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1 Horten - mulighetene er akkurat her 
 

1.1 Forord 
 
Forslag til forord - avklares i samråd med ordfører når planen er ferdigstilt  

Hvordan blir fremtiden vår? Vil Horten fortsatt være et attraktivt sted å bo, studere og leve, arbeide og 
drive næringsvirksomhet? Er vi attraktive for de unge? Har vi nok varierte arbeidsplasser og et attraktivt 
næringsliv i vekst og utvikling? Vil våre barn og unge være godt rustet for fremtiden? Vil Horten greie å 
hevde seg regionalt og nasjonalt? Og hvordan skal vi får det til? Hvordan må vi utvikle kommunen for å 
nå målene?  

Kommuneplanens samfunnsdel for Horten kommune 2022-2034 er en plan for fremtiden. Dette er 
spørsmålene kommuneplanen skal gi svar på.  

Kommuneplanen er det viktigste overordnede politiske styringsdokumentet i Horten kommune. 
Samfunnsdelen er kommunestyrets felles eiendom, et strategisk dokument som gir retning for store og 
viktige veivalg.Kommuneplanen fastsetter mål for utviklingen av Horten kommune som organisasjon og 
samfunn. Samfunnsdelen danner grunnlag for prioriteringer og innsats som vi skal ta med oss inn i det 
årlige arbeidet med økonomi- og handlingsplan.  

Arbeidet med denne planen startet i en tid med en verdensomspennende og pågående 
koronapandemien. Kommunen har en viktig rolle i lokal og nasjonal beredskap. Pandemien har hatt 
store sosiale og økonomiske konsekvenser. Mange bedrifter og enkeltpersoner er berørt. Alle bransjer 
som baserer seg på besøk og arrangement er direkte påvirket. Arbeidsledigheten har økt. Situasjonen 
for barn og unge, for mange eldre og personer i risikogrupper har vært preget av unntakstilstand. Vi vet 
ikke hvilken betydning de langsiktige følgene av pandemien har for den økonomiske, psykiske og fysiske 
helsemessige situasjon.  

Kommuneplanens samfunnsdel har en varighet på tolv år. Med tydelig styring og klare mål skal vi 
sammen utvikle Horten frem mot 2034 - fremtidsrettet samfunn - gjennom å gripe de mulighetene som 
er akkurat her.  

2 Sammendrag 
 

2.1 Sammendrag 

 

Horten. Mulighetene er akkurat her.  

Horten ligger sentralt plassert ved Oslofjorden i hjertet av Vestfold. Med lang og vakker kystlinje, 
spennende historie og en unik kulturarv, universitet, et rikt kulturliv, sterk og velorganisert frivillighet og 
fremtidsrettet næringsliv har Horten mye å by på. De unike kvalitetene gjør Horten til et attraktivt sted å 
bo, studere og leve. Slik vil vi at det skal fortsette å være.  

Horten kommune har vedtatt at FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-gradersmål skal ligge til grunn 
for kommunale planer. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel viser hvordan arbeid med Horten 
kommunes samfunnsmål bidrar til å nå felles, globale målsettinger.   
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At mennesker har tillit til hverandre, viser omsorg, stiller opp og jobber frivillig på ulike måter, har stor 
betydning for samfunnet, livene og mulighetene våre. Tillit er et viktig grunnlag for at samfunnet vårt 
fungerer så godt, og den må vi bevare. Sosial bærekraft forutsetter et samfunn med små sosiale og 
økonomiske forskjeller, tillit mellom mennesker og til offentlige myndigheter, og rom for privat initiativ. 
Frivilligheten er viktig for det gode tilbudet til barn, ungdom og voksne. Horten har en sterk og 
velorganisert frivillig sektor. Horten kommune skal legge til rette for gode rammevilkår for frivilligheten 
og bidra til et godt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor om utvikling av gode tilbud til 
innbyggerne.  

 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal gi retning for utviklingen av Horten kommune som 
organisasjon og samfunn. Sammen skal vi forberede oss for fremtiden - og sammen skal vi klare å 
håndtere både det kjente og det ukjente.   

Medvirkning  

I februar 2022 ble den digitale innbyggerundersøkelsen Hortenstemmen sendt ut til alle som har adresse 
i Horten kommune. Det kom unn over 4800 svar - tilsvarende 21% av befolkningen over 15 år. Gjennom 
undersøkelsen ønsket Horten kommune å få vite noe om hvordan innbyggerne oppfatter kommunen og 
den jobben vi gjør, samt hvordan det oppleves å være innbygger i Horten. Hortenstemmen viser at 
Hortensfolk trives i Horten. Vi trives i nærmiljøet vårt og setter pris på et godt kulturtilbud og 
mulighetene til å leve aktive liv. Tilliten til Horten kommune er høy. Resultatene fra undersøkels en viser 
at vi har mye positivt i samfunnet vårt å bygge videre på.  

Horten frem mot 2034 

Summen av vår felles innsats skaper velferden vi alle nyter godt av. Som samfunn forventer vi at det 
offentlige tilbudet utvikles i takt med nye teknologiske og medisinske muligheter og at hjelpen er der 
når vi trenger den. Å forberede samfunnet på fremtiden handler derfor om å ta vare på det som 
fungerer godt og gjennomføre samtidig som vi gradvis endrer og tilpasser oss nye forutsetninger.   

Arbeidskraften er vår største fellesverdi og den viktigste ressursen for verdiskaping og 
inkludering.  Utenforskap bidrar til tap av mulighet til å skape sitt eget, gode liv. Å ha en jobb å gå til 
motvirker utenforskap, forskjeller og fattigdom. En god skole og kunnskap er det viktigste for å skape 
grunnlaget for at alle kan delta og at flere får muligheter. 

Vi vet at vi har noen utfordringer i Horten. Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt 
er høyere enn i landsgjennomsnittet.  Andelen som fullfører videregående opplæring er lavere. Vi har 
flere barn som lever med enslig forsørger og flere som mottar stønad til livsopphold enn fylket og landet 
som helhet. Vi blir flere eldre, men det blir stadig færre yrkesaktive. Å løse utfordringene krever felles 
innsats på flere ulike nivå.  

God oppvekst er en forutsetning for god helse, tilhørighet og mestring. Horten kommune har i flere år 
jobbet målrettet for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge. Vi har fått til mye. Samtidig ser vi at 
mange av suksesskriteriene for god oppvekst krever enda mer samarbeid på tvers.  Forebygging, tidlig 
innsats, inkludering, utdanning og arbeid er viktige innsatsfaktorer. For å bygge sterke fellesskap må vi 
også bedre integreringen av innvandrere og skape et åpent, trygt og inkluderende samfunn.  

En solid og bærekraftig økonomi gir det beste grunnlaget for å leve livene våre slik vi ønsker. I Horten 
kommune bruker vi ressursene godt, og produserer effektive tjenester av god kvalitet til innbyggerne 
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våre. Vi er avhengige av inntekter for å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud. Vi trenger flere 
innbyggere i yrkesaktiv alder. For å lykkes med befolkningsvekst skal Horten kommune fortsette 
arbeidet med å fremme Horten som et attraktivt sted å leve, studere og arbeide. 

Som samfunn vil vi møte store utfordringer fremover, blant annet gjennom endrede internasjonale 
rammebetingelser, klimaendringer, endringer i befolkning og arbeidsliv og endrede økonomiske 
forutsetninger. Dette berører også Horten kommune, og vi må planlegge for endringer.  Gjennom 
bevisste valg, en bærekraftig by- og stedsutvikling, et rikt kulturliv åpent for alle, med gode barnehager 
og skoler og inkluderende møteplasser skal Horten videreutvikles som mulighetenes by og et samfunn 
med muligheter for alle. Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 skal vise hvordan vi skal samarbeide 
for å nå målene.  

Oppbygging av planen - kapitler og innhold  

Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 er en digital plan bygget opp med fem kapitler. I kapittel 1 
finner du ordførerens forord til planen. Kapittel 2 er et sammendrag som oppsummerer planens 
innhold. Kapittel 3 beskriver kort hva kommuneplanens samfunnsdel er og hvordan den virker og en 
beskrivelse av medvirkningsprosessene i planarbeidet. Kapittelet beskriver globale og nasjonale 
utviklingstrekk og folkehelsearbeid i kommunen. Til slutt beskrives FNs bærekraftsmål og hvordan de er 
innarbeidet i kommuneplanens samfunnsdel. Kapittel 4 beskriver status og forventninger fremover for 
befolkningsutvikling, bolig med langsiktig arealstrategi. I kapittel 5 finner du målstrukturen som gir 
retning for utviklingen av Horten kommune som samfunn og organisasjon fram mot 2034. Horten 
kommunes hovedmål viser hvordan vi skal jobbe for å utvikle samfunnet, løse oppgavene og levere 
tjenestene. Våre hovedmål er koblet sammen med FNs bærekraftsmål. Slik viser vi hvordan arbeidet her 
i kommunen bidrar til å oppfylle våre egne samfunnsmål for hvordan vi vil ha det her i Horten 
kommune, samtidig bidrar til verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig samfunn.   

3 Horten frem mot 2034 
 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel - et verktøy for strategisk styring 

 

Kommuneplanens samfunnsdel - et verktøy for strategisk styring  

Kommuneplanen styrer den langsiktige utviklingen av Horten kommune som samfunn og 

organisasjon 

Kommuneplanens samfunnsdel er Horten kommunes felles, overordnede styringsverktøy og gir 
kommunestyrets styringssignaler til sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Kommuneplanens 
samfunnsdel viser hvordan Horten kommune skal utvikles som samfunn og organisasjon de neste 12 
årene.  

Gjennom behandling av planstrategi 2020-2023 vedtok Horten kommune å revidere kommuneplanens 
samfunnsdel 2015-2027. Planprogram for revisjon av samfunnsdelen (fastsatt juni 2021) gir rammer for 
planarbeidet.  
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I fastsatt planprogram gjør kommunestyret rede for formålet med kommuneplanrevisjonen. Visjon og 
satsingsområder fra kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 er videreført. Hovedmål og delmål tar 
utgangspunkt i planen fra 2015 i oppdatert og justert form.  

Hovedformålet med planarbeidet er å innarbeide FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-graders mål, 
samt å drøfte hvordan vi skal planlegge ut fra foreliggende befolkningsframskrivninger og forventede 
demografiske endringer. Den skal inneholde en arealstrategi som viser hvordan kommunens areal skal 
utvikles frem mot 2034 og hvordan arealbruken vil stimulere til en sosial, miljømessig og økonomisk 
bærekraftig vekst.   

Plansystemet i Horten kommune  

Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter reglene i kapittel 11 i plan- og bygningsloven.  

 

3.2 Medvirkning og samarbeid 

 

Medvirkning  

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 bygger på og videreutvikler det gode arbeidet som 
ble gjort i kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. I forarbeidet til planen var det bred involvering 
av  lag og foreninger, næringsliv, ungdom, regionale partnere og innbyggere. Det ble tatt i bruk et 
mangfold av metoder på mange arenaer for å sikre en inkluderende og åpen prosess. Formålet var å se 
fremover sammen og identifisere viktige tema for samfunns- og tjenesteutvikling. Kunnskapen som 
prosessene frembrakte er fortsatt relevant.  
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Kommuneplanens samfunnsdel angår alle som bor og jobber i Horten kommune. Dette skal være våre 
felles plan. Derfor er Horten kommune opptatt av å få innspill og synspunkt fra innbyggere og andre som 
er berørt. Normalt arrangerer kommunen åpen kontordag og åpne møter der alle er velkomne til å 
delta, få informasjon og gi innspill og uttrykk for meninger. På grunn av covid19-utbruddet lot det seg 
ikke gjøre å gjennomføre fysiske møter i planfasen. Horten kommune ønsket likevel å legge til rette for 
mer medvirkning enn ordinær høringsfase (som plan- og bygningsloven krever)  og måtte tenke nytt. 
Pandemien har endret hvordan vi jobber og hvilke plattformer vi bruke r. I februar 2022 sendte Horten 
kommune ut innbyggerundersøkelsen Hortenstemmen. Spørreskjema gir mulighet å nå ut til flere enn 
ved dybdeintervju, og svarene kan brukes til å si noe om generelle tendenser. Undersøkelsen ble sendt 
ut til alle som er registrert med adresse i Horten. Det kom innover 4800 svar, som utgjør 21% av 
befolkningen over 15 år.  

Hensikten med undersøkelsen var å få vite noe om oppfatningen av Horten kommune og den jobben vi 
gjør, og om hvordan det oppleves å være innbygger i Horten. Undersøkelsen er et spørreskjema som ber 
mottageren om å ta stilling til ulike påstander. Påstandene tar utgangspunkt i hovedmålene i 
samfunnsdelen fra 2015. Slik er undersøkelsen en oppfølging av og et kvantitativt supplement til det 
kvalitative arbeidet fra forrige revisjon av samfunnsdelen. Resultatene fra undersøkelsen følger som 
vedlegg til planen. Innspill fra den ordinære høringsperioden etter første gangs behandling blir 
innarbeidet i planforslaget til vedtak. Kommuneplanens samfunnsdel er vår felles plan. Alle innspill og 
meninger er verdifulle.  

