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1. Innledning 

Planstrategi 2020–2023 er Fredrikstad kommunes oversikt over planlagt arbeid med planer og større 

utredninger i denne perioden. Plan- og bygningsloven slår fast at: 

 

§ 10-1. Kommunal planstrategi 

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, 

utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens 

strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, 

sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. 

 

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale 

organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt 

som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 

dager før kommunestyrets behandling. 

 

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne 

skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta 

stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om 

gjeldende planer bør revideres eller oppheves. 

 

Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart 

av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11. 

 

Intensjonen er å oppnå bedre og mer helhetlig planlegging i kommuner og fylkeskommuner. Planer skal 

sees i sammenheng med hverandre, og i sammenheng med de utfordringene kommunen står overfor. Dette 

er politikernes arbeidsdokument og arbeidsplan til administrasjonen, og viser hvilke planoppgaver og 

utredninger som må løses først. 

 

Folkehelseloven legger også føringer for planstrategiarbeidet:  

 

Kommunene skal utarbeide en helseoversikt som skal inngå som grunnlag for arbeidet med 

kommunal planstrategi. Oversikten (…) skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens 

planstrategi. En drøfting av kommunens folkehelseutfordringer bør inngå i strategien, jf. Plan- og 

bygningsloven § 10-1.  

 

Og videre – om kommunedelplaner: 

 

Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11 fastsette 

overordnede mål og strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer 

kommunen står overfor med utgangspunkt i oversikten etter § 5 annet ledd. 

 

Fra helseoversikten utarbeidet våren 2020 ser vi at en større andel av innbyggerne i Fredrikstad enn på 

landsbasis har lav utdanning og yrkestilknytning. Dette forklarer en del av bildet med høy grad av uhelse i 

Fredrikstad. Samtidig ser vi at alle sosioøkonomiske grupper i Fredrikstad ligger dårligere an enn tilsvarende 

grupper ellers i landet, når det gjelder mange folkehelseforhold. Derfor er målet å utvikle Fredrikstad 

bærekraftig, med helsefremmende utvikling på alle områder som påvirker folkehelsa positivt.  

 

Hovedutfordringene i kommende fireårsperiode, med tanke på å bedre folkehelsa og kommunens sosiale 

bærekraft, er å: 

1. Bidra til bedre oppvekstsvilkår for alle barn.  

2. Få flere innbyggere i yrkesaktivitet.  

3. Bidra til større grad av inkludering og ressursmobilisering i alle nærmiljø.  

 

I utgangspunktet er planstrategien laget for hele perioden 2020–2023, med muligheter for oppdateringer 

underveis. Fredrikstad kommune vil se oppdateringer i sammenheng med den årlige økonomiplan- og 

budsjettprosessen, og det er en intensjon at planoversikten gjennomgås og eventuelt justeres ved behov. 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 er grunnlaget for planarbeidet i perioden 

2020–2023. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i bystyret i mai 2018, for perioden 2018–2032. Kommuneplanens 

arealdel ble vedtatt i juni 2020. Fredrikstad kommune tar med seg kommuneplanen inn i neste periode, og 

bygger videre på den, samtidig som man vil begynne rulleringen av arealplanen. 

 

Vi har fått store endringer regionalt, og det er et økt behov for en regional bevissthet. For mange av de 

kommende plan- og utredningsoppgavene blir dette et viktig perspektiv.  

 

I 2015 vedtok FNs generalforsamling 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Her finner vi 17 utviklingsmål 

som konkretiseres i 169 delmål for å fremme sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft. FNs 

bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å oppfylle agenda 2030.  

 

I mai 2019 presenterte regjeringen sine forventninger til regional og kommunal planlegging1. Her finner vi 

blant annet dette: 

 

Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:  

 skape et bærekraftig velferdssamfunn  

 skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en 
forsvarlig ressursforvaltning  

 skape et sosialt bærekraftig samfunn  

 skape et trygt samfunn for alle  
 
De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det 

gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av deres viktigste 

verktøy.  

 

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske 

hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at 

bærekraftsmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen. 

 

Regjeringens forventninger følges også opp regionalt, gjennom fylkeskommunens arbeid med regional 

planstrategi for Viken, og kunnskapsgrunnlaget for denne. Fylkeskommunens arbeid understreker den 

miljømessige bærekraften som et fundament for alt vi gjør. Miljømessig bærekraft er grunnlaget som alt 

bygger på, og blir dermed et nytt tyngdepunkt, slik figuren under viser. 

                                                      
1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, vedtatt 14/5-19. 
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Figur 1: FNs bærekraftsmål 

 

 

2. Bærekraft i Fredrikstad  

Fredrikstad kommune har lange tradisjoner for å jobbe med bærekraft. Kommuneplanens samfunnsdel for 

2018–2030 legger stor vekt på dette, og vi tar vår del av ansvaret for at bærekraftsmålene kan nås. Det gjør 

vi ved å basere kommuneplanens samfunnsdel på de tre bærekraftselementene; miljømessig bærekraft, 

sosial bærekraft og økonomisk bærekraft. 

Figur 2: Innsatsområder i kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyngdeforskyvningen som vist i Figur 1 gir imidlertid også føringer, og den miljømessige bærekraften trekkes 

derfor mer fram i beskrivelsen av utfordringene i del 3. 

 

Samfunnsplanen slår fast at: «I 2030 vil vi nærme oss 94 000 innbyggere og for å vokse på riktig måte må vi 

ha mål og strategier som sikrer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. For oss handler denne 

modellen om hvordan det skal være å leve, å skape, og å møte framtiden i Fredrikstad.» Befolkningsveksten 
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som samfunnsplanen antyder gir et boligbehov på 5 500-6 000 boliger (til 2030), avhengig av om antall per 

bolig reduseres fra dagens 2,2 personer. 

 

Figuren under viser utviklingen i folketallet i Fredrikstad, fra 2008 til 2020. Den gjennomsnittlige 

folketilveksten for perioden har vært på om lag 1 prosent. 

Figur 3: Folketall, Fredrikstad 2008–2020 

 

 

3. Forsterkede utfordringer 

Fredrikstad har ressurser å bygge på. Beliggenhet, natur og det bygde miljøet gjør kommunen attraktiv som 

bosted og feriemål. Fredrikstad er blant de kommuner i landet med størst grad av trivsel og tillit i 

befolkningen. Dette skal ikke undervurderes, og må hegnes om. Det å planmessig arbeide for å ta vare på 

og forsterke dette, er en del av arbeidet for økt bærekraft. Vi har et godt utgangspunkt for å gjøre Fredrikstad 

til en flott plass å vokse opp, leve, skape og møte framtiden i.  

 

Fredrikstad har over lang tid vært en kommune med positiv befolkningsvekst, i snitt rundt 1 prosent per år de 

siste 10 årene. Figuren under viser veksten for Fredrikstad sammenlignet med landet og medianen2. 

Prosentvis vekst varierer noe fra år til annet, med 2013 som et foreløpig toppår. 

 

 
Figur 4: Befolkningsveksten og bostedsattraktivitet i Fredrikstad og landet, 2000–2018 

 

                                                      
2 Medianen er den verdien som deler et rangert datasett i to like store deler. Her betyr det kommunen som er 
nr. 211 når man rangerer folketilveksten. 
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Figurene viser at befolkningsveksten i Fredrikstad har ligget over landssnittet, og også over medianen, i lang 

tid. Dette gjelder også for flere sentrale kommuner. Når vi ser på attraktiviteten ser vi at veksten i Fredrikstad 

er sterkere enn det strukturelle forhold (som sentralitet) alene skulle tilsi; vi er en attraktiv bostedskommune.  

 

Fredrikstad kommune lager egne befolkningsprognoser, som oppdateres årlig i forbindelse med 

økonomiplan- og budsjettarbeidet. Prognosen lages for hele kommunen og på skolekretser, til bruk i egen 

planlegging. I tider med store endringer vil det være spesielt viktig å følge utviklingen tett, og justere 

prognoser og planer ved behov.  

 

Handlingsplanprognosen for 2019 tar hensyn til at fruktbarheten har sunket i Fredrikstad. Dette kan se ut 

som en mer langvarig trend, også over store deler av landet. Det ligger også inne en forutsetning om fortsatt 

god bostedsattraktivitet med en befolkningsvekst på litt over 1 prosent, til tross for en lavere innvandring til 

Norge.  

