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Kommuneplan
Kommuneplanens samfunnsdel
 Strategi for arealutvikling og grønn mobilitet

Ansvarlig
SU

Kommuneplanens arealdel
Hønefoss sør og Hønefoss nord

SU

ØIT

R

R

R

R

Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens
handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett)

2020
U

2021

2022

2023

Overordnede planer
Risiko- og vesentlighetsvurdering

HRF

Beskrivelse
Samfunnsdelen er kommunens overordnede
styringsdokument. Den tar for seg hele kommunen som
organisasjon, og setter mål og strategier for videre utvikling.
Det har vært et vedtak i kommunestyret (sak 35/19) om at
Ringerike kommunes overordnede planlegging innen
reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i
kommuneplanen. Dermed erstattes energi- og klimaplan
(2010) av kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel er kommunens overordnede plan
for disponering av arealene i kommunen. Den skal
tilrettelegge for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle de
målene som er skissert i kommuneplanens samfunnsdel. I
vedtak om områderegulering Hønefoss (sak 124/19) kommer
det frem at reguleringsplan for Hønefoss nord og
reguleringsplan for Eikli skal igangsettes. Administrasjonen
foreslår at disse områdene innlemmes i kommuneplanens
arealdel (med en mer detaljert utforming), og trekkes ut som
soneplaner.
Kommunestyret vedtar hver høst et budsjett for det
kommende året, sammen med et fireårig handlingsprogram
(økonomiplan). Handlingsprogrammet viser hvilke tiltak som
planlegges gjennomført i forhold til endringer i tjenestene og
investeringer i sektorene og virksomheten.
Det er lovpålagt å utarbeide en risiko- og
vesentlighetsvurdering av den kommunale forvaltningen.
Hensikten er å identifisere risikoområder innen den
kommunale forvaltningen som kontrollutvalget bør se
nærmere på i løpet av kommunestyreperioden og vurdere
behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen ulike
sektorer og virksomheter samt eierskapskontroll. Resultatet
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Alkoholpolitisk handlingsplan

HRF

U
I

R

R

R

Temaplan for kompetanseutvikling
Beredskapsplan
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

HRF
HRF

R

R

R

R

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

HRF

R

R

R

R

Folkehelsemelding

HO

av risiko- og vesentlighetsvurderingene skal danne grunnlag
for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon og plan for
eierskapskontroll. Planene skal vedtas av kommunestyret,
senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert.
Alkoholpolitisk handlingsplan er lovpålagt og skal sette
bestemmelser om skjenketider, behandling av
skjenkebevillinger m.m. Planen skal være retningsgivende
både for administrasjonen ved forberedelse av saker til
politisk behandling og ved avgjørelse av salgs- og
skjenkebevillinger. Gjeldende plan er fra 2016.
Plan for kompetanseutvikling av kommunens organisasjon.
Beredskapsplanen er kommunens overordnede plan for
håndtering av kriser og uønskede hendelser. Den skal
inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har
forberedt for å håndtere uønskede hendelser.
Beredskapsplanen er lovpålagt og skal være oppdatert og
revideres minimum én gang per år.
Kommunen er lovpålagt å kartlegge hvilke uønskede
hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan
de kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal
vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges
til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og
beredskap og oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner.
Ringerike kommune har en egen folkehelsemelding, Folkehelsemeldingen 2012-2030 - Helse i alt vi gjør,
som legger føringene for folkehelsearbeidet i kommunen frem
mot 2030.