3.3 Globale og nasjonale utviklingstrekk 

 

Globale utviklingstrekk  

Internasjonal samhandel, integrert verdensøkonomi samarbeid har ført til at verden er blitt fredeligere 
og at færre lever i ekstrem fattigdom. En bærekraftig utvikling for klima og naturressurser, en stabil og 
fredelig utvikling internasjonalt og internasjonale kjøreregler for handel er fellesgoder som alle land drar 
nytte av og som er mer enn hva enkeltland kan frembringe alene. Åpne og velfungerende markeder 
internasjonalt er en særlig viktig forutsetning for vekst og velstand. Gjennom samarbeid og bruk av 
markedsmekanismer kan man også håndtere klimautfordringen og utarmingen av naturen.   
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Denne verdensordenen er nå under press og tro på internasjonalt samarbeid ser ut til å avta i mange 
land. Det samme gjør oppslutningen om internasjonalt avtaleverk som det har tatt lang tid å bygge opp. 
Vi opplever ny rivalisering mellom stormakter og usikkerhet om internasjonale forpliktelser. 
Grunnleggende demokratiske rettigheter, liberale verdier og menneskerettigheter er under press mange 
steder i verden. Verden står overfor en rekke utfordringer som krever at land finner sammen om gode 
felles løsninger. Både utfordringene og løsningene globalt vil få betydning for norsk økonomi, som også 
vil berøre Horten kommune.  

Nasjonale utviklingstrekk - rammene for vekst endres  

De siste 75 årene har norsk økonomi opplevd en markant velstandsøkning. Inntektsveksten har vært 
drevet av høy produktivitetsvekst og en heldig utvikling i bytteforholdet mot utlandet. Større 
nasjonalinntekt gjør det mulig å øke velferden i samfunnet gjennom omfordeling. I internasjonal 
sammenheng har vi høy sysselsetting, lav arbeidsledighet og et høyt utdanningsnivå. Mulighetene til å 
forme egne, gode liv er jevnere fordelt enn i de fleste andre land, forskjellene er mindre og går i mindre 
grad i arv. I Norge har vi stor frihet og høy tillit til hverandre. De offentlige velferdsordningene gir 
trygghet som støtter opp under omstillingsevne. Utgangspunktet for å håndtere utfordringene og få til 
nødvendige omstillinger er godt. 

De siste 15 årene har imidlertid produktivitetsveksten vært svak både i Norge og internasjonalt. 
Årsakene er ikke entydig fastslått, og er trolig sammensatte. Mulige forklaringsfaktorer kan være ujevn 
teknologifordeling mellom bedriftene og en lengre periode med historisk lave renter, som fører til at 
lavproduktive bedrifter i større grad kan overleve. Norsk økonomi vil være i motvind også fremover. 
Arbeidsintensive næringer med tradisjonelt lav produktivitet vil vokse, samtidig som vi må regne med 
svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen. Vekst i befolkningen i arbeidsdyktig alder vil avta, og 
mindre tilgang på arbeidskraft vil trekke vekstevnen ned. Økt proteksjonisme internasjonalt kan også 
være veksthemmende. Håndteringen og konsekvensene av pandemien vil ha betydning for utviklingen 
på kort sikt. På den annen side vil veksten kunne tilta som følge av økt digitalisering. Automatiserte 
produksjonsprosesser fulgt av økt digital kompetanse i befolkningen kan gi et vekstpotensial. 
Omstillingen til et lavutslippssamfunn og tilpasningen til en strammere klimapolitikk vil kunne medføre 
tilpasningskostnader både på kort og lengre sikt, men bare gjennom en offensiv klimapolitikk kan vi 
bidra til å unngå langt større kostnader lenger frem. Ved å fremme klimavennlige valg i bedrifter og 
husholdninger vil økonomiens vekstevne over tid styrkes.  

En effektiv og fremtidsrettet offentlig sektor  

De fleste av de norske velferdstjenestene er organisert som fellesskapsløsninger i offentlig regi. I Norge 
sysselsetter offentlig sektor en tredjedel av arbeidstakerne og disponerer mer enn 60% av 
verdiskapingen (i fastlands-Norge). Hvordan disse ressursene brukes, er avgjørende for hvor godt norsk 
økonomi fungerer. Produktivitetsvekst og omstilling i offentlig sektor er en helt nødvendig del av 
produktivitetsveksten og omstillingen i samfunnet. En effektiv og fremtidsrettet offentlig sektor er viktig 
også for å opprettholde tilliten mellom innbyggere og offentlige myndigheter. Offentlige tjenester må 
utvikle seg i takt med at samfunnet endrer seg, ta i bruk ny teknologi og jobbe smartere. Det krever god 
organisering, samarbeid på tvers av sektorer og at det jobbes aktivt med å høste gevinstene av 
innovasjon og ny teknologi.  

Kommunene har et stort og viktig ansvar som produsent og leverandør av velferdstjenester som 
grunnutdanning og eldreomsorg. Bærekraftige velferdsordninger krever forebyggende arbeid, systemer 
for prioriteringer og kunnskapsbaserte tjenester.  Vektlegging av at man skal kunne bo lengre i egen 
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bolig, kan øke eldres livskvalitet og redusere behovet for sykehjemsplasser. Teknologiske fremskritt kan 
by på nye, ressursbesparende og brukervennlige løsninger for å løse velferdsoppgavene. Prioriteringene 
ved videreutvikling av det offentlige tilbudet må være tydelige og kunnskapsbaserte. Det må kunne 
godtgjøres at de tjenester og behandlinger som prioriteres er de som i størst grad bidrar til bedre helse 
og velferd.  

Mer enn 90 prosent av kommunens utgifter går til å produsere lovpålagte tjenester til innbyggerne. 
Effektiv drift av kommunen betyr billige tjenester av god kvalitet (med like stor vekt på kostnader, 
kvalitet og finanser). Kravene til god styring blir enda tydeligere med tanke på de demografiske 
endringene. Antall eldre vil stige med 30 % de neste 10 årene, mens antall barn og unge vil synke. 
Befolkningsprognosene fra SSB viser nedgang i befolkningstallene på landsbasis som følge av lavere 
fruktbarhet og innvandring. Samtidig viser prognosene en markert økning i forholdet mellom antallet 
eldre og befolkningen i yrkesaktiv alder. Som følge av høyere levealder anslår regjeringen at i 2060 vil 
det kun stå to i yrkesaktiv alder (20–66 år) bak hver person i pensjonsalder (67 år og eldre), mot fire 
yrkesaktive pr. eldre i dag. Aldringen av befolkningen trekker i retning av at offentlige utgifter, og særlig 
utgifter til helse- og omsorgstjenester for eldre, vil vokse sterkt fremover og utgjøre en stadig økende 
andel av BNP for Fastlands-Norge. Utgiftsveksten vil bli særlig markant for kommunene. (Kilde: Agenda 
Kaupang, økonomisk analyse av kommunene 2020).  

Klima og miljø  

Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer og må møtes både gjennom nasjonale tiltak og 
globalt samarbeid. En offensiv klimapolitikk er nødvendig for å skape bærekraftig utvikling, der 
kommende generasjoner skal ha minst like gode muligheter som vi har fått. Norge skal oppfylle sine 
klimaforpliktelser og ta vår del av ansvaret for å løse de globale klimautfordringene. 

Økonomiens langsiktige vekstevne avhenger av at vi lykkes med å dreie produksjon og konsum i en mer 
bærekraftig retning. Det forutsetter at økonomiske beslutninger tar hensyn til klima og miljø. 
Regjeringen har meldt inn et forsterket klimamål for 2030 under Parisavtalen, med mål om at Norge skal 
bli et lavutslippssamfunn med effektiv ressursbruk og konkurransedyktig næringsliv.  

Norge har iverksatt viktige tiltak og hevet ambisjonsnivået i klimapolitikken. Parallelt må vi forberede 
oss på konsekvensene av at klimaet endrer seg, med økt risiko på mange områder. Omstillingen til et 
grønnere samfunn og forebygging av klimarisiko vil innebære kostnader på kort sikt. Derfor er det viktig 
at tiltakene som settes inn er effektive. Kommunen spiller en viktig rolle når det gjelder klimatilpasning. 
Klimatilpasning handler om å begrense eller unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av 
eventuelle fordeler som klimaendringer kan gi.  

Horten kommune tar klimaendringene på alvor, tydeliggjort gjennom kommunale planer, strategier og 
tiltak.  

Arbeidsliv og inkludering  

En stor og kompetent arbeidsstyrke bidrar til økonomisk vekst og finansiering av velferdsordningene. Å 
investere i mennesker er lønnsomt for samfunnet. Høy sysse lsetting er en forutsetning for å nå 
bærekraftsmålene om redusert inntektsulikhet og fremme varig, inkluderende og bærekraftig 
økonomisk vekst. 
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Store, demografiske endringer gjør det krevende å holde sysselsettingsandelen i befolkningen oppe. Vi 
bruker lengre tid i utdanning, og pensjonistperioden har blitt betydelig utvidet siden folketrygden ble 
innført. På den annen side har pensjonsreformen og økt utdanningsnivå bidratt til at eldre nå står lenger 
i arbeid enn for et par tiår siden. Dette er imidlertid ikke nok til å veie opp for endringene.   

Utdanning betyr mye for den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet. For økonomien som helhet betyr 
økt utdannings- og kompetansenivå at arbeidsstyrken blir mer produktiv, og at vi kan oppnå høyere 
vekst i økonomien. Utdanningsnivået i den norske befolkningen er høyt, og befolkningen over 25 år har 
gode ferdigheter i både lesing, tallforståelse og IKT. Det norske arbeidslivet er kompetansekrevende, 
med få jobber som bare krever grunnskole. Vi har lavt innslag av ruti nejobber og høy IKT-intensitet i 
både industrien og i tjenestenæringene. 

Kompetansebehovene i arbeidsmarkedet vil trolig endres over tid, og det ventes at etterspørselen i 
arbeidsmarkedet i større grad vil vri seg mot personer med yrkesfaglig kompetanse el ler høyere 
utdanning, mens de med grunnskole som høyeste fullførte utdanning blir mindre etterspurt. I den 
forbindelse er det bekymringsfullt at gjennomføringen i de yrkesfaglige studieretningene faller.   

God bruk av arbeidskraften er sentralt for å fortsette og skape verdier – og for å sørge for økonomisk 
handlingsrom i offentlige budsjett. Deltakelse i arbeidslivet er også den fremste forsikringen mot 
fattigdom. Slik kan vi bevare et samfunn med små forskjeller. Det krever gode oppvekstvilkår, god 
utdanning, bekjempelse av utenforskap og bedre integrering. En viktig forutsetning er å hindre frafall i 
videregående opplæring og legge til rette for at voksne kan lære hele livet. Økt kompetanse og 
utdanning skal også være en bærebjelke i integreringspolitikken. For å legge til rette for lengre yrkesliv 
må Norge både sørge for at ungdom fullfører og kommer raskere gjennom utdanning og inn i 
arbeidslivet, og videreutvikle og bevare pensjonsreformen slik at eldre kan stå lengre i arbeid. Særlig 
bekymringsfullt er det når unge faller varig utenfor arbeidsmarkedet. Det er alvorlig for både den 
enkelte og for samfunnet. Flere tiår med produktiv deltakelse i arbeidslivet kan gå tapt. 
Velferdsordningene er basert på at forholdet mellom de som yter og de som mottar, ikke  kan bli for 
skjevt. Mye må gjøres for å hindre utenforskap og opprettholde en stor og kompetent arbeidsstyrke. Et 
mangfoldig arbeidsliv som har plass til alle, vil understøtte målene.   

Kilde: Perspektivmeldingen  

3.4 Folkehelse 

 

Folkehelse 

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsa fordeler seg i befolkningen. I vår tid handler 
helseutfordringene særlig om plager eller kroniske sykdommer, både fysiske og psykiske, som henger 
sammen med levevaner og andre forhold i samfunnet. Sosiale helseforskjeller er et underliggende 
mønster, som fører med seg både tap av gode levekår for den enkelte, og betydelige 
samfunnsøkonomiske kostnader.  

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede  innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens 
helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, styrke faktorer som bidrar til bedre helse og 
bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller. 

Folkehelsepolitikkens overordnede mål er å bidra til flere leveår med god helse i befolkningen som 
helhet og å redusere sosiale helseforskjeller. 
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Befolkningens helse og livskvalitet påvirkes av mange forhold, som for eksempel nærmiljø, oppvekst - og 
skoleforhold, boforhold, økonomi og tilgang på arbeid med sunne arbeidsforhold, i tillegg til helseadferd 
og levevaner. Helseatferd og levevaner som røyking, fysisk aktivitet, kosthold  

 

og alkohol har innvirkning på en rekke 
sykdommer og lidelser. Dette er ikke 
bare resultat av individuelle valg – det 
er nødvendig å skape 
samfunnsmessige rammer for god 
helse gjennom ulike virkemidler som 
tilgangsreguleringer og 
tilrettelegginger.  

Folkehelsepolitikken og 
folkehelsearbeidet berører derfor stort 
sett alle samfunnsområder, og 
tverrsektoriell innsats er helt 
nødvendig. Dette inkluderer også 

næringsliv og frivillig sektor. «Helse i alt vi gjør» er kjernen i folkehelsearbeidet. Helse skapes først og 
fremst utenfor helsesektoren, et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid må utøves i alle 
samfunnsektorer og i felles innsats på tvers av sektorer. Som modell 1 viser påvirkes bærekraftsmål 3, 
god helse, av alle de andre bærekraftsmålene. Folkehelse og folkehelsearbeid er sentralt for, og i stor 
grad sammenfallende med,  en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling. 

  

Kommunen er forpliktet til å ha oversikt over helsetilstanden i 
befolkningen og de faktorer som påvirker denne, hvilket ivaretas i 
oversiktsdokumentet «Her i Horten». Folkehelseloven og plan- og 
bygningsloven henger sammen gjennom de såkalte 
«koblingsparagrafene». Dette er paragraf 6 i folkehelseloven og paragraf 
10-1 i plan- og bygningsloven. Koblingen dreier seg om at oversikten over 
helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, etter folkehelseloven, skal kobles 
til kommunens arbeid med kommunal planstrategi og kommuneplanen. 
Dette gjelder også kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og 
lokalsamfunn, som kan ha innvirkning på befolkningens helse. 