 

Med disse forutsetningene vil befolkningen i Fredrikstad telle omlag 92 500 personer i 2030, og 94 500 i 

2032. Dersom forutsetningene endres, for eksempel at fruktbarheten tar seg opp igjen, eller at tilflyttingen 

øker, vil det slå ut i prognosen – spesielt i de lavere aldersgruppene. Det er fordi det er de unge voksne som 

statistisk sett flytter mest, også til/fra Fredrikstad, gjerne med barn. Antallet barn (0-15 år) kan øke hvis det 

blir flere i befolkningen i fruktbar alder. Dette vil påvirke kommunens behov for skoler og barnehager.  

 

Figur 5 viser befolkningssammensetningen i Fredrikstad i dag, og framskrevet i handlingsplanprognosen for 

2019 (HP-prognosen). 

 

Figur 5: Befolkningssammensetningen 2019 og 2032, HP-prognosen 

 

Som figuren viser vil utviklingen for de eldste aldersgruppene bli mer stabil: Det blir flere eldre, som følge av 

de store etterkrigskullene og økt levealder. I perioden 2020 til 2032 blir det 66 prosent flere i aldersgruppen 

80-89 år. 

 

Det utarbeides nye prognoser årlig, og utviklingen følges tett utover. 

 

Målene i kommuneplanens samfunnsdel ligger fast i perioden, og det vises derfor til denne for en grundigere 

beskrivelse av mål og utfordringer.  
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Miljømessig bærekraft omhandler både klimautfordringene og utfordringene knyttet til miljø (areal, jord- og 

skogbruk, biologisk mangfold).  

 

KLIMA 

Fredrikstad kommune har ambisiøse klimamål og vil bidra til at vi globalt holder oss innenfor 1,5°C-målet. 

Gjennom kommunedelplan for klima 2019–2030 er følgende mål vedtatt: 

 

1. Innen 2030 skal klimagassutslippene være redusert med minst 60 prosent, sammenliknet med 2016. 

2. Fredrikstad skal bidra til at Østfoldregionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både 

kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad. 

3. Fredrikstad skal bidra til å oppnå det globale lavutslippssamfunnet innen 2050. 

 

Målet om 60 prosent kutt innen 2030 tilsvarer en reduksjon på ca 180 000 tonn CO2-ekvivalenter.3  

 

For at klimamålene skal kunne nås, er klimabudsjett innført som styringsverktøy. Klimabudsjettet er en del av 

Fredrikstad kommunes økonomiplan og skal bidra til at det jobbes kontinuerlig med å finne nye, treffsikre 

tiltak.  

 

For å illustrere hvordan utslippene av klimagasser forventes å utvikle seg, er det laget framskrivinger. Figur 6 

viser forventet klimaeffekt av iverksatt nasjonal politikk (blå stiplet linje) og forenklet utslippsbane for å nå 60 

prosent reduksjon i 2030 sammenliknet med 2016 (grønn stiplet linje). Den oransje heltrukne linjen viser 

historiske utslippstall hentet fra Miljødirektoratets utslippsberegninger. Tidsserien starter i 2009. 

 

Figur 6: Forenklet referansebane for utslippsreduksjon, i tråd med målsetting om kutt.  

 

Den blå stiplede linjen er et estimat for hvordan klimagassutslippene i Fredrikstad forventes å utvikle seg 

dersom det ikke gjennomføres noen nasjonale politiske tiltak som påvirker utslippene utover det som er 

                                                      
3 CO2-ekvivalenter er en måleenhet for å kunne sammenligne oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på 
atmosfæren. 

Miljømessig bærekraft: Å møte framtiden i Fredrikstad 
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iverksatt i dag. Framskrivingene bygger på en rekke forutsetninger, blant annet befolkningsframskriving, 

økonomiske utsikter og videreføring av dagens iverksatte klimapolitikk. Eksempelvis er nasjonalt forbud mot 

fossil oppvarming inkludert i denne framskrivingen. Framskrivingene inneholder betydelig usikkerhet, og 

usikkerheten øker desto lengre utover i tid framskrivingene strekker seg. 

 

Den grønne stiplete linjen representerer utslippsbanen som Fredrikstad må følge for å nå målet om 60 

prosent reduksjon av klimagassutslippene i forhold til utslippsregnskapet for 2016. Linjen viser framskrevet 

nødvendig utvikling i årene fra 2019 fram mot 2030. Utslippskurven framstilles lineær, noe som er en 

forenkling.  

 

AREAL 

Økt press på arealer gir utfordringer med tanke på jordvern og naturmangfold. Det blir stadig viktigere at 

kommunen tar en aktiv og tydelig rolle på dette området, samt klarer å mobilisere våre partnere i samfunnet 

til felles innsats.  

 

Jordbruksareal er en begrenset ressurs. Kun 3 prosent av det totale landarealet i Norge er jordbruk, noe som 

er lavt sammenlignet med andre land. Klimaet, jordsmonnet og topografien i Fredrikstad gjør jordbruks-

arealene velegnet for landbruksdrift, og kommunens jordbruksproduksjon er viktig i en regional og nasjonal 

sammenheng og helt avgjørende for å sikre framtidig matproduksjon. Stortinget vedtok i 2015 at den årlige 

nasjonale omdisponeringen ikke skal overstige 4 000 dekar. Målet skal nås gradvis innen 2020. Figur 7 viser 

omdisponeringer i Fredrikstad ved enkeltvedtak etter jordloven og plan- og bygningsloven (Kilde SSB), i 

perioden 1991–2018. 

 

Figur 7: Omdisponering av dyrket og dyrkbar jord, 1991-2018 i Fredrikstad ved enkeltvedtak etter jordloven og plan- og 
bygningsloven. (Kilde SSB) 

  

 

Kommuneplanens arealstrategi slår fast at vi skal: 

 Opprettholde og tydeliggjøre markagrensen, samt definere nye områder.  

 Sikre strandsonen (100-metersbeltet).  

 Sikre dyrket og dyrkbar mark.  

 Ivareta naturmangfoldet.  

 Opprettholde og utvikle grønne korridorer fra elva til marka.  

 Sikre bynært friluftsliv og sammenhengende ferdselsmulighet langs elv og kyst.  

 Ivareta kulturmiljøer og kulturlandskap.  

  



Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023, rullert våren 2021, utkast      11 

BIOLOGISK MANGFOLD 

Kystsonen fra svenskegrensen og rundt Oslofjorden er i nasjonal sammenheng geologisk og klimatisk 

spesiell, noe som gir opphav til et særegent biologisk mangfold. Kystsonen i Fredrikstad har et stort biologisk 

mangfold og mange lokaliteter med vegetasjonstyper som er regnet som truet. Det er registrert 584 

naturtypelokaliteter av nasjonal og regional verdi i naturbase.no. Arealpresset rundt fjorden er ekstremt stor, 

og mange arter som bare er utbredt i dette området har havnet på rødlista. Fredrikstad har et særlig ansvar 

for å ta vare på naturtyper i kystsonen.  

 

Antall truede arter påvirkes negativt av ulike faktorer. Arealendring er den klart viktigste påvirkningsfaktoren. 

I vår region gjelder dette særlig våtområder. Av totalt 78 myrer er det kun 6 som er intakte, 5 har redusert 

areal og resten er helt borte. 

 

Ny kunnskap, blant annet levekårskartleggingene i 2018 og 2020, og helseoversikten 2019, har vist oss at 

noen av Fredrikstadsamfunnets utfordringer er forsterket. Ikke minst gjelder dette for sosial ulikhet i helse, 

som fortsatt er Fredrikstadsamfunnets største folkehelseutfordring. Det er flere mål på sosial ulikhet. Andelen 

barn som lever i lavinntektshusholdninger er én indikator hvor utviklingen har gått i uønsket retning og 

utfordringene forsterkes. Figuren under viser hvordan andelen barn i lavinntektshusholdninger har økt hvert 

år, siden 2009. 

