.784.443,20
748.722.083,59

292.062.800,00
261.911.248,00
0,00
0,00
3.208.000,00
30.184.200,00
28.330.272,28
82.610.375,45
698.306.895,73

292.062.800,00
261.911.248,00
0,00
0,00
10.756.000,00
29.904.099,96
30.440.438,92
90.169.263,04
715.243.849,92

312.829.385,00
257.899.602,35
0,00
0,00
12.642.221,00
70.774.065,44
26.313.030,91
76.790.330,44
757.248.635,14

Driftsutgifter
10 Lønnsutgifter
11 Sosiale utgifter
12 Kjøp av varer og tjenester
13 Overføringer og tilskudd til andre
14 Avskrivninger
15 Sum driftsutgifter

445.344.436,06
117.429.366,95
228.304.999,64
44.375.940,10
0,00
835.454.742,75

412.477.993,89
117.032.380,98
220.465.572,66
46.222.753,36
0,00
796.198.700,89

409.535.305,80
115.570.081,40
219.609.896,22
30.629.253,32
0,00
775.344.536,74

414.581.876,87
113.176.732,71
221.143.550,89
61.064.841,42
0,00
809.967.001,89

16 Brutto driftsresultat

-86.732.659,16

-97.891.805,16

-60.100.686,82

-52.718.366,75

Finansinntekter
17 Renteinntekter
18 Utbytter
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler
20 Renteutgifter
21 Avdrag på lån
22 Netto finansutgifter

5.278.017,23
0,00
0,00
17.089.173,88
33.943.425,00
-45.754.581,65

4.400.000,00
0,00
0,00
15.333.333,32
30.896.000,00
-41.829.333,32

4.418.333,36
0,00
0,00
16.533.333,32
33.666.666,68
-45.781.666,64

3.247.601,27
0,00
0,00
14.955.543,15
33.532.714,00
-45.240.655,88

0,00

0,00

0,00

0,00

-132.487.240,81

-139.721.138,48

-105.882.353,46

-97.959.022,63

-1.400.000,00
9.226.767,99
14.695.427,63
0,00
0,00
22.522.195,62

-1.400.000,00
4.719.000,00
13.564.000,00
0,00
0,00
16.883.000,00

-1.400.000,00
6.155.333,32
12.972.799,96
0,00
0,00
17.728.133,28

-1.800.000,00
6.081.601,31
-1.200.000,00
0,00
0,00
3.081.601,31

0,00

0,00

0,00

0,00

23 Motpost avskrivninger
24 Netto driftsresultat
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:
25 Overføring til investering
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk
28 Dekning av tidligere års merforbruk
29 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat
30 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)

2

1 Færder kommune - 2022

13.05.2022
Regnskap

Reg. budsjett

Oppr.budsjett

Regnskap i fjor

1 Investeringer i varige driftsmidler
2 Tilskudd til andres investeringer
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
4 Utlån av egne midler
5 Avdrag på lån
6 Sum investeringsutgifter

70.638.687,73
1.295.060,00
0,00
0,00
809.064,00
72.742.811,73

428.859.769,96
4.732.000,00
4.500.000,00
0,00
150.000,00
438.241.769,96

253.745.000,00
4.400.000,00
4.500.000,00
0,00
150.000,00
262.795.000,00

167.187.290,00
4.280.821,00
8.171.840,00
0,00
102.200,00
179.742.151,00

7 Kompensasjon for merverdiavgift
8 Tilskudd fra andre
9 Salg av varige driftsmidler
10 Salg av finansielle anleggsmidler
11 Utdeling fra selskaper
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler
13 Bruk av lån
14 Sum investeringsinntekter

8.369.705,99
833.188,00
2.317.157,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11.520.051,74

51.018.570,00
46.785.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
301.317.513,00
411.621.083,00

28.580.000,00
43.400.000,00
12.500.000,00
0,00
0,00
0,00
165.665.000,00
250.145.000,00

27.273.148,64
729.633,00
42.947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.045.728,64

15 Videreutlån
16 Bruk av lån til videreutlån
17 Avdrag på lån til videreutlån
18 Mottatte avdrag på videreutlån
19 Netto utgifter videreutlån

21.725.660,00
21.725.660,00
14.593.436,00
11.121.902,36
3.471.533,64

40.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00

40.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00

8.225.754,00
8.225.754,00
12.016.408,00
3.951.762,45
8.064.645,55

1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
1.400.000,00
0,00

10.607.061,00
0,00
15.922.316,00
0,00
26.529.377,00
0,00

8.900.000,00
0,00
3.750.000,00
0,00
12.650.000,00
0,00

1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00

Bevilgningsoversikt - invest. (regnskap)

20 Overføring fra drift
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond
23 Dekning av tidligere års udekket beløp
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)
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Budsjett 2023 - Driftsendringer
Utvalg
Eldreråd
Inkluderingsråd
Klima og miljøråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Ungdomsråd
Hovedutvalg for helse
Hovedutvalg for kommunalteknikk
Hovedutvalg for oppvekst
Administrasjonsutvalg
Formannskap
Kommunestyret

Møtedato
30.05.2022

Saksnummer
025/22

30.05.2022
30.05.2022
30.05.2022

019/22
028/22
020/22

01.06.2022

033/22

Kommunedirektørens innstilling
Innstilling for rådene
1. Saken tas til orientering
Innstilling for hovedutvalgene
1. Saken tas til orientering
2. Utfordringsdokument for hovedutvalgets sektor 2023-2026 legges til grunn for
utarbeidelsen av budsjettforslaget 2023 og økonomiplan 2023-2026
Innstilling for formannskap og kommunestyret
1. Saken tas til orientering
2. Utfordringsdokument 2023-2026 i sin helhet legges til grunn for utarbeidelsen av
budsjettforslaget 2023 og økonomiplan 2023-2026

Vedlegg:
Ikke lovpålagte oppgaver juni 2022
Utfordringsdokument 2023-2026 - Kommunedirektør og stab
Utfordringsdokument 2023-2026 - Oppvekst
Utfordringsdokument 2023-2026 - Helse
Utfordringsdokument 2023-2026 - Teknikk og miljø
Utfordringsdokument 2023-2026 - AKL
2022.03 Utfordringsdokument kirkelig fellesråd
Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside.
Kortversjon
I økonomiplanen for Færder kommune 2022 – 2025 fremkommer det et behov for driftsendringer i
perioden frem til 2030 på om lag 71 mill. kr. Dette for å oppnå målsetting om 1,75 % i korrigert netto
driftsresultat. I henhold til vedtatt opptrappingsplan utgjør driftsforbedringsbehovet 26 mill. kr for
2023 med de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettarbeidet høsten 2021.
Innledning
Usikkerheten i budsjettanslagene for 2022 har økt gjennom 1. tertial som følge av konsekvenser av
krig i Ukraina, pandemi og økende inflasjon. Per 1. tertial er det ikke forhold som tilsier at
kommunens resultatforbedringsbehov er lavere enn anslått i gjeldene budsjett og økonomiplan.
Anslagene angitt i gjeldende budsjett og økonomiplan legges fortsatt til grunn for det videre
driftsforbedringsarbeidet. Det varsles at innsparingsbehovet kan være økende gjennom 2022 for å nå
målsettingen om et korrigert netto driftsresultat i balanse per 2023.
Kommuneproposisjonen 2023
Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023 ble fremlagt av regjeringen 12. mai
2022. I kommuneproposisjonen for kommende budsjettår legges det opp til en realvekst i frie
inntekter på 1,2-1,5 mrd. kr for kommunene. Merkostnader til demografi er beregnet å utgjøre 0,9
mrd. kr. Det er ikke beregnet vekst i neste års pensjonskostnader. Dette gir ifølge regjeringen et økt
handlingsrom på 0,3 til 0,6 mrd. kr til kommunesektoren. Færder kommunes andel av dette utgjør
om lag 1,5 til 3 mill. kr.
Ifølge KS er det i regjeringens vekstanslag ikke tilstrekkelig hensyntatt den kostnadsveksten som
faktisk var i 2021. Beregninger viser at kommunal deflator ble om lag 1% høyere enn anslaget i
nasjonalbudsjettet. I tillegg er det knyttet usikkerhet til om revidert deflator for 2022 også er
tilstrekkelig mht den reelle prisveksten kommunesektoren står ovenfor. Det vises særlig til at
kommunene ikke er omfattet av strømstøtteordningen, samt at prisveksten i bygge bransjen har
vært langt høyere enn den kommunale deflatoren. KS mener med dette regjeringen ikke legger opp
til noe økt handlingsrom for kommunesektoren i 2023.
Det foreslås ingen endringer i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester som vil ha
innvirkning for Færder kommune i 2023.
Kommuneproposisjonen 2023 signaliserer mulig redusert handlingsrom for kommunesektoren i
2023. Dette forsterker behovet for arbeid med videre omstilling slik det er planlagt for i den
gjeldende budsjett og økonomiplan for 2022-2025.
Arbeid med omstilling i Færder kommune
Endring og omstilling handler om å utvikle, forbedre eller endre kommunens tjenestetilbud slik at det
i fremtiden kan leveres riktige tjenester innenfor de faglige og ressursmessige rammer som
kommunen er gitt.
Arbeid med omstilling ble igangsatt allerede før kommunesammenslåingen. Som følge av