Sosialt skapte ulikheter 

De systematiske forskjellene i helse henger sammen med med ulikheter i samfunnets ressursfordeling. 
De er sosialt skapt og mulig å gjøre noe med. Dette gjøres blant annet gjennom: 

  Å redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller (gode og trygge oppvekstvilkår for 
alle, rettferdig fordeling av inntekt, og like muligheter til utdanning og arbeid, sosial deltagelse)   

 Å redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester (pris, tilgjengelighet, 
utjevner eller forsterker helsetjenesten de sosiale ulikhetene?)   

 Målrettet innsats for sosial inkludering (i arbeidsliv, utdanning, frivillighet, kultur og sosiale liv)   

 



Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 

Side 11 av 41 

 Å utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy. Arbeidet med å redusere sosiale 
helseforskjeller må følges opp i alle sektorer med helsekonsekvensvurderinger 

 Å ivareta helsehensyn i planarbeid, tjenesteutvikling og tiltaksutforming 
 Langsiktig og systematisk tverrsektoriell innsats 

3.5 FNs bærekraftsmål 

 

FNs bærekraftsmål - bærekraftig samfunnsutvikling i Horten 

kommune  

 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til menneskene som lever i dag, uten å ødelegge 
fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan 
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål 
består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, nærings liv og 
sivilsamfunn. Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsakene til fattigdom, ulikhet og klimaendringer. 
De gjelder for alle land, og alle land har ansvar for å bidra til å nå målene innen 2030.   

Et av hovedprinsippene er at ingen skal utelates (Leaving no one behind). FN vektlegger at de mest 
sårbare må prioriteres. Hensynet til mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og 
religiøse minoriteter, jenter og urfolk er løftet frem og konkretisert i målenes innhold og utforming.  

  

F 
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N har etablert globale indikatorer for å følge utviklingen over tid. FN oppfordrer landene til å ha 
nasjonale indikatorer som en konkretisering av de globale indikatorene. Som en demokratisk rettsstat 
med god økonomi og relativt små ulikheter gjør Norge det gjennomgående godt i internasjonale 
sammenlikninger. Våre utfordringer, i likhet med de fleste vestlige land, er knyttet til høyt materielt 
forbruk som belaster klima og miljø. For alle land vil økonomisk fremgang gjennom bedre utnyttelse av 
egne ressurser, samtidig som belastningen på klima og miljø minimeres, være den viktigste 
bidragsyteren for å nå bærekraftmålene.  

Kommunen er grunnmuren i det norske velferdssamfunnet og har en svært viktig rolle i oppfyllelsen av 
bærekraftmålene. Kommunene og fylkeskommuner har ansvar for politiske prioriteringer lokalt og 
regionalt, av stor betydning for mange av områdene bærekraftmålene handler om.   

Bærekraftsmålene er første forsøk på å utvikle et globalt rammeverk for å analysere og vurdere arbeidet 
med bærekraftig utvikling globalt. FN beskriver målene som integrerte og udelelige. FN har ikke utviklet 
noen metode for hvordan globale mål og delmål kan omsettes til nasjonal og lokal kontekst.   

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  

De 17 bærekraftsmålene skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, 
også i Norge. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  legger til grunn 
at det er viktig at bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.  

Målsettingen om å legge til rette for bærekraftig utvikling er ikke nytt i plansammenheng. 
Formålsparagrafen § 1 i plan- og bygningsloven fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til det 
beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. 

Bærekraftmålene må skaleres til lokalt nivå og kontekst for å kunne operasjonaliseres på en 
hensiktsmessig måte som er tilpasset til og kan løse lokale utfordringer.   
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B FN har anslått at to tredjedeler av de 169 delmålene bare kan nås gjennom lokal innsats og lokale 
prioriteringer. Bærekraftsagendaen er omfattende og krever innsats på mange områder. Politiske 
prioriteringer er derfor nødvendige, men innsatsen må samtidig tilpasses mulighetene og utfordringen i 
hver enkelt kommune.   

Bærekraftig samfunnsplanlegging i Horten kommune   

Horten kommune har vedtatt at FNs bærekraftsmål og Parisavtalen skal legges til grunn for og 
innarbeides i kommunale planer. Gjennom Parisavtalen har verdens land forpliktet seg til å begre nse 
klimaendringene. Alle land skal ha en nasjonal plan for hvordan de skal kutte i klimagassutslipp. Horten 
kommune skal være en foregangskommune i det grønne skiftet, konkretisert gjennom mål og tiltak i 
kommunedelplan for klima og energi 2020-2032.  

FNs bærekraftsmål danner et felles, globalt overbygg for nasjonalt og lokalt arbeid. FN har anslått at to 
tredjedeler av de 169 delmålene bare kan nås gjennom lokal innsats og prioriteringer. En forutsetning 
for å lykkes er at bærekraftsmålene relateres til ulike nasjonale, regionale og lokale kontekster, og at de 
innlemmes i ulike sektorer. Det dreier seg om en nedenfra-og-opp-tilnærming der målene skal gjøres 
relevante for den lokale konteksten. Samtidig er det er en tydelig ovenfra-og-ned-tilnærming fordi de 
lokale prosessene må forholde seg til forhåndsdefinerte, globale mål.   

I juni 2021 vedtok kommunestyret Bærekraftig samfunnsutvikling i Horten kommune – 
kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens samfunnsdel.  Dokumentet belyser nå-situasjonen i Horten 
knyttet til alle bærekraftsmålene, og er en situasjonsbeskrivelse for å avdekke utfordringsområder. Til 
hvert mål følger en kort vurdering av situasjonen i Horten og skissering av muligheter fremover.   De 169 
delmålene spenner mellom globalt, nasjonalt og lokalt nivå. Kunnskapsgrunnlaget identifiserer delmål 
Horten kommune har mulighet til å påvirke. Gjennom å koble hovedmål og FNs hovedmål viser forslag 
til kommuneplanens samfunnsdel hvordan målarbeid lokalt vil bidra til å nå overordnede, globale 
målsettinger. Flere av FNs delmål er utformet mer som tiltak. Forslag til komuneplanens samfunnsdel 
skiller i større grad mellom mål og tiltak, som utformes i kommunalområdenes egne planer og 
strategier. FNs mer detaljerte delmål vil også følges opp her.   

  

  

  

  

Samlet legger bærekraftsmålene et helhetlig rammeverk for en bærekraftig 
samfunnsplanlegging. Horten kommune følger opp FNs føringer og forholder seg til bærekraftsmålene 
som helhet.  

Statistisk sentralbyrås (SSB) gjennomgang av hvordan FNs indikatorer kan brukes på nasjonalt nivå i 
Norge viser at det er mange utfordringer med å relatere globale mål og tilhørende indikatorer til lokalt 
og regionalt nivå. Det er knyttet delmål til hvert av FNs hovedmål. Delmålene har ulik innretning og nivå: 
Globalt, nasjonalt og lokalt. I vedtatt kunnskapsgrunnlag er målene med lokal påvirkning plukket ut. Det 
er på dette nivået Horten kommune har påvirkningsmulighet. De relevante FN-delmålene er så koblet 
sammen med Horten kommunes delmål. Slik blir det tydelig hvordan lokalt arbe id og måloppnåelse 
bidrar til å løse felles, globale utfordringer.  
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4 Her i Horten 
 

4.1 Befolkning 

 

Befolkningsutvikling  

Lavere innvandring og fruktbarhet har ført til nedgang i befolkningstallet på landsbasis (Statistisk 
sentralbyrå, SSB). Samtidig viser vekstprognosene en markert økning i forholdet mellom antallet eldre 
og befolkningen i yrkesaktiv alder. Al  

dringen av befolkningen trekker i retning av at offentlige 
utgifter, og særlig utgifter til helse- og omsorgstjenester for 
eldre, vil vokse sterkt fremover. Utgiftsveksten vil bli særlig 
markant for kommunene. 

Horten kommune har hatt befolkningsvekst hvert år siden 
1988. Antall innbyggere i Horten kommune har økt med ca 
5.000 de siste 25 år. Den årlige veksten har variert fra 0,04 % 
til 1,49 %, med 0,67 % som gjennomsnitt for hele perioden. 

Sterk økning i innvandring fra 2005 bidro til befolkningsvekst i 
Norge. I samme periode ble fødselsoverskuddet litt større. I 
åtteårsperioden 2007-2015 økte Norges befolkning med over 
1% hvert år. Tilsvarende var det høy befolkningsvekst i 
Horten i perioden 2009-2014 med årlig gjennomsnittlig vekst 
på rundt 1,2 %.  

Etter 2015 har innvandringen avtatt, fødselsoverskuddet blitt mindre og befolkningsveksten har avtatt 
både nasjonalt. Den samme trenden ser vi her i Horten. I 2018 var veksten 0,07%. I 2021 økte både 
innvandring og fødselsoverskudd noe og veksten tok seg opp til 0,56% nasjonalt. I Horten var veksten i 
2021 om lag 0,2%.  

 

(Ki lde: Telemarksforskning)  
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Befolkningsendring 

SSB lager fremskrivinger av folketallet i alle landets kommuner. SSB 
lager flere alternativ med kombinasjoner av forutsetninger om de 
demografiske komponentene på nasjonalt nivå. Alternativene 
beskrives med fire bokstaver som forteller hvilke forutsetninger som 
er brukt om 1) fruktbarhet, 2) levealder, 3) innenlandske flyttinger og 
4) innvandring. H = høy, M = medium og L = lav. Hovedalternativet, 
MMMM, benytter mellomalternativet for alle de fire 
komponentene.   

Ut fra modellen (MMMM) er forventningen at den totale 
befolkningen i Horten øker med 3,7% frem til 2035, eller 611 
personer. Alle norske kommuner står foran et systemskifte med 
tanke på befolkningens aldersfordeling. Hvis vi ser på aldersgrupper, 
ser vi at den største prosentvise endringen vil skje i gruppen 80-89 år 
som vil øke med 74,6 % fra 2020 til 2034. Veksten i aldersgruppen 18-
49 år reduseres med -1,3% frem mot 2034, mens den største 
negative veksten skjer i gruppen 0-17 år med -12,1%.  

Som følge av pandemien har arbeidshverdagen endret seg for mange 
nordmenn, med økt bruk av hjemmekontor og digitale møter. For første gang på flere tiår er flyttingen 
ut av Oslo høyere enn inn. Økt mulighet for bruk av hjemmekontor gir større fleksibilitet med hensyn til 
valg av bosted. Det er imidlertid for tidlig å si noe om desentraliseringstendensene vi har sett under 
pandemien er permanente og om Horten vil oppleve økt tilflytting på sikt som følge av endrede 
bostedspreferanser.  

  

4.2 Bolig 

 

Tendenser i boligmarkedet  

Eierlinjen har ligget fast i norsk boligpolitikk siden etterkrigstiden og står fortsatt sterkt. For de fleste av 
oss er boligen vår viktigste eiendel og foretrukne spareform. 81% av befolkningen i Horten (mot 81,8% 

 

Ki lde: SSB.no 
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på 
landsbasis) 
eier egen 
bolig - enten 
som selveier 
eller 
andelseier i 
borettslag. 
Den høye 
eierandelen 
er en 
indikator på 
et 

velfungerende lokalt boligmarked.  

Andelen utleieboliger i Norge er lav. Om lag 20% av alle boliger er utleieboliger. Det finnes noen større 
private utleieselskaper, ellers består leiemarkedet av private som leier ut på kort eller lang sikt, 
studentboliger utleid av det offentlige og en liten andel kommunale utleieboliger.   

Flere eldre innbyggere utløser behov for boformer med mulighet for sosialt fellesskap og 
servicefunksjoner i nær tilknytning. Det må ti lrettelegges for at innbyggerne kan bli boende i egen bolig 
så lenge som mulig. Utbygging av leiligheter med universell utforming og heis kan påvirke 
bruktmarkedet. Slike leiligheter er ofte aktuelle for eldre og kan føre til at flere brukte eneboliger bli r 
tilgjengelige for barnefamilier.  

Flyttemønstre og boligbygging 

De siste to årene har vi sett endring i flyttemønsteret med høyere ut- enn tilflytting til Oslo. Kjennetegn 
ved utflytterne er at de fleste opprinnelig er fra andre steder og at de er ansatt i enten akademiske yrker 
eller salg og service. De fleste flyttet fra Oslo til Viken (særlig omlandskommunene til Oslo), med 
Vestfold og Telemark fylke på andre plass (Torgersen, 2021). 

Når etterspørselen øker mer enn tilbudet, stiger boligprisene. I 2021 steg prisene i Horten med 12,7% i 
2021 (Krogsveen). Befolkningstallene for siste kvartal 2021 viste imidlertid negativ befolkningsvekst ( -58 
personer). Det er for tidlig å si om boligprisveksten skyldes et tilfeldig misforhold mellom tilbud og 
etterspørsel, eller om dette er signal om en mer permanent utvikling.   
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Horten kommune er planmyndighet og har ansvar for å legge til 
rette for tilstrekkelig boligbygging, boliger for ulike typer 
husholdninger og behov, god forming av bygde omgivelser, gode 
bomiljøer og gode oppvekst- og levekår. Kommunen styrer hvor 
utbyggingen skal skje, hva slags type boliger som skal bygges 
(eneboliger, småhus eller boligblokker) og setter krav til boligenes 
størrelse og kvalitet, uteoppholdsareal og lekeområder. Etter at 
kommunen har vedtatt reguleringsplanen er det private aktører 
som gjennomfører planene og bygger ut boliger.  Boligbyggingen 
har variert over tid. Siden år 2000 har det i gjennomsnitt blitt 
bygget 111 boliger pr år. Da er studentboliger medregnet. Uten 
studentboliger er gjennomsnittet 91 boliger pr år. 