 

Figur 8: Andelen barn som lever i lavinntekt (EU60); Fredrikstad og landet 

 

Levekårskartleggingene viser blant annet at den geografiske fordelingen også er svært ulik, og at 

forskjellene har økt innad i kommunen. Dette gjelder for flere viktige indikatorer, blant annet befolkningens 

utdanningsnivå i aldersgruppen 30-39 år og frafall i videregående skole. Kartet på neste side viser hvor stor 

ulikheten er internt i kommunen når det gjelder andel barn som lever i husholdninger med lav inntekt. Det er 

også store forskjeller på de fleste av de 19 levekårsindikatorene.4 

  

                                                      
4 Fredrikstad kartlegger levekår på 40 levekårssoner som er markert i kartet. Se 
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/prosjekter-
rapporter/rapporter/levekarskartlegging/ 

Sosial bærekraft: Å leve i Fredrikstad 

https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/prosjekter-rapporter/rapporter/levekarskartlegging/
https://www.fredrikstad.kommune.no/kontakt-oss/organisasjon/om-kommunen/planer/prosjekter-rapporter/rapporter/levekarskartlegging/
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Figur 9: Barn i lavinntektshusholdninger i Fredrikstad 

 

Fredrikstadsamfunnet er på vei inn i en byutvikling vi begynner å ane konturene av. Det gir store muligheter, 

og samtidig noen utfordringer.  

 

Vi må sørge for en byutvikling som er bærekraftig langs alle tre dimensjoner; miljømessig, sosialt og 

økonomisk. Å jobbe for bedre folkehelse er også en forutsetning for økonomisk bærekraft.  

 

Det er også viktig å utvikle lokalsamfunnene og ivareta de mange gode bomiljøene vi har i kommunen. Vi 

har nå (2019) fått en ny lokalsamfunnsmodell til hjelp i dette viktige arbeidet. 

 

En ny spørreundersøkelse (2019/20) om barnefamiliers boligpreferanser5 har dokumentert at trygge 

bomiljøer, med skjermede og funksjonelle uteområder, er svært viktig for barnefamilier. 

  

                                                      
5www.fredrikstad.kommune.no/boligpreferanser 

http://www.fredrikstad.kommune.no/boligpreferanser
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Fredrikstad er attraktiv som bostedskommune, men dette følges av en synkende næringsattraktivitet og en 

avtakende sysselsettingsandel i befolkningen. På landsbasis er omlag 50 prosent av befolkningen mellom 15 

og 74 år i arbeid6. I Fredrikstad er andelen noe lavere, nesten 47 prosent. Sysselsettingsandelen varierer 

kraftig mellom ulike befolkningsgrupper. Andelen som er sysselsatt henger sammen med forhold i 

arbeidsmarkedet, men ikke minst også med sosiale forhold, som for eksempel andel som er uføretrygdet. 

 

 
Figur 10: Utvikling i sysselsettingsandelen (målt som andel av hele befolkningen) 

 

 

Det er et mål at veksten i arbeidsplasser skal holde tritt med befolkningsutviklingen. Figuren under viser 

utviklingen. 

 

Figur 11:Arbeidsplassvekst (prosentvis vekst i sysselsatte etter arbeidssted) 

 

 

Mens veksten for landet i 2018 var over 2 prosent, hadde Fredrikstad en økning på 0,44 prosent. Figuren 

viser en kraftig nedgang for 2015, noe som skyldes flyttingen av sykehuset. Det er også stor pendling 

mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Det regionale samarbeidet blir enda viktigere i tiden framover.  

 

                                                      
6 15-74 år er SSBs definisjon av arbeidsstyrken. Aldersgruppen brukes i mange statistikker. 

Økonomisk bærekraft: Å skape i Fredrikstad 
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Fredrikstad står overfor store utfordringer i årene som kommer. Forventningene fra innbyggerne, samfunnet 

og næringslivet fortsetter å øke, samtidig som kommuneøkonomien er tiltakende stram. Behovspress på 

ulike tjenesteområder som følge av demografiutvikling og økende krav og forventninger, innebærer at vi må 

få til «mer for mindre» i kommunens egen tjenesteproduksjon og ved kommunens kjøp fra eksterne 

leverandører. 

 
På samme tid skal det gjennomføres massive utbyggings- og infrastrukturtiltak i kommunen og legges til 

rette for at det skapes nye arbeidsplasser. Næringsutvikling og attraktivitet er avgjørende for økt 

sysselsettingsgrad og inntekter til kommunen. For å kunne opprettholde den økonomiske veksten og ha en 

bærekraftig utvikling må vi i mye større grad enn tidligere evne å gjenbruke materialer og energi. Dette kan 

skape nye forretningsmuligheter, samtidig som det bidrar til miljømessig bærekraft. Næring knyttet til 

sirkulærøkonomi vil kunne skape nye arbeidsplasser i Fredrikstad. 

 

 

Pandemi og konsekvenser for kommunen 

Pandemien har forsterket et allerede beskrevet utfordringsbilde. Det gjelder spesielt for økt arbeidsledighet, 

herunder permisjon, og behov for sosialhjelp på sikt.  

 

Økt arbeidsledighet og behov for økonomisk støtte 

Gjennomsnittlig arbeidsledighet i Fredrikstad var i 2020 på 6 prosent – 2,7 prosentpoeng høyere enn i 2019. 

2020 var et år sterkt preget av koronapandemien og meget høy arbeidsledighet. I Fredrikstad gikk andelen 

helt ledige fra 3,8 prosent i februar 2020 til 11,4 prosent i mars. Det var en gradvis synkende kurve etter 

april. På siste måling i desember lå andelen helt ledige på 4,6 prosent. Ser vi på registerdata og summerer 

over kvartalene var arbeidsledigheten for 2020 (årssnitt) på 5,1 prosent.  

 

Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike befolkningsgruppene. Arbeidsledigheten har økt mest for 

utsatte grupper, og kom opp i 15,4 prosent for 2020 for innvandrere fra Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, 

Europa utenom EU/EFTA, Oseania (øvrig). For innvandrere fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New 

Zealand var ledigheten 9,1 prosent i 2020. 

  

Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp økte i 2020 med 191 personer og 8,8 prosent. Økningen i antall 

mottakere startet imidlertid før pandemisituasjonen inntraff, og det er derfor vanskelig å si konkret hvor stor 

del av økningen som kan tilskrives covid-19. Vi har gjennom hele året hatt flere mottakere og høyere 

utbetalinger per måned, sammenlignet med året før. Det ble forventet en stor økning av nye søkere da 

pandemien inntraff, men utviklingen de neste månedene ble ikke som antatt. Dette kan ha sammenheng 

med endringer i dagpengeordninger, regler ved permittering og lignende som regjeringen snarlig innførte. 

Mange av de som kom i en utfordrende situasjon hadde oppstarte midler, forhandlet med banken om 

betalingsfrihet eller lånte penger av familie, og har, til tross for lavere inntekter, klart seg på egenhånd.  

 

En vanskelig samfunnssituasjon gjør det imidlertid enda vanskeligere for de som allerede er arbeidsledige 

og mottakere av sosialhjelp. Det ble mange flere som kjempet om de ledige arbeidsplassene, og behovet for 

sosialhjelp vedvarte for dem lengre enn i en normalsituasjon.  

 

Det akutte behovet for sosialhjelp oppsto ikke umiddelbart, men med en pandemisituasjon, og følgende av 

den (økt arbeidsledighet, permitteringer og reduserte inntekter m.m.), som varer over tid var det naturlig at 

behovet for sosialhjelp ikke avtok etter hvert utover i året. Det antas at behovet vil øke i 2021, i takt med flere 

smittebølger, nye permitteringer og dårligere økonomi over lengre tid, hvor de fleste andre muligheter er 

benyttet.  

 

Isolasjon, ensomhet og sårbare grupper 

Vi ser også en økt grad av isolasjon og ensomhet for sårbare grupper og eldre. I planarbeidet med 

#levemittliv har det i møte med vekstbedrifter som VIUNO og FASVO blitt utrykt bekymring for flere av 

arbeidstakerne som også hadde et begrenset nettverk før pandemien. De erfarer at det er økende 

utfordringer knyttet til psykisk helse og at de faller utenfor dagens hjelpetilbud. Etat tjenester til 

funksjonshemmede rapporterer om lignende utfordringer. Her ser de økende antall (særlig unge) voksne 

som isoleres hjemme og søker tilflukt på nettet og i gaming. De etterspør tiltak knyttet til utfordringer innen 

psykisk helse, som konsekvens av pandemien.    
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Helsedirektoratet har opprettet egne tilskuddsordninger for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet. Følgende 

står i en av tilskuddsordningene:   

 

«Mange eldre har blitt hardt rammet under koronapandemien. For mange eldre har de siste 

månedene vært en ensom tid med begrensinger på sosialt fellesskap, aktiviteter og stengte 

møteplasser. Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for 

mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og 

passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser». 