kommunesammenslåing ble det gjennomført flere driftsbesparende tiltak i tillegg til en reduksjon av
stillinger i doble funksjoner og administrasjon.
En viktig del av omstillingsarbeidet i Færder kommune vil være å realisere stordriftsfordelene og få
full effekt av kommunesammenslåingen. Mindre enheter bør etter kommunedirektørens vurdering
samlokaliseres. Det som var hensiktsmessig organisering ved kommunesammenslåingen, skal
vurderes ut fra hva som nå er hensiktsmessig organisering i Færder kommune.
Etter to års drift ble det gjennomført en ståstedsanalyse av kommunen og kommunens økonomiske
situasjon. Kommunedirektøren har som følge av ståstedsanalysen iverksatt evalueringer av ulike
tjenesteområder i 2021. Basert på gjennomførte evalueringsprosesser ble det for budsjett 2022 blant
annet vedtatt en reduksjon i årsverksrammen for RMU med tilsvarende 15 stillinger. Arbeid med
organisering av RMU samordnes med vurderinger av organiseringen i Tjenestekontor og
Miljøarbeidertjenesten. Barnevernet arbeider med tilpasning av tjenester i forhold til nye
rammebetingelser gitt i oppvekstreform.
Som følge av det gjennomførte omstillingsarbeidet, er kommunens omstillingsbehov redusert fra 110
mill. kr i 2020 til 71 mill. kr i 2022

Kommunedirektøren vil gjennomføre evalueringsprosjekter høsten 2022. Følgende områder vil være
aktuelle for evaluering:
Gjennomgang av eiendomsmassen i Færder kommune og kartlegging av fremtidig behov
Færder kommune har flere kommunale boliger per 1000 innbygger enn nabokommuner og snittet
for kommunegruppen. Kommunedirektøren mener det er nødvendig å vurdere det kommunale
boligbehovet i Færder kommune, samt fremtidig behov for øvrig bygningsmasse.
Bokført verdi av kommunale boliger og øvrige formålsbygg utgjør nærmere 3 milliarder kroner per
31.12.2021. Bokført verdi forventes å ligge vesentlig lavere enn virkelig verdig.
Evaluering av oppgaver i HR/AMS
Kommunedirektøren vil gjennomføre en evaluering av oppgaver tillagt HR funksjonen. Økt
lederstøtte fra HR i ansettelsesprosesser, arbeid med sykefravær og annet HR relatert arbeid vil
kunne effektivisere virksomheters drift og gi økte ressurser til kjerneoppgavene i virksomhetene.
Videre vil kommunedirektøren vurdere organiseringen av HR og AMS med hensyn til
samarbeidsgevinster mellom disse tjenestene.
Evaluering av felles ressurssenter for Helse og Oppvekst

Færder kommune har etablert et ressurssenter for helsesektoren organisert under Bjønnesåsen Bo
og behandlingssenter. Etableringen av ressurssenteret har bidratt til flere faste stillinger, økte
stillingsstørrelser og redusert behov for kjøp fra bemanningsbyråer og innleie av vikarer.
Ressurssenteret betjener i hovedsak kommunens tre sykehjem. Kommunedirektøren vil vurdere en
organisering av ressurssenteret som muliggjør en betjening av flere virksomheter. Dette vil kunne
bidra til redusert arbeid med å anskaffe vikarer i virksomheter, bidra til ytterligere omgjøring av
vikarmidler til faste ansatte samt å nå målsettingen om økte stillingsstørrelser.
Heldøgns botilbud for mennesker med rusutfordringer
Færder kommune har innbyggere som på grunn av rusutfordringer har behov for bistand og heldøgns
bemannet plass på institusjon, eller omsorgsbolig. I tillegg til rusutfordringer er det også somatiske
og andre helsemessige forhold som krever oppfølging. Opphold i de allerede etablerte institusjonene
er ikke tilfredsstillende for verken pasienter eller ansatte. Helsetilbud til denne gruppen skal
analyseres og mulige tiltak foreslås.
Forslag til innsparinger budsjett 2023
Kommunestyret har i K-sak 73/21 vedtatt følgende premisser for arbeid med videre innsparing.
Opptrappingsplan for kommunedirektørens forslag til budsjettert korrigert netto driftsresultat:
a) 2022-2023 = 0%
b) 2024-2025 = 0,5%
c) 2026-2027 = 1%
d) 2028-2030 = 1,75%
Vedtatt opptrappingsplan tilsier at kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 skal være i balanse
for budsjettåret 2023. Videre er det i k-sak 18/22 gitt følgende premisser for arbeid med omstilling i
2022.
Kommunedirektøren fremlegger en rapport i tilknytning til ordinær budsjettpresentasjon med
følgende innhold:
1. Mulige driftsendringer som kan gi kostnadsreduksjoner tilsvarende det beløp som
kommunedirektøren anser som nødvendig kostnadstilpasning for å oppnå vedtatt
resultatnivå i økonomiplanperioden. Det forventes at effektivisering av lovpålagte og
administrative tjenester utgjør en stor andel av dette mulighetsrommet.
2. Oversikt over ikke-lovpålagte tjenester med tilhørende budsjettrammer
3. Aktuelle konsekvenser av reduksjoner som f.eks. endret tjenestenivå og alternativ
organisering i økonomiplanperioden
Den 24.-25. mars 2022 ble det gjennomført et formannskapsseminar hvor det ble gjennomgått status
og utfordringer i de ulike virksomhetsområdene, en orientering om status for kommunens økonomi
og arbeid med omstilling. Revidert liste over ikke lovpålagte tjenester med tilhørende
budsjettrammer er vedlagt denne saksutredningen.
Basert på vedtatt opptrappingsplan for korrigert netto driftsresultat, er det behov for
resultatforbedring tilsvarende 26 mill. kr til budsjett 2023. Med bakgrunn i pågående pandemi og
stort sykefravær har kommunedirektøren avventet å iverksette prosjekter som skal bidra til nye
effektiviseringstiltak. De foreslåtte tiltakene i denne saken omfatter derfor også andre tiltak som for
eksempel inntektsøkninger. Resultatet av nye planlagte evalueringer forventes å realisere punkt 1 og
3 i k-sak 18/22.