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 viser potensial for 1500 nye 
boliger neste tolvårsperiode. Flere store planer er nylig vedtatt og flere områder er under regulering. 
Den faktiske utbyggingstakten avhenger av flere ulike faktorer. Et boligmarkedet er lokalt og prisnivå og 
befolkningens preferanser kan varierer sterkt både i og mellom ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner.  

Prisen for å bygge en ny bolig er imidlertid mer eller mindre l ik uavhengig av hvor i landet man bygger. 
Det er også krav til en viss andel forhåndssalg i et boligprosjekt før byggingen kan settes i gang. Dette er 
forhold kommunen ikke kan påvirke. Kommunen kan imidlertid bidra til at planene er realistiske og 
gjennomførbare. Dette kan være å sikre at det er tilgang til nødvendig teknisk og/eller sosial 
infrastruktur, samt balanserte krav og bestemmelser.   

Alle skal bo trygt og godt  

Det offentliges ansvar på boligfeltet er sammensatt og regulert gjennom ulike lovverk - kommunens 
boligsosiale arbeid er styrt av lov om lov om sosiale tjenester, mens kommunens rolle som 
planmyndighet styres av plan- og bygningsloven. Sammenheng og forankring er en forutsetning for å 
lykkes med en god og sammenhengende boligpolitikk.  

Boligen og nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Vi vil derfor rette en ekstra 
innsats overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å 
forhindre at dårlige levekår går i arv.   

Bolig er et grunnleggende velferdsgode. At alle skal bo trygt og godt er et nasjonalt mål med bred 
politisk enighet. Blant barn og unge i Horten vokser 14,7% opp i familier med vedvarende lavinntekt. Det 
er en høyere andel enn landet for øvrig med 11,9% og høyere enn Vestfold og Telemark med 14%. 
Andelen barn med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn som vokser opp i familier med vedvarende lav 
inntekt er 43 % i Horten.  

Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 
60% av median husholdningsinntekt i Norge. 62,2% av barna som vokser opp i familier med vedvarende 
lav inntekt bor i en leid bolig. 11 % av husholdningene i Horten bor trangt, mot landsgjennomsnittet som 
er 6,6%.   

Stat og kommune vil gi flere mulighet til  å eie egen bolig. Det å eie egen bolig gir en økonomisk trygghet, 
og en mulighet for sparing gjennom verdistigningen i fast eiendom. Den økonomiske tryggheten går ofte 
i arv mellom generasjonene.  

 

Ki lde: Telemarksforskning, 2021 
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Forutsetningene for stabile og trygge boforhold er større for de som eier, enn for de som leier bolig. 
Husbankens startlån tildeles de med varig lav inntekt, som ikke får lån i ordinær bank. Horten kommune 
vil utnytte ordningen med bruk av startlån som gir flere mulighet til å komme inn på boligmarkedet.  

Det å leie bolig er fleksibel boform, og for mange kan det periodevis være et bedre alternativ enn å eie. 
Eie egen bolig fører med seg vedlikeholdskostnader og ansvar, som ikke passer for alle. Leie bolig skal 
være et trygt alternativ. 

Alle skal bo trygt og godt i Horten. Å ha et tilfredsstillende sted å bo er ansett som et grunnleggende 
behov, og som en forutsetning for å kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på 
helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til e t nærmiljø og lokalsamfunn. 
Selv om de aller fleste bor godt i Horten kommune i dag, gjelder ikke dette alle. De som ikke selv er i 
stand til å skaffe seg en verdig bolig og bli boende, skal få den hjelpen de trenger. Ingen skal måtte gjøre 
seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle bo. Boligen og 
nærområdet har stor betydning for oppveksten til barn og unge. Vi vil derfor forsterke innsatsen overfor 
barnefamilier og unge som ikke bor bra. Dette er viktig for barna her og nå, og for å forhindre at dårlige 
levekår går i arv.  

4.3 Arealstrategi 

 

Bærekraftige byer og samfunn  

Kort om arealstrategi  

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde en beskrivelse og vurdering av kommunens langsiktige 
arealbehov og ta stilling til hvilken strategi kommunen vil legge til grunn. Hensikten er å beskrive og 
tydeliggjøre sammenhengen mellom langsiktige mål og strategier som rekkes opp i samfunnsdelen, og 
de fysiske konsekvensene. Samfunnsdelens arealstrategi gir deretter føringer for rullering av 
kommuneplanens arealdel og er retningsgivende for lokalisering av nye utbyggingsområder. Den 
konkret arealdisponering blir avklart ved rullering av arealdelen, som så styrer arealbruken i Horten 
kommune med juridisk bindende virkning.  

Arealstrategien skal skal sikre sammenheng mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Arealstrategien skal bidra til helhetlig avveining mellom nasjonal, regional og lokal arealpolitikk. 
Arealstrategien skal bidra til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fremme næringsutvikling, 
redusert klimagassutslipp, bidra til klimatilpasning, skape sosialt bærekraftige samfunn og redusere 
nedbygging av dyrka mark og natur.  

Spredt konsentrasjon - bærekraftig arealpolitikk i Horten kommune 

Byene og tettstedene i Horten skal være helsefremmende, bærekraftige og attraktive. Arealpolitikken i 
Horten kommune baserer seg på prinsippet spredt konsentrasjon. Dette innebærer at utviklingen skal 
skje i og i tilknytning til eksisterende byer og tettsteder - Horten by, Åsgårdstrand, Skoppum, Borre og 
Nykirke. Prinsippet er i trad med nasjonale og regionale føringer.   
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Horten har to byer og tre tettsteder som alle har egenart, karakter 
og et hyggelig småbypreg. I Horten har vi nytt og gammelt, høyt og 
lavt og mulighet for å bo både landlig og sentralt.  

Det er mye som skjer med utvikling av  Indre havneby, flere 
fortettingsprosjekter i sentrum samt prosjektene Skavli vest, 
Drasundodden, planlagte boligområder på Skoppum, Nykirke og noe 
i Åsgårdstrand.  

Bane NOR satt i gang arbeid med å bygge nytt dobbeltspor på 
Intercity-strekningen Nykirke-Barkåker. Nye Horten stasjon åpner i 
2024. Horten kommune følger opp nasjonale forventinger om høy 
arealutnyttelse ved stasjonsområder og knutepunktgjennom 
kommunedelplan for Skoppum (vedtatt 2021).  

Horten kommune jobber med områderegulering for Campus Vestfold og Borre. Planen skal bygge opp 
under Universitetet i Sørøst-Norge og næringsområdene rundt som senter for kunnskap, forskning og 
innovasjon. Dette er en satsing på Borre i tilknytning til utviklingen ved Campus Vestfold og satsing på 
Skoppum ved nytt knutepunkt ved nye Horten stasjon. Over 100 nye eneboliger er under planlegging i 
Tonsåsen.  

Områderegulering for Horten havn (2020) legger til rette for miljøvennlig byutvikling og transformasjon 
av arealene i havna. Indre havneby bygges ut med nye byggetrinn.  

Utbyggingsprinsippet spredt konsentrasjon har ligget fast gjennom flere kommuneplanperioder. 
Prinsippet gir klare føringer for hvor utviklingen skal skje og ivaretar dyrka mark og naturområder. 
Utvikling i og tilknytning til etablerte byer og tettsteder reduserer behovet for ny infrastruktur. 
Satsingen på knutepunktutvikling og tilhørende fortetting i de nærliggende arealene, er viktig for å 
redusere utslipp fra personbiler og tilrettelegge i størst mulig grad for offentlig transport. Mye er lagt til 
rette for at det skal være enkelt å velge både miljøvennlig og aktiv transport i Horten. Fergen til Moss er 
gratis for myke trafikanter. Stamrutene på bussen har avgang hvert kvarter i rush på hverdager. 
Sykkelvegnettet er godt utviklet. Det er fortsatt betydelige arealer som er satt av til boligformål, men 
som ennå ikke er utbygd.  

Horten skal være en levende og attraktiv by for alle  

Horten skal være et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser. Horten sentrum skal styrkes og 
videreutvikles som kommunens urbane tyngdepunkt og handelssenter. Sentrum skal ha attraktive og 
inkluderende byrom og grønnstruktur som stimulerer til bruk. I Horten by skal fortettingen prim ært skje 
på «grå arealer» i sentrum. Med det menes bl.a. parkering og transformasjonsområder. På den måten 
får en høy utnyttelse av sentrumsnære arealer med nærhet til gode kollektivakser og knutepunkt. 
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Horte n har e n uni k hi stori e og e t stort antal l kul turmi nner og kul turmi l jøer. Arve n e r e n de l av vår 

i de nti te t og særpre g, og må tas vare på for komme nde ge ne rasjone r. 

Utbyggi ng av l e i l i ghete r me d he i s e r aktue lt for e l dre og kan bi dra ti l å fri gjøre e ne bol iger i 
bol i gmarke det. De n store ve ksten i de n e l dre de l av be fol kni nge n, og i små hushol dni nge r ge nere lt, 
me dføre r e t be hov for nye boforme r som l e gge r ti l re tte for at e l dre kan bo trygt hje mme . 

De t må si kre s are al e r ti l skol e, barne hage, i dre ttsanlegg, syke hjem og omsorgsbol iger. Sl i ke ti l bud l e gges 
ti l se ntrum av te ttste de ne, for å re duse re be hovet for bi l kjøring og bygge opp kol l e kti vsyste me t. 
Te ttste de ne skal styrkes som se rvi cesentre og møte plasser i l okal samfunnet, sl ik at oppl e vel se n av 
fe l l e sskap og ti l høri ghe t i be folkni nge n og på tve rs av be fol kningsgrupper styrke s. 

Horte n e r e t attrakti vt ste d å bo, stude re og l e ve . Horte n kommune skal l e gge ti l re tte for gode nærmi ljø 
me d bol i ge r for ul i ke be hov og l i vsfaser. Attrakti ve bye r og te ttste der fre mmer l i vskvali tet, tri vsel og 
trygghe t, bose tti ng og næri ngsutvikl ing. Horte n kommune skal være e n akti v samfunnsutvikle r og l e gge 
ti l re tte for at Horte n skal være attrakti v som boste d, både for i nnbygge rne som bor he r og i nnbygge rne 
som skal komme . 

5 Visjon, mål og satsningsområder 

5.1 Satsingsområder 
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Visjon og satsingsområder  

Horten. Mulighetene er akkurat her.  

Horten kommunes visjon er et samlende og retningsgivende uttrykk for ambisjoner og mål, for Horten 
kommune som organisasjon og lokalsamfunn. Visjonen forteller hvordan vi skal legge til rette for å skape 
varige verdier for individer og samfunn når vi griper mulighetene som finnes akkurat her i Horten og gjør 
noe med dem.  

Visjonen og de fire satsingsområdene er overbygget for alt arbeidet vi gjør. Satsingsområdene gir tydelig 
retning for utviklingen. Vi har lært at store, uforutsette begivenheter brått kan endre hverdag, rammer 
og forutsetninger for oss alle. Horten kommune skal holde stø kurs, løse oppgavene og levere 
tjenestene. Da er det viktig å ha gode planer. Planene må gi tydelige styringssignaler, samtidig som de 
må være robuste og fleksible nok til å ta høyde for en morgendag vi ikke kjenner. Pandemien har vist at 
for eksempel målet om trygghet for innbyggerne ikke er en konstant størrelse. Horten kommune 
mobiliserte og skapte trygghet i en usikker situasjon.   

Horten skal være attraktiv, Horten er et godt sted å vokse opp, innbyggerne skal oppleve at livet og 
hverdagen er trygg, og vi skal ta vare på og ta ansvar for naturen og miljøet vårt. De fire 
satsingsområdene rommer felles og universelle verdier. De er gyldige selv når samfunn og 
forutsetninger endrer seg. De strekker seg inn i fremtiden, og gir folkevalgte og ansatte i Horten 
kommune noe å strekke seg etter.   

Horten frem mot 2034 - hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?  

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise hvordan Horten kommune skal utvikle tjenestene, legge til 
rette for samfunnsutvikling og løse oppgavene de neste 12 årene. Det er gjort analyser på befolknings -, 
bolig- og næringsutvikling i dette tidsperspektivet. I kommuneplanens samfunnsdel 2022-3034 gir mål 
og delmål uttrykk for en ønsket fremtidig situasjon, men beskriver ikke hvordan vi skal komme dit. 
Oppdrag knyttet til mål og delmål fordeles gjennom handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. I 
handlingsdelen lager kommunalområdene strategier og indikatorer som viser hvordan målene skal nås. 
Økonomi- og handlingsplanen prioriterer ressurser og innsats. Denne modellen sikrer både politisk 
styring samtidig som at overordnede mål gir rom for oppdatert og kunnskapsbasert arbeid på 
tvers.  Prioritering og fordeling av konkrete oppgaver skjer gjennom  den årlige rulleringen av 
samfunnsdelens handlingsdel.   

Kommuneplanens samfunnsdel  inneholder en arealstrategi som viser hvordan kommunen skal utvikles 
frem mot 2034 og hvordan arealbruken vil stimulere til en sosial, miljømessig og økonomisk bærekraftig 
vekst.  

  

  

  



Kommune pl ane ns samfunnsde l 2022-2034 

Si de 22 av 41 

5.2 Attraktivitet 

Attraktivitet 

Attrakti vi te t knytter se g ti l mål for utvi kl i nge n av samfunnet vårt - for be fol kningsvekst, næringsutvikli ng 
og be søksattrakti vi tet. Attraktivite t skapes også gje nnom e t godt kul tur- og fri ti dstil bud, godt 
omdømme , samspi ll s- og ve kstkultur i kommune n som organi sasjon og stol thet bl ant i nnbyggerne. 