 

En tredje endring er at oppfølgingen av pandemien er ressurskrevende, med stor slitasje på ansatte. 

Konsekvensene av dette er usikker. 

 

Innenfor kommunens ansvars- og tjenesteområder i utdannings- og oppvekstseksjonen er det flere sårbare 

grupper av barn og unge; alt fra de yngste barna i barnehage- og grunnskolealder til ungdom og unge 

voksne som opplever en ekstra utfordrende hverdag under pandemien.  

 

Under store deler av pandemien har også kultur- og fritidstilbudet for barn og unge vært delvis stengt, noe 
som innebærer at barn og unge har hatt få muligheter til fysisk og kreativ utfoldelse i fellesskap med andre. 
 

For å motvirke negative effekter av pandemien for disse barn og unge har regjeringen blant annet bestemt at 

det er en viktig samfunnsoppgave å holde barnehager, grunnskoler samt hjelpe- og støttetjenestene åpne i 

kommunene. Med åpne skoler og barnehager betyr det at barna kan møtes i trygge omgivelser og bli sett av 

andre, både barn og voksne. Alle barn har behov for forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Spesielt viktig er 

det under kriser og andre uforutsigbare hendelser. Fysisk oppmøte på skolen er svært viktig for å skape 

forutsigbarhet og normalitet for alle barn og unge, men kanskje spesielt viktig for å kunne ivareta de sårbare 

barna som i større grad enn andre barn trenger å bli sett i trygge, forutsigbare omgivelser. Barnehager og 

grunnskoler har derfor vært driftet på gult nivå etter trafikklysmodellen gjennom store deler av pandemien. 

Det innebærer at alle barn har et tilbud i barnehagen eller på skolen daglig. 

 

I videregående skole har situasjonen vært litt annerledes. De har over perioder, gjennom lang tid, drevet 

etter rødt nivå i trafikklysmodellen. Rødt nivå innebærer stor grad av hjemmeundervisning for den aktuelle 

aldersgruppen. Det å sitte hjemme alene, med begrensede muligheter for å treffe andre jevnaldrende, er 

vanskelig for mange elever i videregående opplæring. Dette kan øke faren for at flere elever dropper ut av 

skolen. Det kan også se ut som vi står overfor en økning i bruk av vold og kriminalitet blant unge gjennom 

pandemien.   

 

Arbeidet med å holde tjenestene i gang på en så normal måte som mulig har vært krevende for mange 

medarbeidere innen utdanning og oppvekst. Etter nedstengning 12. mars 2020 måtte undervisningspersonell 

legge om til digital hjemmeundervisning for alle elever i løpet av et døgn. Det var en stor omstilling for 

mange, samtidig ser vi i ettertid at det lå mye læring i den nye måten å drive opplæring av elever på.  

 

Barnehagene måtte også legge om sine rutiner og organisering av hverdagen da samfunnet igjen åpnet opp 

på forsommeren 2020. Ansatte i barnehage og skole måtte ta i bruk digitale verktøy og arenaer for å få til et 

samarbeid seg imellom, til tross for nedstengningen. Ansattgruppene i denne seksjonen har begrenset 

mulighet for å benytte seg av hjemmekontor, fordi det kreves at de gjør mesteparten av jobben sin i 

barnehagen og på skolen der barna oppholder seg. Det har skapt en del bekymring og engstelse hos 

enkelte ansatte med tanke på smittevern. Ansatte i hjelpe- og støttetjenestene har i perioder hatt 

begrensninger på hvordan de har kunne hjelpe både virksomhetene og barna med sine familier som trenger 

hjelp innenfor deres tjenesteområder (PPT, barnevern, helsevern for barn og unge, samt Fredrikstadhjelpa 

0-16 år). 

 

Samfunnskritiske oppgaver 

Samfunnskritiske oppgaver, som rent drikkevann og avfallshåndtering, vil alltid være viktige brikker i et 

velfungerende samfunn. Dette er tjenester som det er svært viktig å levere uten opphold. Pandemien har 

påvirket flere av disse tjenestene. Avfallsmengdene som hentes hjemme hos husstandene økte med nesten 

10 prosent i 2020, sammenliknet med året før. Dette skyldes at avfallet ble produsert hjemme istedenfor på 

arbeidsplassen som følge av økt bruk av hjemmekontor, stengte skoler og barnehager osv., og at mange 
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benyttet anledningen til å rydde i hager og kjellere. I avløpet medførte stengte barnehager økt problem med 

våtservietter i avløpet.  

 

Pandemien viste at oppgaver som vi før koronapandemien tok for gitt, er helt avgjørende. Blant annet har 

det vært behov for ekstra renhold og renholdsfaglig kompetanse i denne spesielle situasjonen. Det har også 

vært behov for å områ seg raskt for å etablere koronasenter for testing og vaksinasjonssenter. Det har vært 

økende behov for vakt- og sikringstjenester i perioden, blant annet på koronasenteret. Det har kun vært 

mulig å gjennomføre delvis tilsyn på ildsteder og piper under pandemien, som følge av restriksjoner for 

hjemmebesøk.  

 

Pandemien løftet ansatte raskt inn i en digital arbeidshverdag. Hjemmekontor og digitale møter kan være 

slitsomt for ansatte, men kan også gi en god mestringsfølelse. Rask innføring av digitale løsninger kan også 

ha skapt mindre frykt for endringer, noe kommunen kan ta med seg videre i utvikling av organisasjonen og 

måten man skal arbeide på i tiden som kommer. 

 

Beredskap og sentrale staber 

Kommunedirektørens sentrale stab (INNUT og VIRØK) har i perioden fra mars 2020 aktivt jobbet med 

beredskapsarbeid, kriseledelse og ulike arbeidsoppgaver knyttet til koronapandemien. Dette fører for enkelte 

fagområder til at ressurser og prioriteringer må endres, og utviklingsoppgaver må utsettes. Mye av arbeidet 

med strategier og planer innebærer involvering av kommuneorganisasjonen. Dette arbeidet er mer utforende 

nå, både på grunn av hvordan koronapandemien påvirker organisasjonens arbeid, og fordi vi ikke kan 

samles til fysiske samlinger, men kun jobbe sammen digitalt. 
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4. Plan- og utredningsarbeid 
 

 Vedlegg 1 viser behov for planer og utredninger 

 Vedlegg 2 viser beskrivelse av planer og utredninger 

 Vedlegg 3 viser eksisterende planer som gjelder i perioden 

 Vedlegg 4 viser planer som bør oppheves i perioden  

 Vedlegg 5 viser planer som er lovpålagt/sterkt framtredende i nasjonale forventninger 

 

Planbehov er drøftet ut fra følgende kriterier: 

1. Planen/utredningen må være av strategisk viktig betydning, for å nå overordnede mål i 

kommuneplanen 

2. Planen/utredningen skal behandles av bystyret 

3. Planen/utredningen har et stort omfang; den er viktig for mange 

4. Planen/utredningen er tverrsektoriell (og innebærer arbeid ved følgende seksjoner: opplisting der 

ansvarlig seksjon er først, i fete typer) 

5. Planen/utredningen er lovpålagt og/eller sterkt framtredende i nasjonale forventninger 

 

Ikke alle kriterier må være oppfylt for alle planer, men kriterium 1 er et minimum: Planen må være av 

strategisk viktig betydning og kunne kobles til overordnede målsettinger (og utfordringer). 

 
Planbehovene er gitt prioritet i tid, og framdriften angir hvilken prioritet planoppgaven har. Jo raskere 
framdrift, jo høyere prioritet. Dette er også sett i sammenheng med samlet ressursbruk og -behov. 
 
En rekke planer er kommunedelplaner, og vil følge plan- og bygningslovens krav om medvirkning, 
planprogram og høringsperiode, med videre. Men det er også en del planer som ikke omfattes av plan- og 
bygningsloven, og som i dokumentet er kalt «temaplaner». 
 
Temaplaner kan og bør innebære medvirkning fra berørte aktører, for å sikre en god og forankret plan. 