Øke budsjettert inntekt ressurskrevende tjenester: 5 mill. kr
Basert på avlagt regnskap 2021 kan budsjettpost for ressurskrevende tjenester oppjusteres i 2022.
Dette vil også ha virkning for budsjett 2023 forutsatt at det ikke skjer endringer som reduserer
grunnlag for refusjon.
Økt anslag skatt: 5 mill. kr
Færder kommune har de senere årene hatt en skatteinngang over anslagene i revidert
nasjonalbudsjett.
Det vurderes å budsjettere skatteinngangen 2023 noe over anslagene i statsbudsjettet basert på de
erfaringer som er gjort i Færder kommune. Nivået vil bli vurdert opp mot befolkningsutvikling og
lokale forhold. I tillegg forventes at arbeid med oppfølging av boplikt vil kunne bidra til en ytterligere
vekst på kommunens skatteinngang fremover.
Nedbetaling av lån: 3,5 mill. kr
Som følge av et korrigert netto driftsresultat i 2021på 98 mill. kr har kommunen en bedret likviditet i
2022. Denne likviditeten kan benyttes til å nedbetale gjeld som vil bidra til reduserte rente og
avdragsutgifter som belaster kommunens driftsresultat. En nedbetaling av gjeld tilsvarende 100 mill.
kr vil kunne gi en netto årlig innsparing på 3,5 mill. kr.
Innføring av parkeringsavgift: 2 mill. kr
Statistikk fra 2021 viser at Færder kommune kunne hatt en inntekt tilsvarende 1,2 mill. kr fra
parkering på Teie dersom ordinær parkeringsavgift ble innført. Videre er det beregnet at kommunen
kan oppnå en inntekt på om lag 0,8 mill. kr ved innføring av parkeringsavgift på Fjærholmen.
Kommunedirektøren mener at den økonomiske situasjonen i kommunen tilsier at disse mulighetene
bør benyttes.
Økt utbytte fra Borgheim Sentrumsbygg: 1 mill. kr
Avlagt årsregnskap for Borgheim Sentrumsbygg AS viser at det er rom for å øke utbytte fra selskapet
for en periode. Kommunedirektøren legger opp til et økt utbytte fra selskapet i 2023
Kulturhus: 0,5 mill. kr
Som følge av pandemi er den kommunale subsidieringen av Nøtterøy kulturhus økt. For 2023 ønsker
kommunedirektøren å budsjettere med en subsidiering av kulturhuset på nivå med før pandemi.
Effekt av økt satsning på kvalifiseringsordning i NAV: 1 mill. kr
Økt satsning på kvalifiseringsordningen i NAV har gitt gode resultater og flere har kommet over i
arbeid og utdanning. Dette bidrar til redusert behov for kommunale ytelser og budsjett for sosiale
bidrag kan nedjusteres.
Innsparing i lovpålagte tjenester i helsesektoren: 5 mill. kr
Kommunens demografiutvikling viser at kommunen har fått og vil få flere innbyggere i alderen 67 år
og eldre. Netto tilflytting av eldre gir økte overføringer til kommunen i form av økte ramme og
skatteinntekter. Mange av de eldre i dag har god økonomi og god helse. Kommunens folkehelseprofil
indikerer at folkehelsen i Færder på mange områder er svært god. Sammenlignet med andre
kommuner bruker allikevel Færder kommune i 2021 mer penger på pleie og omsorgstjenester enn
snittet for kostragruppen korrigert for utgiftsbehov. Kommunedirektøren mener på bakgrunn av
dette at veksten i kommunens inntekter kan overstige behovet for styrking av sektoren og danne
grunnlag for budsjettmessig innsparing i 2023. En videre satsning på velferdsteknologi er viktig og vil
bidra til at kommunen kan opprettholde et godt tjenestetilbud uten tilsvarende styrkning av ansatte.
Utviklingen i antall innbyggere med demens og antall unge innbyggere med et hjelpebehov utfordrer
mulighetene for driftseffektiviseringer i sektoren.
Innsparing i lovpålagte tjenester i oppvekstsektoren: 3 mill. kr
Færre barn gir lavere overføringer til kommunen og behov for reduserte driftsbudsjetter i skole og

barnehage. Dette utfordrer mulighetene for effektivisering da færre elever og barn i det samme
antall skoler og barnehager øker enhetskostnadene i virksomhetsområdet. I tillegg styres de
økonomiske tildelingene av normer for bemanning i både skole og barnehage. Kommunedirektøren
planlegger for å justere tildeling til skole og barnehager i tråd med utvikling i barnetall og fremtidig
barnehagestruktur. Endret struktur vil kunne gi økt fleksibilitet, kvalitet og driftseffektivitet. Det
arbeides videre med organisering av RMU, Miljøarbeidertjeneste og Tjenestekontor som vil kunne gi
ytterligere driftseffektivisering.
Samlet utgjør disse forslagene en foreslått innsparing på 26 mill. kr for budsjett 2023. Hva det
faktiske innsparingsbehovet vil være for budsjett 2023 avhenger av utviklingen i de forutsetninger
som er lagt til grunn for budsjetteringen i 2022 og utvikling i tildeling til kommunene gjennom
statsbudsjettet. Etter hvert som nye evalueringer ferdigstilles, vil også nye omstillingsforslag
utarbeides.
I gjeldene budsjett og økonomiplan er det forutsatt at barnevernets driftsrammer tilpasses de
økonomiske rammebetingelsene kommunene er gitt fra 2023.
Utviklingen i kommunens finanskostnader avhenger av utviklingen i rentemarkedet. Etter at gjeldene
budsjett og økonomiplan ble vedtatt er det signalisert flere og raskere rentehevinger. Dersom
rentenivået for 2023 blir høyere enn forutsatt, øker kommunens finanskostnader og
innsparingsbehov.
Utfordringsdokument 2023-2026
Utfordringsdokumentet 2023-2026 danner grunnlag for utarbeidelsen av handlingsplan,
økonomiplan og budsjett. Dokumentet består av tiltak/utfordringer i økonomiplanperioden. Som
vedlegg til saken ligger et arbeidsutkast for utfordringsdokument 2023-2026. Foreløpige utfordringer
og tiltak er lagt inn med kommunedirektørens prioritering av tiltakene. Tiltakene vurderes i den
politiske behandlingen. Tiltak kan tas ut og nye tiltak kan spilles inn. Endring i prioritering kan også
skje under den politiske behandlingen. Tiltak med høyest prioritet vil bli innarbeidet først i budsjett
2023 dersom kommunedirektøren finner økonomisk handlingsrom til dette. Hvite linjer er
investeringstiltak som allerede er vedtatt og foreslås videreført fra budsjett 2022 til budsjett 2023.
Vedlagt saken ligger også Færder kirkelig fellesråd sin versjon av utfordringsdokument for den
kommende budsjettperioden.
Konklusjon
Med den økonomiske usikkerheten som råder i verdensbilde per juni 2022 er det heftet større
usikkerhet til de økonomiske anslagene enn tidligere. Kommuneproposisjonen signaliserer et fortsatt
stramt handlingsrom for kommunesektoren og sentralbanken varsler om økt rentenivå. Dette
indikerer et omstillingsbehov for Færder kommune som kan overstige nåværende beregninger for
driftsforbedringer. Det jobbes kontinuerlig med omstilling i hele kommunens virksomhet. Resultat og
evalueringer av driften fremlegges i ordinære budsjettprosesser.

Ikke lovpålagte oppgaver iht saksutredning
Pulserende kystperle
Stella kvinnesenter
*Gründerhuset
Start i Vestfold
Visit Vestfold
TV-aksjonen
Tilskudd til skjøtsel av løyper og stier
Den kulturelle spaserstokken
*17. mai arrangement
Prisutdelinger
Den kulturelle skolesekken
Tønsberg ishall og Maier Arena
Messehall A
Amerikanske idretter
Økonomisk støtte til lag og foreninger barn og unge
Fagertun
Refusjon kontingenter for lag og foreninger
Kulturminneformål
Driftstilskudd Vestfoldmuseene
Nøtterøy Sanitetsforening
Færder frivilligsentral
Drift av kulturhus
Mellombolærens Venner

Spesialpedagoger barnehagene
Koordinator SLT og ungdomsråd
Fritid Færder
Nettverksgrupper
Mestringsgrupper
Spillgrupper
Foreldrecafé
Fritid med bistand
Ambulerende team
Lavterskeltilbud/Sidebygningen
Grønn omsorg og Bjørnebu Gård

Estimert 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
100 000
100 000
100 000
30 000
30 000
30 000
390 000
390 000
520 000
75 000
270 000
276 000
284 000
27 000
27 000
27 000
210 000
210 000
215 000
100 000

100 000

100 000

445 000
50 000
650 000
775 000
105 000
25 000
1 880 000
148 000
100 000
390 000
180 000
200 000
2 537 000

345 000
40 000
655 000
798 000
105 000
25 000
1 880 000
148 000
100 000
200 000
400 000
150 000
44 000
2 310 000