Attrakti vi te tsbegre pe t stammer fra Te l e marksforskning, som har utvi kl e t e n attrakti vi tetsmodell som 
knytte r be gre pe t opp mot ste de rs uni ke tre kk og kval i te ter. Mode l len ski l ler me l lom strukturel le forhold 
som større l se , se ntralite t og l okal iseri ng (som i kke kan påvi rke s) og tre kk og kval i te te r som gjør e t ste d 
uni kt og som kan påvi rke s l okal t. Attraktivite t e r de l t i nn i tre ni vå - bostedsattraktivitet, 
næringsattraktivitet og besøksattraktivitet. For Horte n kommune be tyr de t at: 

Horten kommune er et attraktivt sted å bo, studere og leve. 
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Horten kommune er et attraktivt sted å arbeide og drive næringsvirksomhet. 

Horten kommune er et attraktivt sted for handel, servering og opplevelser.  

Attraktive byer og tettsteder fremmer livskvalitet, bosetting og næringsutvikling. God stedsutvikling er 
viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som 
lykkes som aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig grep om og langsiktig perspektiv på arbeidet og 
spiller på lag med innbyggere, frivillighet og næringsliv.   

Utviklingen i folketallet er antakelig den viktigste overordnede indikatoren for utviklingen. Attraktivitet 
er viktig for at vi skal tiltrekke oss nye innbyggere og for at de som allerede bor i Horten skal velge å bli. 
Vi kan påvirke attraktiviteten gjennom å skape kvaliteter som gjør Horten attraktiv som bosted, for 
næring og besøk. Gjennom å satse på endring og utvikling for å få vekst unngår vi stillstand og 
stagnasjon.  

Horten har mange attraktive arbeidsplasser og sterke kompetansemiljøer. For å nå mål om høy 
sysselsetting i befolkningen, trenger vi flere arbeidsplasser for ulik kompetanse. Det er også mange som 
bor i Horten og jobber i andre kommuner. Infrastruktur og kollektivtilbud er derfor viktig – både for de 
som bor her og de som vi ønsker skal flytte hit.  

Under motto som “Tenke langsiktig - handle her og nå”, “Mer av Horten i Horten” og foreningen Horten 
Love har det blitt gjort et systematisk arbeid over år med å bygge stolthet og identitet og fremme 
Hortens unike kvaliteter som bo- og arbeidssted.  

Strukturelle forutsetninger for vekst 

Steder har ulike forutsetninger for å få innflytting. Attraktivitetsmodellen skiller mellom strukturelle 
forutsetninger som kommunen ikke kan påvirke (som sentralitet og lokalisering) og forhold vi kan gjøre 
noe med (stedsutvikling og en offensiv næringspolitikk). De tre drivkreftene som til sammen utgjør 
strukturelle forhold som påvirker nettoflyttingen til regionen er innvandring, som påvirker 
flyttestrømmen i alle kommuner og regioner på samme måte. I perioder med høy innvandring til Norge 
vil de fleste steder oppleve vekst. Det sentraliserte flyttemønsteret i Norge går fra små og isolerte 
steder til mer folkerike steder. Regioner med mange innbyggere får bedre flyttetall enn små. Regioner 
med høy arbeidsmarkedsintegrasjon (både internt i kommunen og eksternt) får bedre flyttetall enn 
regioner med lav. Arbeidsplassutviklingen påvirker også nettoflyttingen. Det gjelder både 
arbeidsplassutviklingen på stedet og arbeidsplassutviklingen i  omkringliggende (nabovekst) steder som 
det pendles til.  

Arbeidsplassveksten innad i kommunen påvirker også nettoflyttingen. Dette kan imidlertid påvirkes 
lokalt gjennom å skape næringsattraktivitet. Dersom arbeidsplassveksten i kommunen er sterkere enn 
landsgjennomsnittet, vil det påvirke nettoflyttingen positivt. De strukturelle betingelsene og den relative 
arbeidsplassveksten på stedet vil da i sum være lik forventet nettoflytting. 

Bostedsattraktivitet  

Definisjonen på bostedsattraktivitet er differansen mellom faktisk og forventet nettoflytting - 
bostedsattraktiviteten kan være positiv eller negativ. Kommuner som har bedre flyttetall enn forventet 
har av en eller annen årsak vært attraktive for bosetting. Horten hadde stort sett positiv 
bostedattraktivitet mellom 2005 og 2012 og trakk til seg flere innflyttere enn forventet. Etter 2013 har 
bostedsattraktiviteten for det meste vært negativ. Den svakere befolkningsveksten i Horten skyldes en 
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kombinasjon av flere forhold: Innvandringen til Norge har blitt lavere. Dette har imidlertid påvirket alle 
andre kommuner også. Arbeidsplassveksten i Horten i 2017 og 2018 var svak. Det har gitt lavere 
nettoflytting til Horten i disse årene. Samtidig har det vært god arbeidsplassvekst i kommuner som 
Horten pendler til. Det har delvis veid opp for effekten av den svake arbeidsplassutviklingen i Horten. 
Fra 2013 til og med 2018 har bostedsattraktiviteten vært negativ i fem av seks år. Etter 2012 har altså 
flyttetallene av en eller annen årsak vært lavere enn forventet.   

Næringsattraktivitet  

Det er særlig tre forhold som har en systematisk og sterk betydning for arbeidsplassveksten i 
næringslivet på et sted. Det første forholdet er den nasjonale veksten, det vil si om næringslivet i Norge 
har vekst eller nedgang i den perioden vi ser på. Den nasjonale veksten er imidlertid den samme for alle 
steder. Det andre forholdet er bransjesammensetningen på stedet. Hvis det er en høy andel av 
arbeidsplasser i vekst-bransjer, vil det normalt føre til vekst. Næringsattraktivitet er definert som 
differansen mellom faktisk og forventet vekst. 

Kommuner som er attraktive for næringsliv har bedre vekst i antall arbeidsplasser enn forventet ut fra 
de strukturelle betingelsene. De strukturelle betingelsene er en kombinasjon av bransjestrukturen og 
befolkningseffekten. Dersom kommunen skal ha vekst og utvikling, er vi avhengige av økning i både 
befolkning og næringsliv. Horten skal være et sted hvor næringslivet opplever det som attraktivt å 
etablere seg, utvikle virksomheten og bli værende. Med sentral beliggenhet og god tilgang til kompetent 
arbeidskraft har Horten stort potensial for bærekraftige, miljøvennlige og kunnskapsbaserte næringer, 
og har gode forutsetninger for å etablere lokale arbeidsplasser og utvikle landbruks- og 
reiselivsnæringen. 

Horten kommune er en næringsoffensiv kommune. Horten er vertskommune for Universitetet i Sørøst -
Norge (USN, Campus Vestfold). USN er et stort og næringsrettet universitet, med studentboliger, 
forskningspark, fagskole, teknologiinkubator og arealer for mulig ny nærings-/teknologipark. Vi har en 
sterk klynge av innovative og verdensledende teknologibedrifter som står for en vesentlig andel av 
teknologisk verdiskapning i Norge. Vi har et sterkt og internasjonalt rettet industri - og fagmiljø som er 
godt posisjonert i forhold til viktige fremtidsmuligheter innenfor maritime næringer, havrommet, 
digitalisering, automatisering, autonomi og det grønne skiftet. Horten har høyt utdanningsnivå i 
befolkningen og i næringslivet. Horten Industripark har infrastruktur tilpasset maritim virksomhet. 
Mange viktige offentlige virksomheter som Forsvaret, Kystverket, Redningsselskapet er lokalisert her i 
Horten.  

Horten kommune jobber aktivt opp mot næringsliv, akademia, undervisning, regionale myndigheter og 
andre aktører for å markedsføre de unike fordelene med å etablere og drive næring i Horten. Horten 
kommune skal tilby attraktive og fleksible næringsarealer. Målsettingen innebærer at kommunen har 
evne til å reagere raskt slik at positive muligheter i næringslivet kan utnyttes. Erfaring viser at veksten i 
næringslivet kommer i de bransjene og i den type næringsliv som kommunen har forutsetning for, og 
derfor stort sett i de bransjene som finnes fra før. Industribedrifter innenfor elektronikk, teknologi og 
maritim virksomhet står for en høy andel av de private arbeidsplassene i Horten. Andelen er nesten fem 
ganger så høy som landsgjennomsnittet.   

  

  



Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 

Side 25 av 41 

 

Utviklingen i antall arbeidsplasser i Horten relativt til Norge. Indeksverdi på 100 betyr at utviklingen er lik 
som i landet.  

Kilde: Telemarksforskning  

  

Det har vært noe bedre vekst i antall offentlige arbeidsplasser enn landsgjennomsnittet i Horten, men 
lavere vekst i næringslivet. I 2019 ble det imidlertid god arbeidsplassvekst i både offentlig sektor og 
næringslivet. 
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Kilde: Telemarksforskning  

Sysselsettingsandelen blir som oftest målt som andelen sysselsatte i befolkningen mellom 15 og 74 år. I 
figuren kan vi se hvordan denne sysselsettingsandelen har utviklet seg i Horten og i Norge siden 2000. 
Det var et sterkt fall i 2015 som ikke var reelt, fordi SSB gjorde en endring i måten de registrerer 
arbeidsplasser det året. Det førte til et fall på omtrent 60 000 arbeidsplasser. Det gjør at sysselsettings-
andelen før og etter 2015 ikke er helt sammenliknbare. 

Besøksattraktivitet 

Fra 2016 har besøksattraktiviteten i Horten vært negativ. Det betyr at arbeidsplassutviklingen i 
besøksnæringene i Horten har hatt en svakere utvikling enn forventet. Både butikkhandel og servering 
har en svakere utvikling i antall arbeidsplasser enn forventet.   

Horten sentrum skal videreutvikles som handelssentrum og kommunens urbane tyngdepunkt. Horten by 
har i dag et kompakt sentrum, med Storgata som den historiske sentrumsaksen i byen, og Apotekergata 
fra torget mot havna som en nyere sentrumsakse. I Storgata finner man mange av byens utesteder og 
kaféer. I Gjestehavna finnes flere spisesteder og hotell. I området rundt Apotekergata ligger rådh uset, 
biblioteket, busstasjonen, gågate med kaféer, handel og andre viktige offentlige funksjoner.   

Aktivitet og handel skal konsentreres til sentrumskjernen og byens rom og gater skal bygge opp om 
dette. Flere skal bruke byen aktivt og på flere måter. Det satses på attraktive og engasjerende byrom for 
byens beboere og besøkende.  

Horten kommune satser på videreutvikling og synliggjøring av  Hortens hovedattraksjoner 
Borrehaugene, Midgard, Karljohansvern og kunstnerbyen Åsgårdstrand med Munchs hus.   
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5.2.1 Attraktivitet - hovedmål og delmål 

 

Hovedmål i 
samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

Innbyggerne i  Horten 
er s tol te av 

kommunen sin   

16 - Fremme 
fredelige og 

inkluderende 
samfunn for å  sikre 
bærekraftig 

utvikling, sørge for 
ti lgang til rettsvern 
for a l le, og bygge 
vel fungerende, 
ansvarlige og 
inkluderende 
institusjoner på alle 

nivåer 

I  Horten har vi  tillit 
ti l  hverandre  

16.7 - Sikre lydhøre, inkluderende, 
del takelsesbaserte og representative 

bes lutningsprosesser på alle nivåer 

Attraktivitet 

  Pos i tive 
begivenheter er 

synl iggjort  

  

  Horten kommune er 
en attraktiv 
arbeidsgiver 

  

  Horten kommune 

har godt omdømme  

16.7 - Sikre lydhøre, inkluderende, 

del takelsesbaserte og representative 
bes lutningsprosesser på alle nivåer 

 

  Barn og unge har 
gode oppvekstvilkår 
i  Horten  

  

Horten kommune er 
et attraktivt s ted å bo, 

s tudere og leve  

11 - Gjøre byer og 
lokalsamfunn 

inkluderende, 
trygge, robuste og 
bærekraftige 

Befolkningen i 
Horten øker  

 Attraktivitet 

  Hortens unike 
kva l iteter som 

bosted er aktivt 
markedsført  

  

  Horten har gode og 

inkluderende 
møteplasser  

11.7 - Innen 2030 sørge for at a lle, særlig 

kvinner og barn, eldre og personer med 
nedsatt funksjonsevne, har tilgang til 

trygge, inkluderende og tilgjengelige 
grøntområder og offentlige rom 

 

  Horten kommune 
har attraktive 
bol igareal    

11.1 - Innen 2030 s ikre at alle har ti lgang 
ti l  ti lfredsstillende og trygge boliger og 
grunnleggende tjenester til en 

overkommelig pris, og bedre forholdene i 
s lumområder 

 

  Barnehager og 

skoler i  Horten 
kommune har høy 
kva l itet 

4.2 - Innen 2030 s ikre alle jenter og 

gutter mulighet for god tidlig utvikling og 
omsorg og ti lgang til førskole, s lik at de 
er forberedt på å begynne i 
grunnskolen4.a - Etablere og oppgradere 
utdanningstilbud som er barnevennlige, 
og som ivaretar hensynet til 
kjønnsforskjeller og til personer med 

 



Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 
 

Side 28 av 41 

Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, 
ikke-voldelige, inkluderende og effektive 

læringsmiljø for alle 
  Innbyggerne i  

Horten trives i  sine 

nærmi l jø  

  

  Horten har gode 
nærmi l jø med 
bol iger for ulike 
behov og livsfaser  

11.1 - Innen 2030 s ikre at alle har ti lgang 
ti l  ti lfredsstillende og trygge boliger og 
grunnleggende tjenester til en 
overkommelig pris, og bedre forholdene i 
s lumområder 