 

Planene er i vedlegget ordnet slik:  

 Kommuneplanen 

 Kommunedelplaner 

 Områdereguleringer 

 Strategier 

 Temaplaner 

 Utredninger 
 

Kommuneplanen, kommunedelplaner og områdereguleringer følger plan- og bygningslovens krav til denne 

plantypen (om blant annet medvirkning og høring). 

 

Strategier operasjonaliserer overordnede mål. 

 

Temaplaner er alle andre planer, som avgrenses med tema. De må ikke (men kan) følge plan- og 

bygningslovens bestemmelser om blant annet medvirkning og høringstid. 

 

Utredninger er kunnskapsgrunnlag for ulike planer. 

 

Planbehovet viser noe av bredden i kommunens virksomhetsområde og bredden i planarbeidet. I tillegg viser 

planbehovet at alle seksjonene har sentrale roller innen samfunnsutviklingsfeltet, og at viktige utfordringer og 

planoppgaver i stor grad løses gjennom tverrfaglig arbeid, på tvers av seksjonene. Ansvarlig seksjon er 

markert med fete typer. 

 

I tillegg til planene vist i oversikten lages det virksomhetsplaner, knyttet til blant annet årsbudsjett. Disse 

besluttes administrativt. 



Planstrategi for Fredrikstad kommune 2021–2023, rullert våren 2021, utkast      18 

Vedlegg 1: Plan- og utredningsbehov 
 

Rød farge: planen knyttes i hovedsak til mål om sosial bærekraft.  

 

Blå farge: planen knyttes i hovedsak til mål om økonomisk bærekraft.  

 

Grønn farge: planen knyttes i hovedsak til mål om miljømessig bærekraft.  

 

Når flere fargekoder er aktuelle samtidig er det valgt ut én, som en hovedkategori. De fleste planer har også 

med elementer fra de andre kategoriene – det er en helhet i bærekraftstankegangen. 

 

Usikker framdrift på InterCity 

Det er stor usikkerhet knyttet til videre framdrift for InterCity. Dette gjelder både parsellene hvor 

kommunedelplan er vedtatt (Seut–Rolvsøy, november 2020 og Haug–Seut, april 2021), og der arbeidet med 

kommunedelplan er satt på pause i påvente av ny Nasjonal transportplan (NTP) (parsell Rolvsøy–Borg 

bryggerier og hensetting Fredrikstad–Sarpsborg).  

 

På grunn av økte kostnadsestimater har jernbanemyndighetene foreslått en redusert InterCity-utbygging 

med dobbeltspor kun til Seut, men dette er foreløpig kun faglige anbefalinger og ikke vedtatt politikk. 

Stortingsbehandlingen av NTP 2022–2033 før sommeren 2021 og den påfølgende handlingsplanen for 

jernbanesektoren, vil forhåpentligvis avklare hva som vil skje videre med alle de fire InterCity-prosjektene i 

Fredrikstad kommune. Det er imidlertid ikke gitt at prosjektene som eventuelt tas med i ny NTP får konkrete 

årstall for når de skal fullføres.  

 

 

Kommuneplanen Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Kommuneplanens arealdel X 
 

2023 KMB/TD/UO/HOV/ INNUT/ VIRØK 

Kommunedelplaner Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Kommunedelplan Aktive liv X  2023 KMB, TD 

Kommunedelplan Folkehelse og levekår 
2023–2030 

X 
 

2023 KMB/UO/TD/HOV/INNUT/VIRØK 

Kommunedelplan Kultur X 
 

2023 KMB/UO/TD/HOV 

Kommunedelplan Kulturminner 
 

X 2023 KMB, TD 

Kommunedelplan Naturmangfold X 
 

2023 KMB, TD 

Kommunedelplan med 
konsekvensutredning for hensetting, 
Fredrikstad–Sarpsborg 

 
X 2022 

(?NTP) 
KMB/TD, Bane NOR 

Kommunedelplan med 
konsekvensutredning for InterCity 
Østfoldbanen dobbeltspor Rolvsøy–Borg 
bryggerier 

 
X 2021 

(?NTP) 
KMB/TD, Bane NOR  

Kommunedelplan Overvann X  2023 TD 

Områdereguleringer Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Områderegulering Gamlebyen 
 

X 2023 KMB/TD 

Områderegulering Vikane/Hankøsund  
 

X 2022 KMB/TD 

Områderegulering Viken Park  X 2022 KMB 

Strategier Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Anskaffelsesstrategi X 
 

2022 INNUT/VIRØK/TD 

Arbeidsgiverstrategi X 
 

2023 INNUT/VIRØK/HOV/UO/KMB/TD 
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Eierskapsmelding   X 2021 VIRØK 

Frivillighetsstrategi  X 2023 KMB/UO/HOV 

Gamlebyen – et levende, moderne 
samfunn i Fredrikstads historiske sentrum  

 X 2021 KMB 

Heltidskultur i Fredrikstad kommune – 
retningslinjer for heltid 

X 
 

2022 INNUT/VIRØK/HOV/UO/KMB/TD 

Innovasjon og smartby X 
 

2022 INNUT/VIRØK/UO/HOV/TD/KMB 

Kommunikasjonsstrategi for Fredrikstad 
kommune 

X 
 

2022 INNUT 

Leve hele livet – kvalitetsreform for eldre i 
Fredrikstad 

 X 2021 HOV 

Pårørendestrategi  X 2022 HOV, UO 

Strategi for marin næring  X 2022 KMB 

Strategi for masseuttak og deponibehov for 
Fredrikstad 

 X 2021 KMB 

Strategi for sirkulærøkonomi  X 2021 KMB/TD 

Strategisk eiendomskjøp og forvaltning 
 

X 2022 KMB/TD 
 

Temaplaner Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Avfall – fra avfall til ressurs X 
 

2021 TD 

Avfallsplan småbåthavner X 
 

2023 KMB/TD/ 

Barnehagebygg 2021–2031  X 2021 UO/TD 

Boligplan 
 

X 2022 HOV/KMB/TD/UO/VIRØK/ 

INNUT 

Brannsikkerhet –  hjemmeboende i 
risikoutsatte grupper 

 
X 2021 HOV/TD  

e-Helse og velferdsteknologi 2021–2028 
 

X 2021 HOV/VIRØK/TD/UO/INNUT 

Forvaltningsplan – Sentrumsparker  X 
 

2022 TD 

Forvaltningsplan for friområder og statlig 
sikrede friområder 

X 
 

2022 TD 

Forvaltningsplan for Glommastien 2020–
2023 

X 
 

2021 TD 

Forvaltningsplan for kommuneskog 
 

X 2021 KMB 

Forvaltningsplan for lekeplasser på 
kommunale områder  

X 
 

2022 TD 

Forvaltningsplan for lysløyper X 
 

2021 TD 

Framtidens fergetilbud i Fredrikstad 
 

X 2022 KMB/TD/INNUT 

Fremmede arter X 
 

2021 KMB/TD 

Handlingsplan plast X 
 

2022 KMB/TD/INNUT/HOV/UO/ 

VIRØK 

Helse- og omsorgsbygg mot 2040 
 

X 2021 VIRØK/HOV/TD  

Helsemessig og sosial beredskap X   2021 VIRØK/HOV/UO/KMB 

Hovedplan VA X 
 

2021 TD 

Klimatilpasning i Fredrikstad kommune 
 

X 2022 KMB/TD/INNUT 

Kvalitet i barnehage  X 2022 UO 

Kvalitet i skole og SFO 
 

X 2022 UO 

Kvalitet i tjenester til barn og familier 
 

X 2022 UO/HOV 

Landbruk  X 2022 KMB 

Leve mitt liv 2021–2028 
 

X 2021 HOV/UO/TD 

Lærlingordningen 
 

X 2021 INNUT/VIRØK/HOV/UO/ 

KMB/TD 

Mangfold, likestilling og inkludering for 
medarbeidere i Fredrikstad kommune 

 X 2021 INNUT 
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Nett- og gatebruk i byområdet 
 