R

Arbeidsgiverpolitikk

HRF

Folkehelseoversikt 2023

HO

Kommunedelplan - tema
Kommunedelplan for idrettsanlegg

TKI

I

Kommunedelplan for masseforvaltning

SU

R

Kommunedelplan for landbruk og beite

SU

R

2020
I

2021

2022

2023

Det arbeides målrettet for at "Ringerike skal være det mest
spennende vekstområde på Østlandet". Arbeidsgiverpolitikken skal bidra til å legge til rette for at Ringerike
kommune skal nå målsetningene. De ansatte er kommunens
viktigste ressurs og skal sammen sikre at våre innbyggere
opplever gode tjenester.
Folkehelseoversikten er en oversikt over befolkningens
helsetilstand i kommunen. Oversikten skal lages hvert fjerde
år i forkant av arbeidet med kommunal planstrategi.
Dokumentet brukes som kunnskapsgrunnlag for overordnet
planarbeid samt det løpende helsearbeidet.
Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende
kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang av
nåværende status for anlegg og arealer for idrett og fysisk
aktivitet i kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for
en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt
se på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige.
Det er et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en
helhetlig plan for å kunne søke om spillemidler.
Hensikten med kommunedelplan for masseforvaltning er å
sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå
ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet
for massemottak i takt med utviklingen i kommunen (og
regionen). Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige
ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for
næringen og redusere fremtidige arealkonflikter.
Kommunedelplan for landbruk og beite skal gi oversikt over
næringens areal- og ressursbruk, og en systematisert
presentasjon av beitearealene i kommunen og bruken av
disse arealene til beiting med husdyr. Den skal dokumentere
omfang og verdi av nåværende beitebruk, samt vise til
historisk bruk og gi estimater for framtidig bruk.
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Kommunedelplan for familie og utdanning

FU

U

Kommunedelplan for helse og omsorg

HO

U

Kommunedelplan for folkehelse

HO

R

Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella)

SU

Helse, omsorg og utdanning
Strategi for barnehage- og skoleutbygging

FU

Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt.
Rådmannen har derfor i 2019 startet arbeidet med å
planlegge barnehagestrategi frem til 2033.

Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform)

HO

Kommunene og samfunnet skal legge til rette for at eldre har
muligheten til å leve gode liv. I lokalsamfunnene finnes det
mange gode løsninger som sikrer de over 65 år gode liv. For
å følge opp Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en
kvalitetsreform for eldre, lages det en tiltakspakke.

Kultur og idrett
Frivillighetsstrategi og fritidserklæring

TKI

Det er statlige oppfordringer om å systematisere arbeidet
med frivilligheten. I Ringerike er det lite strukturert og svært
fragmentert. Strategien følges opp av en fritidserklæring som
skal sikre alle barn og unges rett til å delta i fritidsaktiviteter.
Det er en samarbeidsplattform mellom
lag/forening/kommune/næringsliv.

2021

2022

2023
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2023

Kommunedelplan for familie og utdanning er en samlet plan
for sektoren og erstatter Handlingsplan for barnehage (fra ord
til handling), Strategi for digital barnehage- og skolehverdag,
Handlingsplan for grunnskolen («sammen skaper vi
Ringeriksskolen»), Handlingsplan for SFO og
Skolebiblioteksplan (knyttet til midler).
Kommunedelplanen for Helse og omsorg er en samlet plan
for helsesektoren og erstatter Rehabiliteringsplan, Rusplan,
Demensplan, Psykiatriplan, Husbankens kommuneprogram,
Interkommunal strategisk plan for kompetanse for helse og
omsorg, Strategisk plan for legetjenester (interkommunal) og
Temaplan for spesialistutdanning av leger.
Kommunedelplanen for folkehelse er en samlet plan for
folkehelse og erstatter Smittevernplan, Plan for miljørettet
helsevern og Strategi for universell utforming.
Kommunedelplan som tar for seg friluftsliv og fritidsboliger på
Vikerfjell. Dette er en arealplan.