 

  Horten er en 

inkluderende 
s tudentby 

11.1 - Innen 2030 s ikre at alle har ti lgang 

ti l  ti lfredsstillende og trygge boliger og 
grunnleggende tjenester til en 
overkommelig pris, og bedre forholdene i 

s lumområder 

 

Horten kommune har 

et mangfoldig kultur-, 
idretts- og 
foreningsliv 

03 - Sikre god helse 

og fremme 
l ivskvalitet for a lle, 
uansett alder     

I  Horten kommune 

ska l alle kunne delta 
i  kul turopplevelser 
og kul turaktiviteter 

10.2 - Innen 2030 s ikre myndiggjøring og 

fremme sosial, økonomisk og politisk 
inkludering av a lle, uavhengig av a lder, 
kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, 

nas jonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status 

Attraktivitet 

  Horten kommune 
har åpen dialog med  
ul ike tros- og 

l ivssynssamfunn  

10.2 - Innen 2030 s ikre myndiggjøring og 
fremme sosial, økonomisk og politisk 
inkludering av a lle, uavhengig av a lder, 

kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, 
nas jonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status 

 

  Offentlig, privat og 
frivi llig sektor 

samarbeider om å  
utvikle gode tilbud 

ti l  innbyggerne 

10.2 - Innen 2030 s ikre myndiggjøring og 
fremme sosial, økonomisk og politisk 

inkludering av a lle, uavhengig av a lder, 
kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, 

nas jonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status17.17 - 
Stimulere til og fremme velfungerende 

partnerskap i det offentlige, mellom det 
offentlige og det private og i det sivile 
samfunn som bygger på partnerskapenes 
erfaringer og ressursstrategier 

 

  I  Horten kommune 
har frivilligheten 
foruts igbare og 

gode rammevilkår   

10.2 - Innen 2030 s ikre myndiggjøring og 
fremme sosial, økonomisk og politisk 
inkludering av a lle, uavhengig av a lder, 

kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, 
nas jonal opprinnelse, religion eller 
økonomisk eller annen status17.17 - 

Stimulere til og fremme velfungerende 
partnerskap i det offentlige, mellom det 
offentlige og det private og i det sivile 

samfunn som bygger på partnerskapenes 
erfaringer og ressursstrategier 

 

  Kul tur-, idretts og 
aktivitetstilbudet i  
Horten er godt kjent 

  

  I  Horten er den 
unike kulturarven 

utviklet som del av 
s tedsidentiteten 

11.4 - Styrke innsatsen for å  verne og 
s ikre verdens kultur- og naturarv 

 

  I  Horten kommune 
kan a lle leve et 
aktivt l iv 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

Horten kommune er 
et attraktivt s ted for 

handel, servering og 
opplevelser  

12 - Sikre 
bærekraftig 

forbruks- og 
produksjonsmønstre 

Byene og 
tetts tedene i  Horten 

er s terke og levende 
lokalsamfunn 

 Attraktivitet 

  Horten er en urban 

og levende småby 
med egenart  

11.4 - Styrke innsatsen for å  verne og 

s ikre verdens kultur- og naturarv 

 

  Festivalbyen Horten 
er godt etablert som 
merkevare 

8.9 - Innen 2030 utarbeide og iverksette 
pol itikk for å fremme en bærekraftig 
turis tnæring som skaper arbeidsplasser 
og fremmer lokal kultur og lokale 
produkter 

 

  Vikingarven på 
Borre, Munch i  
kunsterbyen 

Åsgårdstrand og 
kulturparken 
Karl johansvern er 
kjente attraksjoner  

11.4 - Styrke innsatsen for å  verne og 
s ikre verdens kultur- og naturarv 

 

I  Horten kommune 

samarbeider vi  for å  
nå  felles mål  

17 - Styrke 

vi rkemidlene som 
trengs  for å 

gjennomføre 
arbeidet, og fornye 
globale partnerskap 

for bærekraftig 
utvikling 

Horten kommune 

driver innovasjon i 
organisasjons- og 

samfunnsutviklingen  

  

  Horten kommunes 
prosesser i  
samfunnsutviklingen 
er åpne og 
transparente  

16.6 - Utvikle effektive, ansvarlige og 
åpne institusjoner på alle nivåer16.7 - 
Sikre lydhøre, inkluderende, 
del takelsesbaserte og representative 
bes lutningsprosesser på alle nivåer 

 

  Horten kommune er 
åpen, utadvendt og 
inkluderende  

16.6 - Utvikle effektive, ansvarlige og 
åpne institusjoner på alle nivåer 

 

  Horten kommune 
samarbeider med 

s tatlige og regionale 
myndigheter  

17.17 - Stimulere til og fremme 
vel fungerende partnerskap i  det 

offentlige, mellom det offentlige og det 
private og i  det sivile samfunn som 
bygger på  partnerskapenes erfaringer og 
ressursstrategier 

 

  I  Horten kommune 

finner vi  helhetlige 
løsninger  

  

Horten kommune er 
et attraktivt s ted å 
arbeide og drive 

næringsvirksomhet  

08 - Fremme varig, 
inkluderende og 
bærekraftig 

økonomisk vekst, 
ful l sysselsetting og 
anstendig arbeid for 

a l le 

Horten kommune er 
næringsoffensiv, 
kunnskapsrik, 

proaktiv, 
løsningsorientert, 
foruts igbar og 

innovativ  

8.3 - Fremme en utviklingsrettet politikk 
som støtter produktive aktiviteter, 
opprettelse av anstendige 

arbeidsplasser, entreprenørskap, 
kreativitet og innovasjon, og stimulere ti l 
formalisering av og vekst i  antallet svært 

små, små og mellomstore bedrifter, blant 
annet ved å gi dem tilgang til finansielle 

tjenester8.9 - Innen 2030 utarbeide og 
iverksette politikk for å fremme en 
bærekraftig turistnæring som skaper 

arbeidsplasser og fremmer lokal kultur 
og lokale produkter 

Attraktivitet 

  Horten kommune 
har attraktive og 

8.2 - Øke den økonomiske 
produktiviteten gjennom diversifisering, 
teknologisk fremgang og innovasjon, 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

fleksible 
næringsareal.  

blant annet med vekt på lønnsomme og 
arbeidsintensive sektorer 

  På  arbeidsmarkedet 
i  Horten finnes det 
arbeidsplasser for 

ul ike typer 
kompetanse  

8.5 - Innen 2030 oppnå full og produktiv 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle 
kvinner og menn, inkludert ungdom og 

personer med nedsatt funksjonsevne, og 
oppnå lik lønn for likt arbeid8.6 - Innen 

2020 betydelig redusere andelen unge 
som verken er i  arbeid, under utdanning 
el ler opplæring 

 

  Horten kommune 
fremmer Campus 

Vestfold som viktig 
regional leverandør 
av utdanning, 

forskning og 
innovasjon.   

17.17 - Stimulere til og fremme 
vel fungerende partnerskap i  det 

offentlige, mellom det offentlige og det 
private og i  det sivile samfunn som 
bygger på  partnerskapenes erfaringer og 

ressursstrategier 

 

  Horten kommune 
støtter og fremmer 
gode initiativ og nye 
ideer  

8.3 - Fremme en utviklingsrettet politikk 
som støtter produktive aktiviteter, 
opprettelse av anstendige 
arbeidsplasser, entreprenørskap, 
kreativitet og innovasjon, og stimulere ti l 
formalisering av og vekst i  antallet svært 
små, små og mellomstore bedrifter, blant 
annet ved å gi dem tilgang til finansielle 
tjenester 

 

  De unike fordelene 

ved å  drive næring 
og verdiskaping i  
Horten er godt kjent  

  

  Horten kommune 
samarbeider aktivt 

med universitet, 
skoler, næringsliv og 
myndigheter  

8.2 - Øke den økonomiske 
produktiviteten gjennom diversifisering, 

teknologisk fremgang og innovasjon, 
blant annet med vekt på lønnsomme og 
arbeidsintensive sektorer 

 

 

5.3 God oppvekst 
 

God oppvekst  

Våre barn og unge er fremtiden. 

God helse, tilhørighet, trivsel og mestring skapes gjennom hele oppveksten, på alle arenaer der barn og 
unge oppholder seg. Å lykkes som samfunn med å inkludere unge og sikre at færrest mulig faller 
utenfor, har flere konsekvenser enn de statistiske og samfunnsøkonomiske. For hvert enkelt menneske 
dette gjelder – og deres nærmeste familie – er det enorm forskjell for hele livet på de to alternativene; å 
oppleve seg selv som utenfor eller innenfor fellesskapet. 

Utenforskap karakteriseres som en kompleks samfunnsutfordring som ingen tjeneste eller sektor kan 
løse alene. Sammen må vi finne nye løsninger for å forhindre utenforskap blant barn og unge.  

For å løse disse utfordringene må barn og unge ses på som “24-timers mennesker”, som lever livene 
sine på flere arenaer. Å sørge for en god oppvekst for barn og unge i Horten kommune forutsetter 
samarbeid mellom kommunalområdene, men også mellom kommune, fylkeskommune, frivillighet og 
næringsliv. 
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Horten kommune har i flere år jobbet målrettet for å bedre oppvekstvilkårene til barn og unge. Vi har 
fått til mye. Samtidig ser vi at mange av suksesskriteriene for god oppvekst krever at vi samarbeider 
enda mer på tvers. For å nå målene må vi jobbe sammen ved å utnytte vår totale kapasitet og 
kompetanse. Forebygging, tidlig innsats, inkludering, utdanning og arbeid er viktige innsatsfaktorer.   

Horten har relativt mange barn av enslige forsørgere, høy andel barn 0 – 17 år med barnevernstiltak, 
relativt høy ungdomsledighet samt en økning av andel barn i lavinntektshusholdninger. Frafallet fra 
videregående skole er også en utfordring, og en kjenner til at arbeidet med å hjelpe barn og ungdom til 
å fullføre utdanning må starte tidligere enn ved oppstart av videregående opplæring.   

Forutsetningenene for å mestre skole, utdanning og eget liv skapes på mange arenaer, i barnehage, 
skole, i voksenopplæring, i kulturskolen, i idrettsklubber, i fritidsaktiviterer, i nærmiljøet og på 
kulturarenaene. Sammenhengen og samspillet mellom de ulike arenaene kan bidra til trygg, 
inkluderende og helsefremmende oppvekst, hvor den enkelte utvikler livsmestring og kompetanse for 
fremtiden.  

God utdanning er viktig for den enkelte, for det sosiale fellesskapet og for samfunnet som helhet. Alle 
barn i Horten skal få et kvalitativt godt barnehagetilbud uavhengig av hvilken barnehage de går i. 
Barnehagen skal anerkjenne at barndommen har en verdi i seg selv og være en god barndomsarena. 
Barnehagen er første trinn i utdanningsløpet og skal legge grunnlag for videre utvikling, læring, dan ning 
og demokratisk deltakelse. 

En god utdanning skal fremme barn, unge og voksnes kunnskapsutvikling, ferdigheter og holdninger, slik 
at de opplever å mestre eget liv og utvikler kompetanse til å delta i arbeidsliv, samfunn og være en del 
av et fellesskap med andre. Den vektlegger menneskeverdet og den enkeltes identitetsutvikling i et 
inkluderende og mangfoldig fellesskap. Utdanningen skal bygge på menneskerettighetene og FNs 
barnekonvensjon og fremme demokratiske verdier og holdninger, slik at barn, ungdom, foresatte og 
voksne under utdanning slutter opp om disse verdiene.  

Barn og unge trenger flere arenaer hvor de kan lære, utvikle seg og oppleve mestring. En aktiv og 
inkluderende frivillig sektor bidrar til den organiserte aktiviteten. Det er også behov for at barn og unge 
kan drive selvorganisert aktivitet ute og inne, at det legges tilrette med engasjerende og 
aktivitetsfremmende nærmiljøer.  

Etisk bevissthet, kritisk refleksjon og respekt for natur og miljøet vil bli stadig viktigere  i morgendagens 
samfunn. Gjennom god utdanning får alle mulighet til å utfolde seg, de utvikler skaperglede, 
engasjement, nysgjerrighet og lyst til å utforske. Kulturelt mangfold og respekt for den enkeltes 
overbevisning ligger til grunn for arbeidet med læring og utdanning. Det å fremme den enkeltes helse, 
både den mentale helsen og den fysiske helsen, er avgjørende for god læring og utvikling. Det er viktig 
at læring og utdanning skjer innenfor trygge leke- og læringsmiljøer med en helthetlig tilnærming til 
innbyggernes behov. 

Barna våre er den største verdien vi som samfunn har. God oppvekst er et av satsingsområde for Horten 
kommune. I Horten skal alle barn som fødes og vokser opp sikres en god start på livet. I barnehage og 
skole av høy kvalitet skal de forberedes til et godt sosialt liv, videre utdanning og yrkesliv. Alle barn skal 
få tilbud om plass i barnehage. Alle barn skal kunne ha en aktiv og meningsfull hverdag og alle barn og 
unge i Horten kommune skal bli hørt i saker som angår dem.  