X 2022 KMB/TD/INNUT 

Palliative helse- og omsorgstjenester 
2021–2028 

X 
 

2021 HOV 

Plan for informasjonsskilt for Fredrikstad 
sentrum 

 X 2022 TD 

Radikalisering, hatkriminalitet og 
ekstremisme 

X  2022 UO/HOV 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
 

X 2022 VIRØK/KMB/TD/UO/HOV 

/INNUT 

Skolebygg 2021–2031  X 2021 UO/TD 

Smittevern 2021–2028 
 

X 2021 HOV/KMB 

Storulykkebedrifter 
 

X 2022 KMB 

Strategisk støykartlegging – handlingsplan 
for stille områder 

X 
 

2021 KMB/TD 

Tiltaksplan for vannforekomster X 
 

2023 KMB/TD 

Tiltaksutredning lokal luftkvalitet X 
 

2022 KMB 

Trafikksikkerhet X 
 

2021 TD/KMB 

Utvalgte naturtyper X 
 

2022 KMB/TD 

Vold i nære relasjoner 2021–2028 X 
 

2021 HOV/KMB/ UO 

Utredninger Rullering 
eksister-
ende plan 

Ny 
plan 

Vedtas Seksjon 

Fargeveileder  X 2023 KMB/TD 

Fengselet i Gamlebyen, framtidig bruk 
 

X 2021 KMB/TD 

Framtidens bibliotek i Fredrikstad 
 

X 2021 KMB/UO/ HOV/ TD 

Hinder i strandsonen  X 2022 KMB 

Kartlegging av friluftsområder  
 

X 2021 KMB 

Kartlegging av snarveier   X 2021 KMB/TD 

Normaler for utomhusanlegg X 
 

2021 TD 

Sentral for omlasting og distribusjon av 
varer  

X 
 

 
 

2021 KMB/TD 

Teknisk veilysnorm  X 2021 TD 

Veinorm X  2022 TD/KMB 
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Vedlegg 2: Beskrivelse av planer og utredninger 

Navn på plan/utredning Hovedintensjon, kobling til plansystemet 

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel utgjør, sammen med 
kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanen. Men 
i motsetning til samfunnsdelen er arealdelen juridisk 
bindende. Det er behov for å starte en rullering i 
perioden, med sikte på vedtak i 2024. Rulleringen vil 
også evaluere nye grep i kommuneplanens arealdel 
2020–2032. 

Kommunedelplan Aktive liv Visjon, mål, og strategier for kommunens idretts- og 
friluftslivspolitikk. Skal sikre alle innbyggere tilgang til 
fysisk aktivitet gjennom helhetlig planlegging av arealer 
og anlegg. Markaplan inngår her 

Kommunedelplan Folkehelse og levekår 2023–2030 Mål og strategier for kommunens folkehelsepolitikk. 
Skal sikre et tverrsektorielt, helhetlig og systematisk 
folkehelsearbeid i tråd med folkehelseloven. Levekår 
innarbeides i planen. 

Kommunedelplan Kultur Visjon, mål og strategier for kommunens kulturpolitikk. 
Skal sikre forutsetningene for utvikling av kunst- og 
kulturfeltet, samt innbyggernes tilgang til kvalitetsrike 
kulturopplevelser og deltakelse i et mangfold av 
kulturaktiviteter. 

Kommunedelplan Kulturminner Planen skal bidra til å implementere kulturminnevernet i 
overordnede strategier og på tvers av kommunens 
virksomheter.  

Kommunedelplan Naturmangfold Plan for forvaltning og vern av lokal natur. Øke 
kunnskapen om naturmangfold. Foreslå bevarings- og 
restaureringstiltak og gi retningslinjer for 
saksbehandling i arealsaker. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for 
hensetting, Fredrikstad–Sarpsborg 

1-2 hensettingsanlegg (togparkering) for tog som har 
Fredrikstad eller Sarpsborg som ende-/startstasjon. 

Kommunedelplan med konsekvensutredning for 
InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Rolvsøy–Borg 
bryggerier 

Vedtak av KDP skal gjøre valg av korridor/trasé for 
dobbeltsporet og båndlegge nødvendige arealer. 
Plankart og -bestemmelser legger rammene for videre 
justering og optimalisering av tiltaket i reguleringsplan. 

Kommunedelplan Overvann Planen skal legge grunnlaget for planlegging på 
arealnivå samt beskrive kommunens strategier for 
fremtidens overvannshåndtering. Den skal også være 
en veileder for planleggere på alle nivåer. 

Områderegulering: Gamlebyen Det pågår arbeid med ny reguleringsplan for 
Gamlebyen med utgangspunkt i ny kommuneplan, 
arealdelen. Kommuneplanens arealdel skal også 
ivareta byens historiske verdier med hensynssoner og 
bestemmelser. Spesifisering av hvor i Gamlebyen det 
skal være forretninger og tillates handel vil bli gjort i 
reguleringsplanen.  

Områderegulering: Vikane/Hankøsund Ferdigstille pågående arbeid med områderegulering. 

Områderegulering: Viken Park Områderegulering av Viken Park er et nytt regionalt 
næringsområde på 1200 dekar beliggende på 
Tofteberg. Området vil bli utviklet over en 10 til 20 års 
periode og sikre attraktive næringstomter i Fredrikstad 
kommune. Planen finansieres av utbygger 

Strategi: Anskaffelsesstrategi Overordnet plan for kommunens anskaffelser. 

Strategi: Arbeidsgiverstrategi Helhetlig strategi for Fredrikstad kommune som 
arbeidsgiver. Kartlegging av kompetanse- og 
rekrutteringsbehov. 

Strategi: Eierskapsmelding  Ny kommunelov stiller krav til at kommunen minst en 
gang i valgperioden utarbeider eierskapsmelding. 
Eierskapsmeldingen skal inneholde prinsipper for 
eierstyring, oversikt over kommunens selskaper, samt 
formålet med kommunens eierskap i selskapene. 

Strategi: Frivillighetsstrategi En strategi for kommunens samhandling med frivillige 
sektor. Fredrikstad kommune ønsker å styrke 
samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor, og 
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tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører 
imellom. Strategien følger opp anbefalingen i St. meld. 
10 (2018-2019) om en kommunal frivillighetspolitikk. 
Seksjonene har i våre kommunedelplaner mål om å 
samarbeide mer aktivt med frivillig sektor. Dette trenger 
vi for å løse oppgaver og fremme demokrati og 
deltakelse. Fredrikstad kommune ser store muligheter i 
å engasjere innbyggere i frivillig arbeid innenfor; gode 
oppvekstsvilkår, kultur, idrett, deltakelse, mangfold og 
integrering, reduksjon av ensomhet og fysisk aktivitet.  

Strategi: Gamlebyen – et levende, moderne 
samfunn i Fredrikstads historiske sentrum 

Kortfattet strategi for å vitalisere Gamlebyen. Innspill fra 
Foreningen Gamle Fredrikstad med flere vurderes i 
arbeidet. 

Strategi: Heltidskultur i Fredrikstad kommune – 
retningslinjer for heltid 

Strategi for å nå målsetting om heltid som det normale i 
driften. 

Strategi: Innovasjon og smartby Strategi for å stimulere innovasjonsarbeid i Fredrikstad 
kommune og videreutvikling av Smart-Fredrikstad-
konseptet. 

Strategi: Kommunikasjonsstrategi for Fredrikstad 
kommune 

Strategi for kommunikasjon mellom Fredrikstad 
kommune og innbyggerne. 

Strategi: Leve hele livet – kvalitetsreform for eldre i 
Fredrikstad 

Strategien skal være basert på lokale utfordringer og 
behov, og beskrive hvordan Fredrikstad skal iverksette 
kvalitetsreformen for eldre. Reformen ble vedtatt i 
Stortinget i 2018 gjennom stortingsmelding 15 (2017–
2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. 
Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år. 
Overordnet skal reformen bidra til flere gode leveår, 
pårørende som ikke blir utslitt og ansatte som trives på 
jobben og får brukt sin kompetanse.  

Strategi: Strategi for marin næring Fredrikstad, med sin nærhet til sjøen og havet har 
behov for å utarbeide en strategi for hvordan marin 
næring skal utvikle seg framover. Dette bør gjøres i 
nært samarbeid med Hvaler kommuner og se i 
sammenheng med INTERREG-prosjektet Blå framtid. 
Marin næring vil trenger plass både i sjø og på land. En 
strategi skal gi innspill til rullering av arealplanen. 

Strategi: Strategi for masseuttak og deponibehov for 
Fredrikstad 

Strategi/plan for masseuttak og deponibehov i 
Fredrikstad, og om mulig i et regionalt samarbeid. 

