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Tønsberg – «pulserende kystperle» 

• 45.000 innbyggere 
• Regionhovedstad i Vestfold 
• Småby med storbyproblematikk 
• Sosioøkonomiske forskjeller 
 
 



Nærmiljøprosjektet i Tønsberg 
• Oppstart 2016 
• Tre nærmiljøer valgt ut: Stangsåsen, Sørbyen og Sem  
• Nærmiljøer med ulike kvaliteter og med lokalt 

engasjement 
• Nedsatt tverrsektoriell prosjektgruppe og 

prosjektledelse 
• Nærmiljøprosjektet i Tønsberg bygger på: 

• Rapporten «10 prinsipper for helsefremmende 
stedsutvikling i Tønsberg kommune» 

• Trygge lokalsamfunn 
• Gatebruksplan 
• Byromstrategi 
• Mulighetsstudie på Sem 
• Oversiktsdokument - Folkehelse 

  
 
 



Formål med nærmiljøprosjektet i Tønsberg 

Delmål:  
- Kartlegging av nærmiljøområder  
- Fremme medvirkning 
 

Prosjektet skal øke kunnskapen om:  
- Hvordan folk har det der de bor 
- Hvordan innbyggerne opplever lokalsamfunnene sine 
- Hva som er viktige kvaliteter i nærmiljøet for folks helse og trivsel 

 



Risikorydding 
• Befaring i nærmiljøet - kartlegge risikofaktorer 
• Organiseres i samarbeid med velforeningene Sem, Stangsåsen, Sørbyen 
• Forberedende workshop med Skadeforebyggende forum 
• Velforeningene inviterte med deltagere for å sikre bred representasjon  
• Nærmiljø i et bredere folkehelseperspektiv (positive og negative kvaliteter) 
  



Tverrsektorielt samarbeid i kommunen 

• Allerede godt klima for tverrsektorielt 
samarbeid i Tønsberg kommune 

• God entusiasme og læringsinteresse i de 
kommunale enhetene 

• Sentrale virksomheter deltok aktivt i 
prosjektet 

• Særlig tekniske tjenesters innsats 
oppfattet som et positivt bidrag i 
nærmiljøene 

 



Sem 

• Tettsted i Tønsberg 
kommune, ca. 2.500 
innbyggere 

• Seks kilometer nordvest 
for Tønsberg sentrum 

• Generelt lavere status 
enn andre bydeler i 
Tønsberg 

• Politisk og administrativt 
initiativ til å løfte 
stedsutviklingen på Sem 
 



Lokalt engasjement 

• Avgjørende for gjennomføringen av  
nærmiljøprosjektet på Sem 

• Velforeningen inviterte også med andre 
aktuelle aktører i nærmiljøet, som 
handelsstanden, FAU, bo- og 
behandlingssenteret samt frivillige lag 

• God og kontinuerlig dialog mellom 
velforeningen og kommunen 
 



Oppsummering 

Lokalt engasjement: 
• Avgjørende for medvirkningsprosess og stedsutvikling 
• Lokalt engasjement styrker kommunens arbeid 
• Viktig med bred representasjon 
 
Tverrsektorielt samarbeid: 
• Planavdeling, folkehelse, idrett, kommunikasjon etc. 
• Godt klima for tverrsektorielt samarbeid avgjørende 
• Særlig Tekniske tjenester viktig aktør i nærmiljøprosjektet 

 



 
Takk for meg! 
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