5.3.1 God oppvekst - hovedmål og delmål 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN 

bærekraftsmål 

Delmål FN delmål Satsingsområde 

I  Horten kommune er 
barn og unge forberedt 

ti l  et godt sosialt liv, 
videre utdanning og 
yrkes liv  

04 - Sikre 
inkluderende, 

rettferdig og god 
utdanning og 
fremme 
mul igheter for 
l ivslang læring for 

a l le 

Utdanningsløpet i  
Horten kommune 

gjør barn og unge 
klare for å delta i 
samfunnet  

4.1 - Innen 2030 s ikre at alle jenter og 
gutter fullfører gratis og likeverdig 

grunnskole og videregående opplæring av 
høy kva l itet som kan gi dem et relevant og 
reel t læringsutbytte4.2 - Innen 2030 s ikre 
a l le jenter og gutter mulighet for god tidlig 
utvikling og omsorg og ti lgang til førskole, 

s l ik at de er forberedt på å  begynne i 
grunnskolen 

God oppvekst 

  I  Horten 

kommune 
ful lfører unge 
videregående 
opplæring  

4.1 - Innen 2030 s ikre at alle jenter og 

gutter fullfører gratis og likeverdig 
grunnskole og videregående opplæring av 
høy kva l itet som kan gi dem et relevant og 
reel t læringsutbytte4.4 - Innen 2030 oppnå 
en betydelig økning i antall unge og voksne 
som har kompetanse, blant annet i tekniske 
fag og yrkesfag, som er relevant for 

sysselsetting, anstendig arbeid og 
entreprenørskap 

 

  I  Horten er 

ungdom mellom 
16 og 25 år i  
utdanning eller 
arbeid  

8.5 - Innen 2030 oppnå full og produktiv 

sysselsetting og anstendig arbeid for alle 
kvinner og menn, inkludert ungdom og 
personer med nedsatt funksjonsevne, og 
oppnå lik lønn for likt arbeid8.6 - Innen 
2020 betydelig redusere andelen unge som 

verken er i  arbeid, under utdanning eller 
opplæring 

 

  Al le barnehager 
og skoler har 
trygge 

læringsmiljø 

4.a  - Etablere og oppgradere 
utdanningstilbud som er barnevennlige, og 
som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller 

og ti l  personer med nedsatt funksjonsevne 
og s ikrer trygge, ikke-voldelige, 
inkluderende og effektive læringsmiljø for 

a l le 

 

  Horten kommune 
har et godt tilbud 
av organisert og 
uorganisert 
aktivitet for barn 
og unge  

  

  I  Horten 
kommune får alle 
barn ti lbud om 

plass i  barnehage 

4.a  - Etablere og oppgradere 
utdanningstilbud som er barnevennlige, og 
som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller 

og ti l  personer med nedsatt funksjonsevne 
og s ikrer trygge, ikke-voldelige, 

inkluderende og effektive læringsmiljø for 
a l le 

 

  Barn som fødes 
og vokser opp i  
Horten får en god 

s tart på l ivet  

  

Det er trygt å  vokse opp 
i  Horten kommune 

03 - Sikre god 
helse og fremme 

l ivskvalitet for 
a l le, uansett 
a lder     

I  Horten 
kommune blir 

barn og unges 
s temme hørt  

5.1 - Få  s lutt på alle former for 
diskriminering av jenter og kvinner i  hele 

verden5.3 - Avskaffe all skadelig praksis, 
som barneekteskap, tidlige ekteskap og 
tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse 

God oppvekst 

  I  Horten 
kommune har 
barn og unge 
lærings – og 

4.a  - Etablere og oppgradere 
utdanningstilbud som er barnevennlige, og 
som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller 
og ti l  personer med nedsatt funksjonsevne 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN 

bærekraftsmål 

Delmål FN delmål Satsingsområde 

oppvekstmiljø 
uten krenkelser, 

mobbing og 
utenforskap 

og s ikrer trygge, ikke-voldelige, 
inkluderende og effektive læringsmiljø for 

a l le 

  Al le barn og unge 

får oppleve 
mestring, læring 

og utvikling  

4.2 - Innen 2030 s ikre alle jenter og gutter 

mul ighet for god tidlig utvikling og omsorg 
og ti lgang til førskole, slik at de er forberedt 

på  å  begynne i  grunnskolen4.5 - Innen 2030 
avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og 
opplæring og sikre l ik tilgang til alle nivåer 

innenfor utdanning og yrkesfaglig 
opplæring for sårbare grupper, inkludert 
personer med nedsatt funksjonsevne, 
urfolk og barn i utsatte situasjoner 

 

  Horten kommune 

jobber 
systematisk med 

forebygging og 
tidl ig innsats  

  

  Horten kommune 
jobber 
systematisk for å 
dempe effekten 
av vedvarende 
lavinntekt i 
fami lien  

  

 

5.4 Trygghet for innbyggerne 
 

Trygghet for innbyggerne 

God helse - hele livet   

Horten har en sammensatt befolkning. Vi vil legge til rette for at alle innbyggere har lik mulighet til å 
delta, medvirke og tilegne seg kunnskap som bidrar til å opprettholde god fysisk og psykisk helse hele 
livet. For å mestre egne liv er det nødvendig med kompetanse som fremmer dette.  

Blant innbyggerne i Horten kommune lever en noe høyere andel enn i landet for øvrig i husholdninger 
med vedvarende lavinntekt. Lavinntekt har umiddelbare konsekvenser for de som lever med det, men 
det har også større samfunnsmessige ringvirkninger, i form av redusert helse og tapte leveår. For å sikre 
trygghet for innbyggerne, og for å jevne ut sosiale forskjeller, er det av stor betydning å skape 
inkluderende nærmiljøer som fremmer deltagelse og mestring for alle aldersgrupper, tilfreds stillende 
boliger og bomiljøer og tilgang på arbeid og aktivitet. Tilgang på disse ressursene er ulikt fordelt i 
befolkningen. Systematisk arbeid for deltagelse og tilhørighet og motvirke utenforskap i alle livets faser, 
uavhengig av økonomisk, sosial eller etninsk bakgrunn er vesentlig i arbeidet med å skap trygghet og 
likeverdighet i hortensamfunnet. Det fordrer innsats på tvers av kommunalområder og 
samfunnssektorer. Å legge tilrette for en aktiv og inkluderende frivillighet er vesentlig. 

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt i den individuelle samhandlingen mellom innbygger og 
kommune. Fremtidens helse- og omsorgstjenester utvikles sammen med brukere, pårørende og andre 
samarbeidspartnere, som frivillig sektor. Det er et mål at tjenestene oppleves som helhetlige og 
koordinerte, og at forebygging og tidlig innsats skjer i samhandling med innbyggerne. 
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Med en god helse og meningsfylte liv, vil mange eldre ha gode og aktive leveår foran seg som 
pensjonister. Dette er positivt for den enkelte og for samfunnet. Vi blir stadig flere eldre. I Horten vil 
andelen mellom 80 og 89 år øke med 74,6 % fra 2020 til 2034. Andelen mellom 67 og 79 år vil øke med 
20,7 % i samme periode.  

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» startet i 2019. Status på arbeidet rapporte res årlig i 
Kvalitetsmeldingen. Reformen har som hovedformål å sikre god ernæring, tilpasset hverdagsaktivitet, 
samhandling mellom ulike samfunnsaktører og motivere innbyggerne til planlegging for egen alderdom.   

En tilrettelagt boform, hverdagsaktivitet og kontakt med sosiale nettverk, er nøkler for å opprettholde 
egenmestring og selvstendighet. Mange eldre har ressurser og ønsker å delta aktivt og fortsatt bidra til 
en positiv samfunnsutvikling. Dette vil vi legge til rette for.   

Kommunen vil skape bærekraftige og likeverdige løsninger slik at vi kan møte morgendagens 
helseutfordringer, utjevne sosiale helseforskjeller og fremme god helse for alle. Dette vil skje gjennom 
organisasjonsutvikling og ved å ta i bruk mer effektive og fremtidsrettede helsesystemer. Det er fortsatt 
mer å hente på digitalisering og velferdsteknologi i samarbeid med forsknings- og utviklingsmiljøer, 
private og offentlige aktører, internt og eksternt. 

Det viktigste fremover er at innbyggerne har en egeninteresse av på mestre egne liv  og være 
selvstendige og kompetente innbyggere.  

Innbyggerne i Horten kommune skal være trygge på at den dagen de er i behov for bistand, vil 
kommunen yte sine lovpålagte tjenester til alle, uavhengig av alder og sosioøkonomisk status. En større 
og mer sammensatt befolkning krever nye tilbud innen kultur og idrett.  

Beredskap  

Teknisk og sosial infrastruktur  

Kommunen er avhengig av god og klimavennlig infrastruktur,  som veier, grønnstruktur, havner, 
overvann- og flomtiltak, vann- og avløpsanlegg og renovasjon.  

Horten kommune forsyner befolkningen med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Vannforsyning og 
avløpshåndtering er viktig, blant annet for å slukke brann og begrense sykdom. Kommunens 
anlegg inkluderer høydebasseng, ledningsnett, renseanlegg og pumpestasjoner. Virksomheten 
finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. 

Drikkevannet leveres fra Farrisvannet og Eikeren. Selve vannbehandlingen utføres av Vestfold Vann, der 
Horten kommune er en av eierne. En alternativ vannforsyning uten bruk av det eksiste rende 
ledningsnettet er under etablering. 

Ledningsnettet fornyes i henhold til hovedplan for vann og avløp. De fleste tiltak i hovedplanen 
gjennomføres i et langsiktig perspektiv på minimum 50-100 år.  
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5.4.1 Trygghet for innbyggerne - hovedmål og delmål 

 

Hovedmål i 
samfunnsplanen 

FN 
bærekraftsmål 

Delmål FN delmål Satsingsområde 

Horten kommune er 
et l ikeverdig 

samfunn 

10 - Redusere 
ul ikhet i og 

mel lom land 

I  Horten kommune har alle 
barn mulighet til å delta på 

fri tidsaktivi teter  

10.3 - Sikre l ike muligheter og 
redusere forskjeller i  levekår, blant 

annet ved å avskaffe diskriminerende 
lover, politikk og praksis og ved å 
fremme lovgivning, politikk og ti ltak 

som er egnet til å  nå dette målet 

Trygghet for 
innbyggere 

  Horten kommune utvikler 

tjenestene sammen med 
innbyggerne   

10.2 - Innen 2030 s ikre myndiggjøring 

og fremme sosial, økonomisk og 
pol itisk inkludering av a lle, uavhengig 
av a lder, kjønn, funksjonsevne, rase, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, 
rel igion eller økonomisk eller annen 

s tatus16.7 - Sikre lydhøre, 
inkluderende, deltakelsesbaserte og 
representative beslutningsprosesser 

på  a lle nivåer 

 

  I  Horten kommune kan alle 
bo trygt og godt  

  

  Horten kommune demper 
negativ effekt av å  leve i 

vedvarende lavinntekt  

1.1 - Innen 2030 utrydde all ekstrem 
fattigdom 

 

  Horten har høy sysselsetting i  
befolkningen  

8.5 - Innen 2030 oppnå full og 
produktiv sysselsetting og anstendig 
arbeid for alle kvinner og menn, 
inkludert ungdom og personer med 
nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik 
lønn for l ikt arbeid8.6 - Innen 2020 
betydelig redusere andelen unge som 
verken er i  arbeid, under utdanning 
el ler opplæring 

 

  Horten kommune jobber 
systematisk med å utjevne 

sosiale forskjeller   

1.2 - Innen 2030 minst halvere 
andelen menn, kvinner og barn i  alle 

a ldre som lever i  fattigdom, i henhold 
ti l  nasjonale definisjoner 

 

  Al le barn i Horten kommune 
har muligheter for aktive og 
meningsfylte liv  

  

Innbyggerne i  
Horten kommune 
mestrer egne liv 

03 - Sikre god 
helse og 
fremme 

l ivskvalitet for 
a l le, uansett 
a lder     

I  Horten kommune har vi  
trygg, tydel ig og aktiv 
inkludering og integrering 

 Trygghet for 
innbyggerne 

  Unge voksne og voksne har 
god fys isk og psykisk helse og 

mestrer eget liv  

  

  Innbyggerne i  Horten 

planlegger for egen alderdom  

  

  I  Horten bor eldre trygt 
hjemme  

  

  Hortens barn, unge og 
fami lier mestrer de 

utfordringene de møter  

  

  Innbyggerne i  Horten har god 

helsekompetanse  
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN 

bærekraftsmål 

Delmål FN delmål Satsingsområde 

  Innbyggerne i  Horten 
kommune tar ansvar for egen 

helse  

3.5 - Styrke forebygging og 
behandling av rusmiddelmisbruk, 

blant annet misbruk av narkotiske 
s toffer og skadelig bruk av alkohol3.7 
- Innen 2030 s ikre allmenn ti lgang til 
tjenester knyttet til seksuell og 
reproduktiv helse, inkludert 

fami lieplanlegging og tilhørende 
informasjon og opplæring, og sikre at 
reproduktiv helse innarbeides i 

nas jonale strategier og programmer 

 

Horten kommune er 
forberedt på å møte 
morgendagens 
behov 

03 - Sikre god 
helse og 
fremme 
l ivskvalitet for 
a l le, uansett 
a lder     

Horten kommune utvikler 
effektive og innovative 
tjenester 

 Trygghet for 
innbyggerne 

  Horten kommune tar i  bruk 
ny teknologi  

  

  Horten kommune planlegger 
for endringer i  
befolkningssammensetningen  

  

Horten kommune 
har god beredskap  

07 - Sikre tilgang 
ti l  pålitelig, 
bærekraftig og 

moderne energi 
ti l  en 

overkommelig 
pris  for alle,06 - 
Sikre 

bærekraftig 
vannforvaltning 
og ti lgang til 

vann og gode 
sanitærforhold 
for a l le,15 - 
Beskytte, 
gjenopprette og 
fremme 
bærekraftig 
bruk av 
økosystemer, 
s ikre 
bærekraftig 
skogforvaltning, 

bekjempe 
ørkenspredning, 
s tanse og 

reversere 
landforringelse 

samt stanse tap 
av artsmangfold 

Avløpsanleggene er 
vedl ikeholdt, miljøvennlig og 
fremtidstilpasset  

13.1 - Styrke evnen til å s tå imot og 
ti lpasse seg klimarelaterte farer og 
naturkatastrofer i  alle land.13.3 - 

Styrke enkeltpersoners og 
institusjoners evne ti l å motvirke, 

ti lpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og 
deres evne til tidlig varsling, samt 

s tyrke kunnskapen og 
bevisstgjøringen om dette. 