525 000
40 000
666 000
823 000
108 000
26 000
1 880 000
148 000
100 000
200 000
410 000
150 000
56 000
3 038 000

156 000

160 000

180 000

6 000 000

6 000 000

6 500 000

400 000

835 000

880 000

2 500 000
130 000

2 280 000
130 000

2 696 000
0

65 000
65 000
22 000
96 000
600 000

65 000
65 000
22 000
96 000
600 000

0
0
0
0
0

3 044 000

3 044 000

3 015 000

260 000

260 000

383 000

170 000

175 000

Feltpleie
Tilskudd boligetablering
Frisklivssentral

1 500 000
1 000 000

1 500 000
1 000 000

1 500 000
1 000 000

*Migrasjonshelsetjeneste

1 300 000

1 374 000

1 374 000

Støyten "Inn på tunet"
Ettersøking og håndtering av fallvilt.
Tilskuddssøknader og rapportering, f. eks skjøtsel av slåttemarker
Planlegging og gjennomføring av skjøtsel, f.eks av slåttemark på Fyn
Sikring av friluftsområder
Div avtaler vedrørende friluftsliv, øyer. Kyststier, turstier
Informasjon og tilrettelegging om turmuligheter , kart , skilting,
tilrettelegging etc.
Forvaltningsplaner for sikrede friluftsområder (krav for statstilskudd)
Tilskuddssøknader og -rapportering (sikring og tilrettelegging)

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder
Skjærgårdstjeneste
Annen ikke-lovpålagt forvaltning av områdene, f. eks. samarbeid med
frivillige om skjøtsel av kulturverdiene på Mellom Bolæren (MBV) og
Færder Rotary om ettersyn av kyststien
Miljøfyrtårn

Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan m/handlingsplan

Klimarådgiver
Klipping, havneverter og renovasjon. Vedlikehold utv. pumpestasjoner

Beplantning, parkanlegg
Østre Bolærne
Ole 3
Stengsler i strandsonen
Gratis parkering Teie Torv
Tilskudd Færder nasjonalparksenter
SUM
*Foreslått budsjettjustert 1. tertial 2022

12 500
22 500
22 500
45 000
180 000

2 046 000
12 500
22 500
22 500
45 000
180 000

2 108 000
13 000
22 500
22 500
45 000
180 000

90 000
180 000
45 000

90 000
180 000
45 000

90 000
180 000
45 000

90 000
330 000

90 000
335 000

90 000
342 000

45 000
9 000

45 000
9 000

45 000
9 000

170 000

170 000

80 000

850 000
1 300 000

860 000
1 000 000

880 000
1 025 000

170 000
3 000 000
100 000
0
0
500 000
33 061 500

150 000
0
100 000
500 000
500 000
500 000
32 836 500

150 000
0
100 000
735 000
1 200 000
500 000
35 086 000

Utfordringsdokument
2023-2026

Færder kommune
Kommunedirektør og stab

Nr

FNs
Delmål bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Investering

2023

2024

2025

2026

Pri

Kommunedirektør og stab
1

8.1,8.2,

8

Vedlikehold tilfluktsrom

Drift

3 300

2

8.4

9

Kompetansehevende tiltak beredskap

Drift

100

100

100

100

1
1

HR
3

8.1,8.2,

8

Ny stilling i HR avdeling

Drift

450

900

900

900

1

4

8.4

9

Web-portal, Robot

Drift

90

90

90

90

2

500

500

500

1

4 090

1 740

1 740

1 740

-

-

-

-

4 090
4 090

1 740
1 740

1 740
1 740

1 740
1 740

Økonomi
1

8.1,8.2,

8

Oppgradering til Visma pluss
Drift
Investering

Sum total
Kontrollsummering

Drift

Utfordringsdokument
2023-2026

Færder kommune
Oppvekst

Nr.

Delmål

FNs
bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Invest

2023

2024

2025

2026

Pri

201

8.3

4

Barnehage
Pedagogisk rådgiver, kompetanseheving og barnehageutvikling,
styrking av barnehagens rolle, oppvekstreform og helhetlig plan for
oppvekst
Skole

Drift

400

400

400

400

1

202

5.1, 5.2

10

Søskenmoderasjon for familier som har barn både i SFO og barnehage Drift

2 900

2 900

2 900

2 900

2

203

5.1, 5.2

4

1 600

1 600

1 600

1 600

1

204

5.1, 5.2

4

1 600

3 200

4 800

6 000

205

5.1, 5.2

4

Drift

500

500

500

500

1

206

5.1, 5.2

4

Drift

2 000

2 000

2 000

2 000

2

207

5.1, 5.2

4

Drift

0

0

0

0

1

Drift

150

400

400

400

2

750

750

750

750

Drift

1 000

1 500

1 875

1 875

2

Drift

400

800

800

800

1

Tilpasning barnevern iht ny barnevernsreform

Drift

23 100

23 100

23 100

23 100

1

Oppgraderinger av fagprogrammer

Drift

Inkluderingsveiledere, andre yrkesgrupper, tverrprofesjonell
kompetanse i skolen
Spesialpedagogisk kompetanse i alle skoler etter modell av
spesialpedagoger i barnehage
Helhetlig plan for oppvekst og sikring av kommunal andel i
kompetanseordninger
Ansette pedagog som SFO-leder og eller sikre pedagogisk kompetanse
- jfr. k.sak 37/18 og gjennomføre kompetanseløft for ny rammeplan
for skolefritidsordning
Etablere læringsmiljøteam

Drift
Drift

Kulturskole
208
209

210
211

3.1, 5.2
3.1, 5.2
4.1, 5.1,
5.2
4.1, 5.1,
5.2

4
10

3
3

20 % økning pianolærer, første år, deretter generell økning til
musikkbarnehage, flere grupper og kulturmiks i SFO-tid
Inntektsregulert betaling for plasser eller mulighet for "grønt kort"
(gratis tilgang til valgfri aktivitet for alle
Forebyggende helsetjenester barn og unge
Helsesykepleiere skole for å nå normtall og forebygge
langtidseffekter covid
Fysioterapeut/ergoterapeut for å nå normtall

Drift

1

Barnevern
212

5.1, 5.2

4

213

5.1, 5.2

4

1

IT - Oppvekst
214

8.3, 8.4

4

IT skole Opprusting av datamaskiner eller nettbrett til
barnehagelærere, lærere og andre ansatte i henhold til strategi

215

8.3, 8.4

4

Utskiftning av lærer PC etter 4 års bruk

Investering

216

8.3, 8.4

4

Videre utvikling av SAS løsning (lisenser)

Drift

217

5.1,8.4

4

Digital enhet til skoleelever på 1.-6.trinn, to og to trinn

Investering

218

8.3, 8.4

4

Applikasjoner og digitale læremidler

219

5.1, 8.3,
8.4

4

IT-barnehage - pedagogisk verktøy og tilrettelegging for læring
Familiens hus/ Annet
Kompetanseheving alle virksomhetsområder, BTI-modell og
implementering ramme- og læreplanverk, framkommer i helhetlig
plan for oppvekst

Drift

2 100

1 100

1 100

1 100

225

2
2

3 000

1

225

225

225

3 000

3 000

3 000

Drift

750

750

750

750

2

Drift

250

250

250

250

2

Drift

500

1 000

1 000

1 000

2

1

220

8.3

3

221

5.1

11

Et fysisk "Familiens Hus" (ses i sammenheng med gjenbrukshus AKL)

Investering

222

5.1

3

Utvikle og innføre foreldreprogram for å bygge psykisk robuste barn

Drift

300

300

300

300

1

223

8.3

4

Offentlig PhD

Drift

500

500

500

500

3

224

5.2

3

Gratis tilgang til en fritidsaktivitet for ett årskull, forsøksordning

Drift

1 000

Etablere "Færderhjelpa" eller tilsvarende og sikre lavterskel,
Drift
forebyggende tiltak (plpan for forebygging)
Strukturendringer oppvekst - vurdering av oppvekstsentre for å sikre
bærekraftige, solide oppvekstenheter i alle lokalsamfunn.
Drift
Erstatningsbarnehage Labakken, Vestskogen, Herstadløkka i Labakken
krets kommer i 2024
Fritid Færder