Strategi: Pårørendestrategi  Pårørendestrategien følger opp regjeringens 
pårørendestrategi fra 2020. Strategien skal bidra til at 
pårørende blir anerkjent som en ressurs og kan leve 
gode liv. Det er behov for en felles forståelse for 
pårørendes ulike behov, og hvordan alle pårørende kan 
møtes på en god måte. Strategien skal bidra til en 
kultur som styrker medvirkning og samhandling mellom 
tjenestene og den enkelte pårørende.  

Strategi: Strategi for sirkulærøkonomi Kommunen bør utvikle mål og strategier for hvordan 
den skal forholde seg til transformasjonen fra linear til 
sirkulær økonomi. Strategien vil omhandle store deler 
av kommunens virksomhet fra anskaffelser til gjenbruk 
og gjenvinning av ressurser 

Strategi: Strategisk eiendomskjøp og forvaltning Helhetlig strategi for å sikre fellesskapets interesser, i 
tilknytning til kommuneplanen. 

Temaplan: Avfallsplan – fra avfall til ressurs Plan for avfallshåndtering. Mulig samarbeid med andre 
kommuner. 

Temaplan: Avfallsplan småbåthavner Sammenstilling av avfallsplaner fra småbåthavner etter 
bestemmelsene i forurensningsforskriften. Gi oversikt 
over småbåthavner og deres håndtering av avfall. 
Avfallsplanen oversendes fylkesmannen for 
godkjenning. 

Temaplan: Barnehagebygg 2021–2031 Planen beskriver hvordan byggene kan brukes best 
mulig, samt forslag til framtidig struktur, rehabilitering 
og utbygging. 

Temaplan: Boligplan Plan for framtidig målrettet boligpolitikk og tiltak som 
skal tilrettelegge for godt boligsosialt arbeid og god 
utnyttelse av virkemidler og ressurser. Tre 
fokusområder: Bolig, tjenester og boligsosial politikk. 
Knyttet til mål og tiltak i nasjonal strategi 2021–2044, og 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-15-20172018/id2599850/sec1
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til overordnet planverk: Sosial- økonomisk- og 
miljømessig bærekraft og tilhørende innsatsområder. 
Erstatter tidligere boligsosial plan og kommunedelplan 
bolig – boligpolitisk plan.  

Temaplan: Brannsikkerhet – hjemmeboende i 
risikoutsatte grupper  

Helhetlig plan for å sikre utsatte grupper mot brann i 
hjemmet. 

Temaplan: e-helse og velferdsteknologi 2021–2028 Plan for e-helse og innføring av velferdsteknologi på 
helse- og velferdsområdet. 

Temaplan: Forvaltningsplan – Sentrumsparker Plan for en samlet overordnet forvaltning av 
Fredrikstads historiske sentrumsparker. 

Temaplan: Forvaltningsplan for friområder og statlig 
sikrede friområder 

Samling av planlagte tiltak på friområder, og en 
langsiktig kartlegging av nødvendige og ønskelige 
tilretteleggingsbehov. 

Temaplan: Forvaltningsplan for Glommastien 2020–
2023 

Plan for overordnet forvaltning av Glommastien som 
ferdselsåre, til rekreasjon og som kulturminne. 

Temaplan: Forvaltningsplan for kommuneskog Planen skal gi enkel oversikt over kommunens 
skogarealer, angi retningslinjer for forvaltning av 
skogen i markaområder og øvrige områder. Videre skal 
planen gi en oversikt over hvilke områder det er behov 
for hugst i den neste 10-årsperioden, og hvilke områder 
hvor det skal gjennomføres ungskogpleie, 
tynningshugst, linjerydding o.l. 

Temaplan: Forvaltningsplan for lekeplasser på 
kommunale områder  

Plan for utvikling og nødvendige tiltak på kommunale 
lekeplasser og aktivitetsområder.  

Temaplan: Forvaltningsplan for lysløyper Plan for utvikling og nødvendige tiltak i lysløypenettet 
og tilstøtende stinett. 

Temaplan: Framtidens fergetilbud i Fredrikstad Framtidig rutetilbud, finansiering, kobling til øvrig 
kollektivtilbud, investerings- og utviklingsbehov. 

Temaplan: Fremmede arter Plan for bekjempelse av fremmede arter, gi oversikt 
over utbredelse, foreslå tiltak. 

Temaplan: Handlingsplan plast Tiltak for reduksjon av kommunens plastforbruk og 
tilførsel av plast og mikroplast til marine miljøer. 

Temaplan: Helse- og omsorgsbygg mot 2040 Plan for utredning og planlegging av riktig 
dimensjonerte og framtidsrettede helse- og 
omsorgsbygg, som møter økningen i behov som 
forventes mot 2030 og 2040. Planen omfatter både 
rehabilitering og nybygg. 

Temaplan: Helsemessig og sosial beredskap Overordnet plan for håndtering av sosiale og 
helsemessige katastrofer/kriser. Tett koblet til 
kommunens overordnede krise- og beredskapsplan. 
Plan for psykososiale kriser og plan for smittevern 
inngår også i denne planen. 

Temaplan: Hovedplan VA Investerings- og strategiplan for forvaltning og fornyelse 
av VA-nettet i kommunen. Rulleres hvert fjerde år. 

Temaplan: Klimatilpasning i Fredrikstad kommune Oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel, 
overordnet plan for arbeidet med klimatilpasning i 
Fredrikstad kommune. 

Temaplan: Kvalitet i barnehage Operasjonalisering av oppvekstplanen. Planen skal 
samtidig gi en felles forståelse av rammeplanen for 
barnehage. Planen skal beskrive kjennetegn på god 
kvalitet i barnehagen. 

Temaplan: Kvalitet i skole og SFO Operasjonalisering av oppvekstplanen. Planen skal 
samtidig gi en felles forståelse av formålsparagrafen for 
grunnskolen. Planen skal beskrive kjennetegn på god 
kvalitet i både skole og SFO. 

Temaplan: Kvalitet i tjenester til barn og familier Beskrive hvordan man best mulig kan oppnå gode 
samordnede tjenester til barn og familier. 

Temaplan: Landbruk Plan for forvaltning og vern av landbruksarealer. Øke 
kunnskapen om landbruket. Foreslå tiltak for utvikling 
av landbruksnæringen og gi retningslinjer for 
saksbehandling i arealsaker. Inkluderer strategi for 
bevaring av matjord. 

Temaplan: Leve mitt liv 2021–2028 Livslange tjenester, livsmestring og levekår for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Planen skal 
bidra til å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne 
grunnleggende rettigheter og forutsigbarhet i et livsløp.  
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Temaplan: Lærlingordningen Plan for å nå målsetting om antall lærlinger i 
Fredrikstad kommune. 

Temaplan: Mangfold, likestilling og inkludering for 
medarbeidere i Fredrikstad kommune 

Strategi for hvordan Fredrikstad kommune kan bli bedre 
på mangfold og integrering i egne rekker.  

Temaplan: Nett- og gatebruk i byområdet Helhetlig gatebruk i Fredrikstad, i sammenheng med 
bl.a. framtidig kollektivknutepunkt på Grønli. Skal 
beskrive mobiliteten (gående, syklende, kollektiv, bil og 
næringstransport). 

Temaplan: Palliative helse- og omsorgstjenester 
2021–2028 

Planen skal omhandle både faglig tilnærming og 
organisering av tjenestetilbudet til alvorlig syke og 
døende. 

Temaplan: Plan for informasjonsskilt for Fredrikstad 
sentrum 

Planen skal se på informasjonsskilt i Fredrikstad 
sentrum 

Temaplan: Radikalisering, ekstremisme og 
hatkriminalitet 

Planen beskriver lokal situasjon, hvordan kommunen 
jobber for å forebygge og sette inn tiltak mot 
radikalisering, ekstremisme og hatkriminalitet på alle 
nivåer, hvem vi samarbeider med og hvordan, samt 
strategier og mål for arbeidet. 

Temaplan: Samfunnssikkerhet og beredskap Dette styringsdokumentet representerer kommunens 
langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging på overordnet nivå, utarbeidet på bakgrunn 
av kommunens overordnede ROS-analyse. 
Styringsdokumentet skal tas aktivt i bruk som styrings- 
og prioriteringsverktøy. Innholdet i dette 
styringsdokumentet skal konkretiseres i seksjons-, 
etats- og virksomhetsplaner for å sikre at hele 
organisasjonen arbeider målbevisst, helhetlig og 
systematisk. 