Trygghet for 
innbyggerne 

  Horten kommune jobber 
systematisk og målrettet med 
beredskap og planer for 

uforutsette hendelser  

  

  Horten kommune tar vare på 
matjorda  

2.4 - Innen 2030 s ikre at det finnes 
bærekraftige systemer for 

matproduksjon, og innføre robuste 
metoder som gir økt produktivitet og 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN 

bærekraftsmål 

Delmål FN delmål Satsingsområde 

produksjon, som bidrar ti l å 
opprettholde økosystemene, som 

styrker evnen til tilpasning til 
kl imaendringer, ekstremvær, tørke, 
oversvømmelse og andre katastrofer, 
og som gradvis bedrer arealenes og 
jordas kvalitet 

  Horten kommune  er 
forberedt på klimaendringer  

13.1 - Styrke evnen til å s tå imot og 
ti lpasse seg klimarelaterte farer og 
naturkatastrofer i  alle land.13.3 - 

Styrke enkeltpersoners og 
institusjoners evne ti l å motvirke, 
ti lpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og 
deres evne til tidlig varsling, samt 
s tyrke kunnskapen og 
bevisstgjøringen om dette. 

 

  Horten kommune har s ikker 
ti l førsel av rent drikkevann  

6.1 - Innen 2030 sørge for likeverdig 
ti lgang til trygt drikkevann til en 
overkommelig pris for a lle6.3 - Innen 

2030 sørge for bedre vannkvalitet ved 
å  redusere forurensning, avskaffe 
avfa llsdumping og mest mulig 
begrense utslipp av farlige kjemikalier 
og materialer, halvere andelen 

ubehandlet spillvann og i  vesentlig 
grad øke gjenvinning og trygg ombruk 
på  verdensbasis6.5 - Innen 2030 

innføre en integrert forvaltning av 
vannressurser på a lle nivåer, blant 
annet gjennom samarbeid over 
landegrensene der det er aktuelt 

 

 

5.5 Natur og miljø 
 

Natur, klima og miljø  

Horten kommune skal gå foran i det grønne skiftet.  Vi skal ta vare på naturen. Byutviklingen skal være 
miljø- og klimavennlig. Grønn mobilitet er et satsingsområde. Planer, strategier, prioriteringer og små og 
store tiltak viser at det går en grønn tråd gjennom Horten kommunes arbeid. Kommuneplanens 
samfunnsdel 2022-2034 skal vise hvordan vi skal fortsette arbeidet. Gjennom å nå våre egne mål bi drar 
vi også til å nå globale mål fastsatt gjennom FNs bærekraftsmål og Parisavtalens 1,5-graders mål.  

Natur  

Etter at isen trakk seg tilbake ga naturen grunnlaget for bosetting. Menneskets kultivering av arter over 
tid og variert geologisk sammensetning har bidratt til å skape naturen vi har i Horten i dag. Til tross for 
at Horten kommune dekker et nokså lite areal, er Horten blant de kommunene i landet som har flest 
registrerte arter oppgjennom tidene -  over 8 000 arter (Artsdatabankens artskart, februar 2022) . 254 
av disse artene er trua, i tillegg til 246 arter kategorisert som nær trua. Kartlegging sommeren 2021 viste 
at Horten kommune har 42 registrerte terrestriske (landlevende) naturtyper. 74 prosent av disse er 
enten rødlistet, nær truet, eller så sjeldne at vi ikke vet nok om dem til å vurdere dem.   
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Overvåkingen av de vernede ferskvannsforekomstene Adalstjern og Borrevannet (i henhold til  
Vannforskriften), viser at innsjøene er i svært dårlig økologisk tilstand. Tilførsler av næringssalter og 
jordpartikler synes å være  årsak, men effekten av klimaendringene antas å forverre tilstanden 
betraktelig. Dette fører igjen til giftige og uønskede algeoppblomstringer. 

Sjøområdet vårt er gyteplass for torsk og sild, samt viktige leveområder for dypvannsreker. Kystvannet 
rundt Horten kommune rommer ålegrassenger som utgjør viktige oppvekstområder for særlig torsk, 
men også andre arter og grupper. Vi har verdifull natur i Horten, både på land og i sjøen. Denne arven 
må vi ta vare på, både for dagens og kommende generasjoner.  

Klima og miljø 

Global oppvarming truer livsgrunnlaget vårt, og gir betydelig økt risiko for konsekvenser både for 
økosystemer, mennesker og samfunn over hele verden. Å begrense temperaturøkningen på jorda krever 
svært raske og omfattende endringer på mange nivå i samfunnet.  Klimautfordringene er globale, men 
må løses lokalt.  

Gjennom Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å bidra til at global oppvarming holdes godt under to 
grader sammenlignet med førindustriell tid, og helst begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. 
Norges klimaforpliktelser er vedtatt gjennom klimalov.  Loven har mål om at utslippene av klimagasser i 
2030 skal være minst 40 prosent lavere enn i 1990. I 2050 må utslippene av CO2 være netto null.   

I Horten kommune er de største utslippene av klimagasser som oppstår innenfor kommunens grenser 
(direkte utslipp) fra transport. Veitrafikken er den største utslippskilden, der personbiler utgjør 
hovedandelen. Utslippene fra sjøfart (lystbåter og nyttetrafikk) er om lag like store som fra tunge 
kjøretøy. Transport, og spesielt veitrafikk, skaper også utfordringer med kø, trafikksikkerhet, støy, 
luftkvalitet, forurensning og mikroplast i havet. Utfordringene krever  helhetlige løsninger.  

De indirekte utslippene av klimagasser fra innbyggere, næringsliv og kommunen er flere ganger større 
enn direkte utslipp. Indirekte utslipp er utslipp som oppstår utenfor kommunens gre nser og stammer fra 
en rekke ulike kilder, der materialer, mat, elektrisitet, flyreiser og forbruksvarer er de største. Horten 
kommune skal bidra til reduksjoner av direkte og indirekte klimagassutslipp gjennom sin rolle som 
samfunnsutvikler, planmyndighet eiendomsbesitter, arbeidsgiver, innkjøper og tjenesteleverandør.   

Horten har gode forutsetninger for å lede an i utviklingen for lavutslippssamfunnet. Vi har et kompetent 
næringsliv og engasjerte innbyggere. Gjennom samarbeid med innbyggere, næringslivet,  organisasjoner 
og frivilligheten skal kommunen være en pådriver for innovative løsninger og endret adferd.   

Konsekvensene av klimaendringene merkes allerede med mer ekstremvær, flom og tørke. Kommunen 
må være forberedt på at klimaendringer vil påvirke store deler av samfunnet. Klimatilpasning handler 
om å gjøre valg som reduserer de negative konsekvensene av klimaendringene, og utnytter de positive 
konsekvensene for natur og mennesker.  

Kulturminner 

I Horten har vi verdifulle kulturminner med spor etter menneskers liv og virke i vårt fysiske miljø. Vi har 
steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Også naturelementer med 
kulturhistorisk verdi er kulturminner, eller kan inngå som del av et kulturminne. Kulturminner kan for 
eksempel være bygninger, hager, gravhauger, helleristninger, båter eller veifar. Disse kan være fra 
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tidligere tider eller fra vår egen tid. Vi må ha en bevisst holdning til hvordan vi forvalter disse verdiene 
med tanke på både nåtid og fremtid. 

  

  

5.5.1 Natur og miljø - hovedmål og delmål 

 

Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

Horten kommune tar 

vare på  naturverdiene   

14 - Bevare og bruke 

havet og de marine 
ressursene på en måte 
som fremmer 
bærekraftig 
utvikling,15 - Beskytte, 
gjenopprette og 
fremme bærekraftig 
bruk av økosystemer, 

s ikre bærekraftig 
skogforvaltning, 
bekjempe 
ørkenspredning, stanse 
og reversere 
landforringelse samt 
s tanse tap av 

artsmangfold 

Horten har 

ti lgjengelige og 
varierte 
fri luftsområder  

 Natur og mi ljø 

  Utvikl ingen 
skjer i  og i  

ti lknytning til 
eks isterende 
byer og 
tetts teder  

  

  I  Horten 
kommune er 
vern og utvikling 

i  ba lanse 

  

  Horten har s tort 
biologisk 

mangfold 

14.2 - Innen 2020 forva lte og beskytte 
økosystemene i havet og langs kysten på 

en bærekraftig måte for å  unngå 
betydelig skadevirkninger, blant annet 
ved å  s tyrke økosystemenes 
motstandsevne og ved å iverksette tiltak 
for å  gjenoppbygge dem, slik at havene 
kan bli sunne og produktive15.5 - 
Iverksette umiddelbare og omfattende 

ti l tak for å  redusere ødeleggelsen av 
habitater, stanse tap av biologisk 
mangfold og innen 2020 verne truede 

arter og forhindre at de dør ut 

 

Horten kommune tar 
kl imaansvar  

13 - Handle 
umiddelbart for å  
bekjempe 
kl imaendringene og 

konsekvensene av dem 

I Horten er det 
enkelt å  ta 
mi l jøvennlige 
va lg  

  

  Horten 

kommune er 
energieffektiv 
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Hovedmål i 

samfunnsplanen 

FN bærekraftsmål Delmål FN delmål Satsingsområde 

  Horten 
kommune har 

høy 
arealutnyttelse 
ved knutepunkt  

  

  Horten 
kommune har 

redusert direkte 
og indirekte 
kl imagassutslipp  

12.4 - Innen 2020 oppnå en mer 
mi l jøvennlig forvaltning av kjemikalier og 

a l le former for avfall gjennom hele 
l ivssyklusen, i  samsvar med internasjonalt 
vedtatte rammeverk, og betydelig 

redusere utslipp av kjemikalier og avfall til 
luft, vann og jord for mest mulig å 
begrense skadevirkningene for 
folkehelsen og for miljøet12.5 - Innen 
2030 redusere avfallsmengden betydelig 
gjennom forebygging, reduksjon, 
materialgjenvinning og ombruk 

 

Horten kommune går 
foran i  det grønne 
ski ftet  

12 - Sikre bærekraftig 
forbruks- og 
produksjonsmønstre,15 

- Beskytte, 
gjenopprette og 
fremme bærekraftig 
bruk av økosystemer, 
s ikre bærekraftig 

skogforvaltning, 
bekjempe 
ørkenspredning, stanse 

og reversere 
landforringelse samt 
s tanse tap av 
artsmangfold 

Horten 
kommune 
velger grønn 

teknologi og 
innovative 
løsninger  

 Natur og mi ljø 

  I  Horten 

kommune  er 
det enkelt å  

velge aktiv 
transport  

  

  Horten 
kommune 
velger 
mi l jøvennlige 
løsninger   

  

  Horten 

kommune gjør 
bærekraftige 

innkjøp  

  

  Hortens 
befolkning har 
kunnskap om og 
tar ansvar for 

naturverdiene 

12.2 - Innen 2030 oppnå bærekraftig 
forva l tning og effektiv bruk av 
naturressurser12.3 - Innen 2030 halvere 
matsvinn per innbygger på verdensbasis, 

både i  detaljhandelen og blant 
forbrukere, og redusere svinn i 
produksjons- og forsyningskjeden, 

inkludert svinn etter innhøsting12.5 - 
Innen 2030 redusere avfallsmengden 

betydelig gjennom forebygging, 
reduksjon, materialgjenvinning og 
ombruk 
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6 Vedlegg 
 
Ståstedsanalyse Horten Telemarksforskning 2019 

Økonomirapport Agenda Kaupang 2021 

Hortenstemmen: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=nb-
NO&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=xB7KXmRae0CXeJ-
RR7eikx0eCcMnRWNBlOUxApct5u9UNFlPUlZGR0tVQzFEMkdNU0RRWFZZRURaOS4u 

  

Meld. St. 14 (2020-2021) Perspektivmeldingen 
2021:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/ 

  

 

https://hortenkommune365.sharepoint.com/sites/OffentligdokumenterFramsikt/Delte%20dokumenter/Vedlegg%20til%20kommuneplanens%20samfunnsdel/St%C3%A5stedsanalyse%20Horten%20kommune%20fra%20Telemarksforskning.pdf?CT=1646142005299&OR=ItemsView
https://hortenkommune365.sharepoint.com/sites/OffentligdokumenterFramsikt/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FOffentligdokumenterFramsikt%2FDelte%20dokumenter%2FVedlegg%20til%20kommuneplanens%20samfunnsdel%2F%C3%98konomirapport%5FHorten%5F2020%2Epdf&parent=%2Fsites%2FOffentligdokumenterFramsikt%2FDelte%20dokumenter%2FVedlegg%20til%20kommuneplanens%20samfunnsdel
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=nb-NO&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=xB7KXmRae0CXeJ-RR7eikx0eCcMnRWNBlOUxApct5u9UNFlPUlZGR0tVQzFEMkdNU0RRWFZZRURaOS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=nb-NO&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=xB7KXmRae0CXeJ-RR7eikx0eCcMnRWNBlOUxApct5u9UNFlPUlZGR0tVQzFEMkdNU0RRWFZZRURaOS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=nb-NO&origin=OfficeDotCom&route=Start#Analysis=true&FormId=xB7KXmRae0CXeJ-RR7eikx0eCcMnRWNBlOUxApct5u9UNFlPUlZGR0tVQzFEMkdNU0RRWFZZRURaOS4u
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20202021/id2834218/
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