1

500

500

1

-3 000

-3 000

1

500

500

500

2

300

300

300

300

2

41 325

42 575

41 550

42 750

3 000

6 000

3 000

0

225

5.2

3

226

8.4

3,4,11

227

1.6, 3.1

3

Økt aktivitetsnivå i form av flere og bredere tiltak i ungdomsklubber

Drift

500

228

8.3

3

Sommeraktiviteter for barn og unge med særlig fokus på risikoutsatte
Drift
barn
Drift
Investering

2

500

500

Utfordringsdokument
2023-2026

Færder kommune
Helse

Nr

Delmål

FNs
bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Invest

2023

2024

2025

2026

Pri

Helse, felles
Kommunalt driftstilskudd fysio, 50%
avtalehjemmel

Drift

Ivaretakelse av ansatte i tjenester med vold og
trakasering

Drift

3

Prosjektstilling kompetanseheving felles for
sektoren 30% stilling

Drift

4.2,4.3

3

Ny fastlegehjemmel ved Smidsrød legesenter

305

4.2,4.3,8.2

3

Opprette en stilling for LiS1

306

4.2,4.3

3

Praksiskompensasjon for leger som er hjemme
med syke barn

307

8.2, 8.3,
8.4

301

4.3

302

8.1

303

4.2,4.3,8.2

304

3

Drift
Drift
Drift

225

225

225

225

2

200

200

200

200

1

250

250

250

250

1

700

600

600

600

1

850

850

850

850

1

620

620

620

620

2

715

715

715

715

1

Tjenestekontor
3

Styrking Tjenestekontoret 1,0 årsverk
saksbehandler

Drift

Tjenester til hjemmeboende
308

4.2

3

Økte ressurser til hjemmeboende ifm etableringen Drift/invester
av Gipø Vest. Inventar og utstyr
ing

310

4.2, 4.3

3

50 % stilling fysioterapeut - styrke
rehabiliteringstilbudet til hjemmeboende

311

4.2,4.3

9

Digitalt tilsyn Bjønnestoppen: Roommate

Investering

311

4.2,4.3

9

Digitalt tilsyn Bjønnestoppen: Roommate

Drift

312

4.1, 4.2,
4.3

9

Velferdsteknologisk hjemmeoppfølging
hjemmetjenesten. (elektronisk
medisineringsstøtte og medisinsk
avstandsoppfølging), lisenser mm

Drift

313

4.1, 4.2,
4.3

9

314

4.1, 4.2,
4.3

315

Drift

1
260

260

260

260

1

50

50

50

2

300

400

400

400

1

E-lås for erstatning av løse nøkler og nøkkelbokser Drift
hjemmeboende

700

900

1 100

1 300

1

9

Gerica eRom i miljøarbeidertjenesten/Rmu

Investering

200

200

200

200

1

4.1, 4.2,
4.3

9

Gerica eRom i miljøarbeidertjenesten/Rmu

Drift

30

60

60

60

1

316

8.4

9

Program for innkjøp og måltidsplanlegging og
utfakturering

Investering

300

100

100

100

1

316

8.4

9

Program for innkjøp og måltidsplanlegging og
utfakturering

Drift

100

100

100

1

375

375

375

3

250

250

250

1
1

6 600

6 600

3

IT - Helse
2

1 500

Institusjoner og helsehus
317

4.1, 4.2

3

Utvikle Færder friskliv og mestring ift psykisk
helse, 0,5 åv psyk spl.utvide med lisenser til
assistert selvhjelp

Drift

318

4.2,4.3

3

Klargjøre flere av sykehjemsplassene for
ressursekrevende demenssyke ved å starte
opprustning av Furulund.

Investering

319

4.2

3

Mer fleksible åpningstider i dagsentrene

Drift

320

4.3

3

Etablere fem forsterkede plasser for personer med
Drift
demns på Furulund TOS

321

8.3

9

Samarbeid USN: Ta initiativ til og delta aktivt i
forskningsprosjekter og innovasjon. Prosjektstilling Drift
20%

3

Økt kapasitet på utredning og korttid demens:
90% årsverk fordelt på ergoterapeut, sosionom og
Drift
lege. Oppfølging Forvaltningsprosjekt saksnr
019/19

322

4.2

200
250

100

0

0

0

2

900

900

900

900

1

Drift

6 100

6 380

13 180

13 380

Investering

2 200

300

300

300

Utfordringsdokument
2023-2026

Færder kommune
Teknikk og Miljø

Nr

FNs
Delmål bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Invest

2023

2024

2025

2026

Pri

Eiendomsforvaltningen
401

6.8

7,9,11

Rehabiliteringsplan kommunal eiendom

Investering

40 000

40 000

402

5.1, 6.8

4,9

Rehabilitering Wilhelmsenhallen

Investering

20 000

18 808

40 000

40 000

403

5.1, 6.8

4,9

Barnehagestruktur. Planlegge ny, barnehage i
tidligere skolelokaler Herstad/Vestskogen

Investering

404

7.1., 8.4.

13

Soloppvarming og solstrøm på kommunale tak

Investering

1 000

2 000

3 000

4 000

1

405

6.8

7,9,11

Etablering av fiber i alle kommunens utleie-boliger

Investering

2 000

2 000

2 000

2 000

1

406

4.4

3,9

Samlokalisering avlastningstilbud i Færder

Investering

407

1.1, 1.2,
6.8

4

Prosjektering og bygging av aktivitetshus Tjøme

Investering

408

6.8

11

Behov for oppjustering av busjett for vedlikehold av
kommunal bygningsmasse

Drift

2 000

2 000

2 000

2 000

1

409

6.8

11

Behov for økt forvalterkapasitet

Drift

900

900

900

900

1

410

8.2

11

Renhold økt areal (Gipø Vest m fl) 0,6 årsverk

Drift

324

324

324

324

1

1
1
1

35 000

1
30 000

3

Virksomhet kommuneutvikling
411

1.1, 3.4

3

Friluftsformål

Investering

1500

2000

2000

2000

1

412

3.3, 6.1,
7.1, 7.2,

13

Klimaformål

Investering

500

500

500

500

1

413

7.4

13

Kartlegging av viktige insektsbiotoper

Drift

414

7.2

11

Kartlegging av kvikkleireområder i Færder

Drift

415

1.2, 1.4

12,15

Identifisere større boligområder med
fortettingspotensial og estetisk tilpasning

Drift

416

6.5

6

Deponi rene masser

Investering

300

3

417

1.4

9,11

Oppheving av utdaterte reguleringplaner

Drift

200

1

418

1.4

Reguleringsplan Teie torv

Drift

400

1

419

1.4

Kaldnes Vest

Drift

250

1

420

1.4

Kommuneplan - økt kapasitet - 1 årsverk

Drift

900

900

900

900

1

Drift

1000

1000

1000

1000

1

200
375

3

525

1
600

1200

3

Virksomhet byggesak og geodata
420

8.2

1 Stilling Byggesak
Virksomhet drift og anlegg

421

6.2

Kommunale veier - oppgradering

Investering

2 500

2 500

4 500

4 500

1

422

6.1

11

Veilys - Oppgradering

Investering

1 500

2 000

2 000

2 000

1

423

1.6, 3.3,
6.1, 6.2

3,11

Planlegge og bygge gs-veier/fortau i henhold til
trafikksikkerhetsplanen

Investering

5 000

5 000

5 000

5 000

1

424

8.6, 6.1,
6.2

11

Gjennomføre mindre tiltak i kommunens
trafikksikkerhetsplan. Kommunale veier oppgradering busstopp/lommer universell
tilrettelegging

Investering

300

300

300

300

1

425

6.4

6

Utbygging og fornyelse av avløpsanlegg i henhold til
hovedplan avløp og utslippstillatelsen

Investering

57 000

57 000

57 000

57 000

1

426

6.4

6

Opprydding i avløp som ikke går til renseanlegg i
henhold til handlingsplan.