Temaplan: Skolebygg 2021–2031 Planen beskriver hvordan byggene kan brukes best 
mulig, forslag til framtidig struktur, rehabilitering og 
utbygging. 

Temaplan: Smittevern 2021–2028 Lovpålagt plan for smittevern. 

Temaplan: Storulykkebedrifter Utredning av behov for etablering av hensynssoner 
med tilhørende bestemmelser i kommuneplan rundt 
storulykkebedrifter. Virksomheter som oppbevarer store 
mengder farlige kjemikalier er blant annet regulert av 
storulykkeforskriften. Storulykkeforskriften stiller krav 
om at kommunal arealplanlegging ivaretar et langsiktig 
behov for å opprettholde egnet avstand mellom 
storulykkevirksomheter og boligområder, bygninger og 
områder med offentlig ferdsel mv. Myndighetene skal 
ha kontroll med både etablering av nye 
storulykkevirksomheter, endringer i disse 
virksomhetene og endringer i omgivelsene til 
virksomhetene.  

Temaplan: Strategisk støykartlegging – 
handlingsplan for stille områder 

Lovpålagt kartlegging gjennom forurensningsforskriften,  
omfatter støy fra vei og jernbane. 

Temaplan: Tiltaksplan for vannforekomster Oversikt over status for kommunens vannforekomster, 
gi forslag til retningslinjer for saksbehandling i 
arealsaker, og gi tiltak for å oppfylle krav i 
vannforskriften. Temaplanen består av flere 
delrapporter. 

Temaplan: Tiltaksutredning lokal luftkvalitet  Kartlegging av dagens situasjon, og beregninger av 
fremtidig situasjon. Tiltaksutredningen med 
handlingsplan og tiltak skal bidra til at 
luftforurensningen holder et nivå som tilfredsstiller 
kravene i forurensningsforskriften. 

Temaplan: Trafikksikkerhet Bygger på arbeidet i eksisterende plan, evaluering og 
forbedringer. 

Temaplan: Utvalgte naturtyper Kartlegging av status. Plan for bevaring og restaurering 
av utvalgte naturtyper etter bestemmelsen i 
naturmangfoldloven, herunder hule eiker, kystlynghei, 
ålegressenger o.l. 

Temaplan: Vold i nære relasjoner 2021–2028 Planen beskriver rutiner for håndtering, informasjon, 
samarbeid og kompetanseutvikling. Planen skal bidra til 
å forebygge og minske vold. 
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Utredning: Fargeveileder Fargeveileder for bygninger i Fredrikstad bør gi råd om 
god fargesetting og fargebruk. Den bør dekke både 
eldre bebyggelse og bygningsmiljøer, nybygg og nye 
byområder. 

Utredning: Fengselet i Gamlebyen, framtidig bruk Utredning av innhold og bruk for fengselsbygningen i 
Gamlebyen.  

Utredning: Framtidens bibliotek i Fredrikstad Utredning av hvordan bibliotektilbudet i Fredrikstad bør 
organiseres for å sikre et riktig og godt tilbud.  

Utredning: Hinder i strandsonen Statusrapport om hinder i strandsonen 

Utredning: Kartlegging av friluftsområder Kartlegge viktige friluftsområder og bruk. 

Utredning: Kartlegging av snarveier 
 

Som et ledd i arbeidet med å øke mobilitet for gående 
og syklende gjennomføres det snarveikartlegginger i 
alle lokalsamfunn  

Utredning: Normaler for utomhusanlegg Norm for utforming av anlegg utomhus.  

Utredning: Sentral for omlasting og distribusjon av 
varer 
 

Utrede muligheter for, og nytten av, å etablere en 
omlastingssentral slik at varer og gods kan lastes om til 
fossilfrie alternativer.  

Utredning: Teknisk veilysnorm Norm for utforming av teknisk veilys. 

Utredning: Veinorm Norm for utforming av kommunale veier. 
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Vedlegg 3: Planer som gjelder 

 

Under følger en opplisting over allerede vedtatte planer som gjelder: 

 

 Fredrikstad mot 2030: Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030 

 Kommuneplanens arealdel 2020–2032 

 Kommunedelplan Oppvekst 2021–2032  

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Seut–Rolvsøy og 

riksvei 110 Simo–St.Croix 

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Haug–Seut  

 Kommunedelplan for bolig – Boligpolitisk plan for Fredrikstad kommune 

 Kommunedelplan for klima 2019–2030 

 Kommunedelplan for helse og velferd 2016–2027 

 Temaplan: Bosetting og integrering av flyktninger 2020–2027 

 Temaplan: Demensplan 2019–2026 

 Temaplan: Plan for mat og ernæring i helse og velferd 2018–2025 

 Temaplan: Plan for mestring, habilitering og rehabilitering 2016–2023 

 Temaplan: Plan for psykisk helse og rusmestring 2020–2027 

 Temaplan: Næringsplanen  

 Temaplan: Plan for legetjenesten 2019–2026 

 Temaplan: Veteranplan 2019–2026. Plan for personell som har deltatt i internasjonal tjeneste 

 Plan for samarbeidet i Bypakke Nedre Glomma: Hovedsykkelveier i Sarpsborg og Fredrikstad 
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Vedlegg 4: Planer som kan oppheves 

 

Følgende planer bør vurderes opphevet:  

 

Navn på plan Begrunnelse 

Isdammen planID 246  Planen angir et for bredt spekter av formål for 
Østfoldhallen.  

Øienkilen planID 64 og Øienkilen II planID 305  Veisystemet i planen er for bredt. 
Hyttebestemmelser og hyttetomter ligger langt 
utenfor dagens føringer.  

Oksrødkilen planID 256  Dette hytteområdet har utydelige og 
ufullstendige føringer som virker forvirrende. 

Nordre Borge planID 144, inklusive ni senere 
endringer av planen planID 191, 192, 193, 
227, 314, 322, 331, 383, 376  

Viser bygging av vei og industri på rasfarlig 
beitemark. Området har dessuten store 
kulturhistoriske verdier.  

Høddalen planID 25  Det er manglende samsvar mellom plan og 
virkelighet i forhold til eierstruktur, bebyggelse 
og friområder. 

Sarpsborgveien planID 10  Viser bygging på et viktig friområde i tillegg til 
dårlig samsvar mellom bebyggelsen og 
planlagt bebyggelse.  

Kjølbergskogen planID 245  Viser bygging av boliger på dyrket mark 

Engelsviken I planID 74  Det er lite samsvar mellom plan og virkelighet i 
forhold til eierstruktur, veier, friområde og 
bebyggelse.  

Engelsviken I, endring, planID 212  Det er lite samsvar mellom plan og virkelighet i 
forhold til eierstruktur, veier, friområde og 
bebyggelse. 
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Vedlegg 5: Planer som er lovpålagt/sterkt 

framtredende i nasjonale forventninger 
 

 Kommuneplanen 

 Kommunedelplan Aktive liv 

 Kommunedelplan Folkehelse og levekår 

 Kommunedelplan Kultur 

 Kommunedelplan Kulturminner 

 Kommunedelplan Marka og naturmangfold 

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for hensetting, Fredrikstad–Sarpsborg 

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Haug–Seut 

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Rolvsøy–Borg 

bryggerier 

 Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Seut–Rolvsøy og 

riksvei 110 Simo–St.Croix 

 Strategi: Eierskapsmelding  

 Temaplan: Avfall – fra avfall til ressurs 

 Temaplan: Avfallsplan småbåthavner 

 Temaplan: Boligplan 

 Temaplan: e-Helse og velferdsteknologi 

 Temaplan: Helsemessig og sosial beredskap 

 Temaplan: Samfunnssikkerhet og beredskap 

 Temaplan: Storulykkebedrifter 

 Temaplan: Strategisk støykartlegging, handlingsplan for stille områder 

 Temaplan: Smittevern 

 Temaplan: Tiltaksplan for vannforekomster 

 Temaplan: Tiltaksutredning lokal luftkvalitet 

 Temaplan: Vold i nære relasjoner 



 

 

 

 

 

 

Utgitt av:  Fredrikstad kommune 


