Program for verksted for kommunestyret 8. oktober 2020 kl 9.00-12.00
Tema: Kommuneplanens samfunnsdel og strategi for arealutvikling og
bærekraftig mobilitet
Praktisk info:



Vi ber om at alle tar med seg iPadene sine til bruk i kartoppgave.
Underveis i bolken 10.05 -11.15 tar gruppene en pause på passende tidspunkt og
forsyner seg med lunsj som blir satt fram.

9.00- 9.02 Velkommen og dagens agenda –ved klima- og miljøsjef Bente Elsrud Anfinnsen
(prosjektansvarlig)
9.02- 9.50 Presentasjon av by- og handelsanalyse og hvordan vil vi bruke den? –
Næringssjef Harriet Slaaen og Prognosesenteret. De viktigste funnene fra rykende fersk byog handelsanalyse blir presentert, inkl. anledning til å stille spørsmål.
9.50-10.05 Kort status for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og strategi for
arealutvikling og bærekraftig mobilitet, samt introduksjon til gruppeoppgaver om
samfunnsdelen –Bente Elsrud Anfinnsen og Ellen Margrethe Stabursvik (prosjektleder for
samfunnsdelen)
10.05 -11.15 Gruppeoppgaver om strategier og tiltak for å nå mål i kommuneplanens
samfunnsdel
I kommuneplanens samfunnsdel skal det
for hvert av fokusområdene
kommunestyret har valgt ut, fastsettes
lokale mål og delmål (HVA vi skal oppnå i
Ringerike) og strategier (HVORDAN vi skal
nå målene). Vedlagt denne agendaen
følger to vedlegg som er nyttige å se
gjennom som forberedelse til verkstedet.
Vedlegg 1 gir en omtale av de ni
prioriterte bærekraftsmålene i Ringerike
og hvilke virkemidler, utfordringer og
muligheter kommunen har innen disse
fokusområdene. Vedlegg 2 er en helt
foreløpig liste over tema som
prosjektgruppa vurderer at det kan være
aktuelt å ha mål og delmål innen i
samfunnsdelen. Lista er sortert etter de ni
fokusområdene. Merk imidlertid at lista er
under videreutvikling bl.a. gjennom intern
og ekstern medvirkning, men vi håper den

kan være nyttig som grunnlag for følgende oppgave i verkstedet: Hvilke strategier og tiltak
mener dere i kommunestyret at kommunen alene eller sammen med samarbeidspartnere
bør gjøre de neste fire år for å nå lokale mål og delmålene innen fokusområdene våre?
Kommunestyret vil i verkstedet bli delt inn i grupper.
Avslutningsvis i denne bolken vil dere også få en kort oppgave knyttet til hva som skal være
visjonen for Ringerike fremover. Vår visjon bør antakelig gjenspeile at vi skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn og at vi har et mål om å utvikle en attraktiv kommune? Visjonen i
gjeldende kommuneplan er «Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på
Østlandet.» Begynn gjerne forut for verkstedet å tenke på stikkord som du ønsker at skal
være beskrivende for fremtidens Ringerike og som kan inngå i en eventuell ny visjon.

11.15-12.00 Verksted om strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet - Hvor er
sentrum i tettstedene våre og hvordan skal de avgrenses?
11.15-11.25 Introduksjon til verkstedet- Hvor er sentrum i tettstedene våre og
hvordan skal de avgrenses? Byplansjef Inger Kammerud (prosjektleder for
arealstrategien)
11.25-11.55 Introduksjon til digital medvirkning (hvordan) – praktisk bruk av
verktøyet i grupper. Tom-Erik Bakkely Aasheim
11.55-12.00 Introduksjon til «hjemmelekse» ved Inger Kammerud:




De folkevalgte tar oppgaven med hjem til sitt politiske bakland
Gir mulighet for bredere medvirkning fra de politiske partiene som er
representert i kommunestyret
Frist for tilbakemelding fra de politiske partiene er 15. oktober –
oppsummering av svarene gis til møtet i Strategi og plan 21. oktober