Investering

8 000

8 000

8 000

8 000

1

427

6.3

6

Utbygging og fornyelse av anlegg i henhold til
hovedplan vann

Investering

23 000

23 000

23 000

23 000

1

428

8.2

Ny stilling, Vann og avløp forvaltning

Drift

800

800

800

800

1

429

8.4

Fornyelse av utstyr og maskinpark

Investering

2 500

2 500

2 500

2 500

1

430

8.6

9,11,15

Klimatilpasning/Flomveier

Investering

200

500

500

500

1

431

3.3

3

Universell tilrettelagt badeanlegg

Investering

432

4.1, 6.1

3,11

Gs vei fra Haug til Hulebak - kommunal andel av
fylkesvei, bygging

Drift

780

1

433

4.1, 6.1

3,11

Gs vei Grimestad-Holtane Del 2 - kommunal andel av
fylkesvei

Drift

1 700

1

434

4.1, 6.1

3,11

Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av
fylkesvei, bygging

Drift

435

4.1, 6,1

3, 11

Gs vei Holtane-Gjervåg Del 3 - kommunal andel av
fylkesvei, utarbeidelse regulering

Drift

436

4.1, 6,1

3, 11

Torød del 2 gang-sykkelvei, fylkesvei

Drift

437

3.4

3

Ferjeodden - riving, etablere ny eller rehabilitering.

Drift

438

3.4

3

Ferjeodden - etablere ny brygge

Investering

11

2 000

3

1 800
210

1
1

300
300

1
2

500

2

Nr

FNs
Delmål bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Invest

2023

2024

2025

2026

439

3.4

3

Gangbrygge ytterst på Sandholmene /Verden Ende

Drift

440

6.2

11

Opparbeiding parkeringsplass nye Teie torv

Investering

3

441

3.4

3

Torød kommunebrygge

Drift

1

442

6.5

6

Oppgradering Lofterød hageavfall mottak

Investering

1500

1

443

7.3

14

Renseanlegg Bolæren

Investering

3500

1

#REF!

7.3

15

Toalett på Holmen Glomstein Nord

Investering

800

2

#REF!

6.4

Utvide spylesesong av kommunale avløpsrør

Drift

1000

1000

#REF!

3.4

Fjærholmen - friområde

Investering

1000

800

#REF!

6.1

#REF!

6.8

#REF!

7.4

13
6

350

Pri

1

1000

1000

1
1

Ladekapasitet - Utedrift

Investering

500

1

Carport for maskiner og lastebiler

Investering

1500

1

Mudring Myrasundet

Drift

500

3

Drift
Investering

11 639

8 099

9 524

8 124

174 100

204 408

180 300

151 300

Nr

FNs
Delmål bærekrafts- Tiltak
mål

Drift/ Invest

2023

2024

2025

2026

Pri

NAV
501

2.1, 2.3

1, 3, 4

Gjennbrukshuset, Sykkel- og gjennbruk og
Drift
arbeidstreningsarena. Forebygging av utenforskap

500

500

500

500

1

700

1 050

1 050

1 050

2

502

2.1, 8.2

4

Utvidelse årsverksramme med 1 årsverk i 2023 og
fra 2024 til saksbehandling ytterligere 0,5 årsverk
Drift
for oppfølging ihht krav om aktivitetsplikt, for de
over 30 år. Fokus: Inkludering og mestring

503

2.1, 8.2

4

1 årsverk til oppfølging krav lovpålagt om
aktivitetsplikt, for de under 30 år. Fokus:
Inkludering, mestring og aktivitet. Forebygge
utenforskap

Drift

700

700

700

700

1

504

1.1, 2.1

1

Intern satsning på barnefattigdom med 0,5 årsverk
Drift
som erstatning for utgåtte prosjektmidler

350

350

350

350

2

505

8.2, 8.3,
8.4

9

Borgerinnvolverings app

Drift

50

50

50

50

1

506

8.2, 8.3,
8.4

9

innbyggerundersøkelse om klima

Drift

0

0

0

0

2

507

6.7, 8.3

9

Digitaliseringsmidler

Drift

400

400

400

400

2

508

6.7, 8.2

9

Drift

1

9

Drift

700
200

700

6.7

700
200

700

509

Innkjøpsrådgiver
Arkiv - bortsetting og uttrekk

Service og kommunikasjon

AKL

3

Sekretariat og dokumentsenter
510

6.7, 8.1,
8.3

9

Politikerportal oppgraderes

Drift

150

150

150

150

1

Drift

200

200

200

200

2
3

511

3.1-3.5

4

512

3.1

3

Kulturenheten
Finansiering av lag og foreninger, bruk av
kulturhuset
Lisens på tilskuddsportalen

Drift

125

125

100

100

513

3.1

3

bunnfinansiering spillemidler anleggsplan

Investering

900

900

900

900

514

3.1

3

DKS festival

Drift

100

100

100

100

3

515

3.1

3

Fantastiske Færder

Drift

100

100

100

100

1

516

3.1-3.5

3

Utskifting tregulv Bibliotek

Investering

700

517

3.1-3.5

3

17 mai arrangement - økte budsjettrammer

Drift

150

150

150

150

1

440

440

440

440

1

518

3.1

3

Bortfall av statstilskudd frivilligsentral

Drift

519

3.1-3.5

3

Utskifting nøkkelsystem hovedbibliotek

Drift

520

3.1-3.5

3, 11

Frivillighetsmidler

Drift

100

3

3

80

2

Nøtterøy kulturhus
521

1.1, 1.2,
3.1

11

100% produsentstilling

Drift

700

522

1.1, 1.2,
3.1

11

Taljer lystrekk i sal

Investering

300

523

1.1, 1.2,
3.1

11

PA-anlegg (Lydanlegg), tilskudd

Investering

523

1.1, 1.2,
3.1

11

PA-anlegg (Lydanlegg)

Investering

1 500

524

3,4, 6.8

9

Utvidelse av havn

Investering

3 000

525

3,4, 6.8

9

Vedlikehold bygningsmasse

Drift

1 000

1 000

1 000

1 000

1

526

3.4, 6.8

9

Opprusting bygningsmasse

Investering

1 000

1 000

1 000

1 000

2

527

3.4, 6.4

6

Avløpsanlegg - nytt renseanlegg

Investering

3 500

528

3.4, 6.4

6

Avløpsanlegg

Drift

50

529

3.4, 6.4

6

Modernisering av interiør

Drift

300

530

3.4, 6.8

9

Utvide terasser og evt ny spiseplass i verkstedet.
Tilknytning til kompasset

Investering

700

700

700

2
1
1
1

Østre Bolæren
2

2
2
300

2
3

531

3.4, 6.8

9

532

3.4, 6.8

9

533

3.4, 6.8

9

534

3.4, 6.8

9

Servicebygget. Utbedre dusj og toalettrom, åpent
Investering
i tak servicebygg
Servicebygget. Nytt gulv i servicebygget ( kun
Investering
betong)
Utvidelse av servicebygget
Investering
Østre Bolæren (fortsettelse)
Fryse og kjølekapasitet for Kompaset

3
3
3
3

Investering

IT
535

8.1, 8.4

9

8100 IT-investeringer

Investering

3 000

3 000

3 000

3 000

1

Investering

2 000

2 000

2 000

2 000

3

1 700

536

6.6, 8.4

9

Fiber til beboere/forretningsdrift syd
Nøtterøy/Tjøme

537

8.1, 8.4

9

Bytte av SAN (eksisterende er 5 år på det
tidspunktet)

Investering

538

8.1, 8.4

9

Redundant fiberlinje over Føynland/Husøy til
Tønsberg

Investering

539

8.1, 8.4

9

Bytte av servere (eksisterende er 5 år i 2022)

Investering

540

8.1, 8.4

9

Andel telemast Brattås

Investering

Drift
Investering

1
650

3

2 300

1
1

250
7 015

7 295

6 690

6 690

17 850

9 850

6 900

6 900

Utfordringsdokument til kommunen

Kirkelig fellesråd

mar. 2022

1)
2)
3)
4)

Kommunens finansieringsansvar for lokalkirken
Kirkens plass i kommunen. Samfunnsaktør, kulturaktør , trossamfunn
Budsjettsituasjonen i KF – beskrivelse, før, nå, framtid.
Kommunedirektørens forslag om videre nedskjæring i perioden. Kirken er avhengig av
komunens handleevne.
5) En konkret utfordring knyttet til nye krav for utforming av søknader til store prosjekter
(kirkelig eiendomsforvaltning).
6) Hva kan kirken tilby?
7) Konsekvens av videre nedskjæring

1) Kommunens finansieringsansvar for lokalkirken.
Kommunenes ansvar for finansieringen av Den norske kirke er videreført i ny
trossamfunnslov. 2/3 av tilskuddet til Den norske kirke dekkes i dag av
kommunebudsjettene, og denne ordningen er forutsatt videreført innenfor nye rettslige
rammer. Selv om den enkelte kommune har ansvar for å fastsette bevilgningsnivået ut fra
lokale prioriteringer, er det viktig at det omfattende kommunale ansvar for kirkens økonomi.
Jfr. ny trossamfunnslov § 14, der omtales oppgaver som tilligger kommunesektorens
finansieringsansvar.
2) Kirkens plass i kommunen
Færder kommune har videreført tradisjonene fra de gamle kommunene, med bevilgninger
som ivaretar og muliggjør både kirkelig drift og rehabilitering og vedlikehold av kirkebygg.
Både kommunepolitikere og kirken utrykker at det er gjensidig forståelse for hverandres
roller og oppgaver. Politikere utrykker at de har oppriktig interesse i at kirken tilbyr tjenester
til Færders innbyggere i glede og sorg og innenfor verdige rammer. Vi viser til vedtak i
kommunestyret om høringsuttalelse om kirkelig organisering.
Kirken er og skal være en viktig samfunnsaktør for innbyggere i Færder. Alle kirkens tiltak er
åpne for dem som ønsker det, og er ikke avhengig av medlemskap. Kirken i Færder bidrar
også som en viktig kulturaktør ikke minst gjennom sine godt etablerte kor.
Kirken er et trossamfunn. Tro og livssyn er viktige meningsbærende elementer for
innbyggerne. Det er identitetsbyggende og gir tilhørighet både i hverdag og høytid så vel som
gjennom livsriter.
I krisetider er kirken i beredskap. Gjelder det lokale, individuelle kriser, nasjonale eller
internasjonale kriser er kirkens diakonitjeneste klar for å bidra med møteplasser, med åpne
rom, med praktisk hjelp. Frivillige er også en bærebjelke i denne beredskapen.
3) Budsjettsituasjonen i KF – beskrivelse, før, nå, framtid.
KF har i alle år siden etablering i 2018 hatt en økonomi som har gått med enten mindreforbruk
eller i balanse. Til dels har dette regnskapstekniske årsaker.

1

Reell økonomisk sett forventes det at økonomien vil være strammere for kirkelig fellesråd i tiden
framover. Mens 2020 var et unntaksår, også økonomisk, med historisk lave pensjonskostnader og
strømkostnader, har 2021 normalisert seg og til dels svingt i motsatt retning.
Færder kommune har varslet at de kommende år vil være krevende økonomisk for kommunen og
det påvirker også tilskudd til kirkelig fellesråd.
Når tilskuddet forblir på samme nivå som tidligere er det en implisitt effektiviseringskrav tilsvarende
kostnadsøkningen. I tillegg har det i senere år har det vært økning i driftskostnader som ikke er
kompensert (herunder også økning i offentlig avgifter og strømkostnader).
Utvalgte kostnader fra 2020 og 2021 og endringen:

Strøm
Pensjon

2020 Regnskap

2021 Regnskap

537
2 218

845
3 536

Endring

308
1 318
1 626
Høyere pensjonskostnader og strømkostnader utgjør de største avvikene til budsjett i 2021 og er
poster fellesrådet har lite påvirkning på. Sammenlignet med postene i fjor gir dette en
kostnadsøkning på kr 1,6 millioner kr.
I 2022 brukes det av tidligere avsatt fondsmidler til å finansiere drift i vesentlig grad. Fellesrådet vil
måtte ta stilling til tiltak som vil redusere aktivitetsnivå for å bringe budsjettet i balanse.
Anbefalingen er å gradvis implementere endringene over flere år for å kunne sikre gode prosesser og
bruk av naturlig avgang hvor dette er mulig. I dialog med bevilgende myndigheter vil det vært viktig å
understreke at økonomiske forutsetninger må være på plass for å sikre forsvarlig drift i henhold til
dagens forvaltningsmessige krav og for å sikre god tjenestelevering.
Fellesrådets økonomi har tålt svingningene fordi det har vært mulig å bruke av fondsmidler som en
buffer, og fordi det har vært lavere kostnader knyttet til lavere aktivitetsnivå ifm koronapandemi. KF
har fondsmidler til ulike formål, disse vises i notene til årsregnskap. Fondsmidler brukes for å tåle
økonomiske svingninger. Årets svingninger i pensjons- og i strømkostnader er typiske eksempler på
hvorfor det er viktig for fellesrådet å ha en økonomisk buffer som gir en handlefrihet. I tillegg
kommer uforutsette behov.
Om KOSTRA tall. Tidligere har kirkelig fellesråd vist til vanskeligheten av å bruke KOSTRA tall som
sammenligningsgrunnlag for kirkelig virksomhet. I Den norske kirkes utredning om «Gjennomgang av
prostistruktur og prosess for eventuell ny struktur» sies følgende om bruk av Kostra tall:
«Det kunne vært ønskelig å sammenligne kommunale tilskudd til kirkelige fellesråd. Likevel er det så
store forskjeller i antall sokn, antall innbyggere, størrelse på kommunal tjenesteyting og prising av
kommunal tjenesteyting for å nevne noe, at det er umulig å få sammenlignbare data. Kostra-tall kan
likevel bidra til å gi en pekepinn på finansieringsbehov. Det viktigste suksessfaktoren er likevel lokal
dialog om organisering og finansiering etter lokale forhold.»

4) Kommunedirektørens forslag om videre nedskjæring i perioden. Kirken er avhengig av
komunens handleevne.
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Færder kommune har varslet at de kommende år vil være krevende økonomisk for
kommunen og det påvirker også tilskudd til kirkelig fellesråd. Som et ledd i omstillingen er
rammetilskuddet redusert slik
Vedtatt rammetilskudd
År
19 822 000
2020
18 965 000
2021
18 908 000
2022
I tillegg til vedtatte tilskudd kompenseres årets tariffoppgjør etterskuddsvis. Lønnsøkning er derimot
ikke kompensert for i neste årets vedtatt tilskudd i 2020-2022.
Kirkens kostnader er nå høyere enn inntektene, og det vil være viktig for kirkens organisering å
tilpasse driftsnivå til økonomiske rammer som er tilgjengelig i kommende år. I 2022 brukes det av
tidligere avsatt fondsmidler til å finansiere drift i vesentlig grad. Det kan ikke fortsette slikt.
Fellesrådet vil måtte ta stilling til tiltak som vil redusere dagens aktivitetsnivå for å bringe budsjettet i
balanse. Anbefalingen er å gradvis implementere endringene over flere år for å kunne sikre gode
prosesser og bruk av naturlig avgang hvor dette er mulig. I dialog med bevilgende myndigheter vil det
vært viktig å understreke at økonomiske forutsetninger må være på plass for å sikre forsvarlig drift i
henhold til dagens forvaltningsmessige krav og for å sikre god tjenestelevering.
Kirkelig fellesråd er nå i en prosess for å vurdere hvordan vi skal møte den nye økonomiske
situasjonen, og har følgende foreløpige intensjon:






Budsjettet bør komme i balanse uten bruk av fondsmidler fra og med budsjett 2025.
Fellesrådets folkevalgte medlemmer arbeider for at kommunens politikere har godt
kjennskap til kirkens økonomiske behov og ikke reduserer tilskuddet ytterligere.
Fellesrådet får en egen sak om finansielle måltall for fondsreserve og resultatgrad som bl.a.
beskriver hvilket fondsnivå er hensiktsmessig og begrunnelse for dette.
Når stillinger er vakante at det gjøres en grundig vurdering om stillingene skal tilsettes på
nytt.
Det jobbes med tiltak i løpet av 2022 som gjør at budsjetterte fondsmidler til bruk til drift i
2023 ikke overstiger kr 500.000.

Det er imidlertid klart at en videre nedskjæring i tildeling slik de ligger i kommunedirektørens
innstilling for planperioden, vil få krevende konsekvenser for oss og gjøre det svært vanskelig å
videreføre flere av de gode tilbud kirken bidrar med for Færdersamfunnet.

5) En konkret utfordring knyttet til nye krav for utforming av søknader og oppfølging av store
prosjekter (kirkelig eiendomsforvaltning).
Fra 01.01.2021 trådte nytt rundskriv «Forvaltning av kirke, gravplass og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø» i kraft. Formålet med rundskrivet er å sørge for at verdifulle kirkebygg,
kunst, inventar og miljøet rundt kirkebyggene bevares og forvaltes for brukere nå og generasjoner
som kommer. Å ta tak i kirkebyggs vedlikeholdsetterslep er et satsingsområde for Den norske kirke
og har sammenheng med endringene i OVF fond og fordeling av oppgavene ifm fylkesreformen.
Forvaltning av kirkene, kirkestedene, gravplassene og gravminnene omfattes av flere lovverk, og flere
instanser skal som regel uttale seg om en sak før vedtak fattes og tiltaket settes i gang.
Forvalteransvaret er fordelt nå blant flere. Vedlikehold er eiers ansvar (det vil si, kirkens ansvar), men
det er kommunene som har det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet.
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For Tjøme og Nøtterøy kirker (listeført og vernet) skal alle endringer som påvirker
kirkebygget og interiør godkjennes av Riksantikaren og Tunsberg biskop. For øvrige kirker
skal disse godkjennes av Tunsberg biskop.
For kirkens omgivelser (utenfor kirkebygningene) er biskopen godkjenningsinstans.
For gravplasser (kirkegårder) er det Statsforvalter i Vestfold og Telemark som er
godkjenningsinstans.
Er det middelalderkirkegård eller kulturminne er det Vestfold fylkeskommune som er
godkjenningsinstans, ofte i samråd med NIKU for arkeologiske vurderinger.
Tiltak som er søknadspliktig etter plan og bygningsloven kommer i tillegg og der er Færder
kommune godkjenningsinstans.

Et prosjekt som sprinkleranlegg på Tjøme eller utebelysning krever koordinering med mange ulike
instanser (gravplass, middelalderkirkegård, i listeført kirke).
Oppgraderingsarbeid i og rundt kirker krever derfor grundig søknader underbygget av faglige
rapporter og vurderinger. Dette sikrer god kvalitet i beslutninger som tas for kirken, kirkens interiør
og miljø rundt.
Søknadsprosesser hvor mange ulike instanser er involvert krever god tid. Det kan igjen påvirke tilgang
til leverandører og økonomiske forhold (hvis prosjekter drar seg ut i tid, hvis det er frister for
gjennomføring for å få søkbart tilskudd). Ulike instanser forvalter til dels motstridende regelverk i
noen tilfeller. Å komme til enighet kan være utfordrende, hvem har det mest tungtveiende hensyn?
Opplevelsen er at det settes høye faglig og teknisk krav til søknadene for å få gjennomslag. Det er
viktig og riktig, men det krever både arbeidstid og økonomi.
Kirkens organisering har én fast stilling som jobber med drift for både hverdags vedlikehold og store
prosjekter. I løpet av 1-2 år vil stillingen være ledig (pensjon) og det gjør at fellesrådet vurderer nå
hva slags kompetanse det vil kreves videre. Som situasjon er nå, med økte krav for søknadsprosesser
og koordinering av ulike instansers behov er eiendomsstillingen for liten. Dette kan løses enten ved å
øke stillingen fast, å kjøpe faglig tjenestene etter behov eller å få bistand av kommunens
eiendomsavdeling.
Kirkelig fellesråd ville helst at stillingen ble øket permanent, men innser også at kommunens
økonomiske situasjon muligens ikke gir rom for det. Andre alternativer er for kirkelig fellesråd å
kjøpe fagteknisk bistand for søknadsprosesser og oppfølging, som vil igjen øke både driftskostnader
og investeringskostnader etter hvilke prosjekter som er prioritert, eller om kommunen har faglig
kompetanse og kapasitet som kan frigjøres/prioriteres til slik arbeid gjennom tjenesteytingsavtale.
Tidligere har eiendomsforvaltningsavdeling i kommunen hatt ansvar for kirkelige bygg på Nøtterøy.
Utfordringene da var at kirkens eiendommer kom ofte lenger ned i prioriteringsliste, og at spesielle
behov for kirkebyggets og miljøets egenart ikke var tilstrekkelig hensyntatt.

6) Hva kan kirken tilby ?
Kirken i Færder har mange kvalitativt gode tilbud for alle aldersgrupper og ønsker å være en
bidragsyter og deltaker i samfunnsoppdraget for innbyggere i Færder.
Tilbudene er fra små oppfølgingssamtaler for mennesker med ulike behov til de mer kjente
storslagne aktivitetene. Fellesskapsbyggende arenaer for alle aldersgrupper, kirkelige handlinger
og livs ritene kirken bidrar til å lage en ramme rundt, kulturarenaer, utvikling av individuell- og
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kollektiv trosliv er viktig og nødvendig. Både i hverdagen, i høytid og spesielt nå i et samfunn som
har stått to år i en verdensomspennende pandemi og nå en flyktningkrise.
Vi vil spesielt nevne familie-, barne- og ungdomsarbeid i forbindelse med psykisk helse og oppfølging
etter pandemi, oppfølging av eldre med møteplasser og institusjonsandakter, Tripp Trapp åpen
barnehage - som for tiden har en veldig flerkulturell sammensetning - og ikke minst Kirkens korskole
som i mer enn 30 år har drevet sitt arbeid. Korskolen er landets største, har 190 sangere fra fra 6-60
år. I tillegg er det mer enn 60 frivillige bidragsytere. Korskolen er organisert som egen stifltelse med
egetsstyre og driftsbudsjett. Lønnsbudjett til kantorer og føring av regnskap driftes av KF. Korskolen
har vært en kommunal og kirkelig satsing i mer enn 30 år.
Nå etter pandemien opplever samfunnet behov for gode tilbud til barn og unge, kulturtilbud og
mulighet for fellesskap. Kirken i Færder ønsker sterkt å være der med sine tjenester.
7) Konsekvens av videre nedskjæring
Kirkelig fellesråd har ansvar for å søke om de midlene vi mener er til realistiske og nødvendige for
kirkens drift. Vårt ansvar er også å peke på de konsekvensene reduserte tildelinger vil få for oss. Vi
er ansvarlige og forstår at kommunen må forvalte sin økonomi og vi er avhengige av tildelingene.

Konklusjon:
Kirkelig fellesråd ser med bekymring på forslag om nedskjæring av tilskuddene.
Det er i tillegg en konkret utfordring knyttet til på kirkelig eiendomsforvaltning. Ny rundskriv Q06/2020 og søknadsprosesser med flere instanser krever økt fagkompetanse og tidsbruk for
forvaltning av kirker, gravplass og kirkens omgivelser. Kirkelig fellesråd ønsker primært at
stillingshjemmel til eiendomsforvalter økes, dersom det ikke er mulig er det også et alternativ å kjøpe
ekstern bistand etter behov for prosjektering og prosjektledelse, og det siste alternativet er å få
kapasitet og kompetanse fra kommunens eiendomsavdeling.
I våre verdifulle møter med formannskapet og i budsjettbehandlingen opplever vi at vi får spørsmål
til hvordan kirkens økonomi er bygget opp, hvilke forpliktelser kommunen har og hvilke
konsekevenser tildelingene får. Vi ønsker derfor at politikere får innsikt i oppbyggingen av vår
økonomi, og bidrar gjerne til forståelse om dette. Kirkelig fellesråd har forsøkt med dette
dokumentet å gi innsyn i hvilket tilbud kommunens tilskudd muliggjør, å beskrive kirkens
samfunnsoppdrag og hvordan det på mange måter utfyller kommunens oppgavesett, og peke på
hvilke områder som også er gjenstand for reduksjoner.
Det er viktig å synliggjøre verdien av kirkens tjenestetilbud og samfunnsoppdrag for innbyggere i
Færder.

Brooke Bakken

Ellen E. Wisløff

Kirkeverge

Fellesrådsleder
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