R

Kulturstrategi

TKI

U

Temaplan for bibliotek

TKI

U

Kunststrategi

TKI

Teknisk infrastruktur
Temaplan for trafikksikkerhet

TKI

I

Handlingsplan for vann

SU

U

Beredskapsplan for vannverk i Ringerike kommune

TKI

U

Handlingsplan for overvann i bynære strøk

TKI

R

Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann

TKI

U

Handlingsplan for vei, vann og avløp

TKI

Arealutvikling, næring og mobilitet
Handlingsplan for næring

SU

Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030

SU

2020
R

R

2020
I
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R
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2022
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2022

2023

2023

Kulturplanen er et overordnet styringsdokument for
kulturarbeidet i kommunen, og brukes aktivt i utvikling, styring
og prioriteringer.
Bibliotekarbeidet følger lov om folkebibliotek, og bibliotekene
er i stor endring.
Kommunen er eier, forvalter og innkjøper av kunst. Per i dag
finnes det verken oversikt, transparens eller planmessig
forvaltning av kunsten. Svært mange lovkrav følger rollen som
kunstforvalter og innkjøper. Arbeidet må systematiseres og
profesjonaliseres.
Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for å nå
nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde i
trafikken. Planen gir mål, strategier og tiltak for å bedre
trafikksikkerheten i kommunen.
Planen er igangsatt, men vil på sikt være en del av
handlingsplan for vei, vann og avløp.
Beredskapsplan for Ringerike vannverk og Nes, Hallingby og
Ringemoen vannverk slås sammen.
Det er utarbeidet retningslinjer for overvannshåndtering.
Denne følges opp med følgende handlingsplan.
Handlingsplan for det forebyggende arbeidet i brannvesenet.
Det er en lovpålagt plan som revideres årlig.
Denne slår sammen flere enkelt planer som hovedplan vann
(nå handlingsplan vann), hovedplan avløp og handlingsplan
for vei og sanering av fellesavløp.
Kommunal handlingsplan i samarbeid med Hole og Jevnaker.
Den skal bygge opp under næringspolitisk strategi.
Viser mål, strategi og tiltak for parkering i Hønefoss. Skal
rulleres når kommuneplanen rulleres. Strategien er planlagt
vedtatt tidlig 2020.

U

Strategi for arealutvikling og grønn mobilitet

SU

U

Strategi for utvikling av Petersøya

SU

U

Regional plan for Ringeriksregionen

SU

U

Handlingsplan - Velkommen til oss

SU

Eiendomsstrategi
Temaplan for kulturminner

TKI
SU

Klima og naturmangfold
Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole

SU

Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv

SU

I
U

2020
R

2021

U

2022

2023

Formålet med strategien er å lage en kobling mellom
overordnede føringer og målsettinger i kommuneplanens
samfunnsdel og arealdisponeringene i arealdelen. Strategien
erstatter også kommunedelplan for gående og syklende fra
1990-tallet.
Kommunestyret har bedt rådmannen om å igangsette
planlegging for utvikling av Petersøya som kommunalt
friområde, med konkrete forslag til tiltak, herunder vurdere
opparbeidelse av bystrand. Videre ber kommunestyret om
plan og tiltak for at Petersøya snarest avvikles som
snødeponi, og for at det skal bli adgang til området når flom
oppstår.
Den regionale planen legger til rette for utnyttelse av
potensialet for vekst og verdiskaping i Ringeriksregionen ved
å samordne innsats på tvers av kommunegrensene for å få til
bærekraftig utvikling for bolig, næring, arealbruk og transport.
Handlingsplanen er en positiv beredskapsplan som tar for seg
omdømmet til Ringerike.
Strategi for utvikling av kommunens eiendommer.
Kulturminneplanen skal ivareta både materiell og immateriell
kulturarv. Planen erstatter gjeldende temautredning
kulturminner. Blant annet DIVE-analyse ifm. byplanen er
kunnskapsgrunnlag for denne.
Dette er en strategi for tilskuddsmidler. Det kommer frem
retningslinjer for prioritering av søknad om tilskudd til
miljøtiltak i jordbruk og skogbruk. Utarbeides for Ringerike og
Hole kommune. Strategien rulleres hvert fjerde år etter
lovkravet. SMIL står for Særskilte miljøtiltak i landbruket, og
NMSK står for Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Temaplanen er en oversikt over friluftsområder i kommunen
med hvilken verdi den har, hva som bør bli ivaretatt ved en
eventuell utbygging. Denne kartleggingen kan også brukes

U

Handlingsplan mot forsøpling

SU

R

Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden

SU

Strategi for hjorteviltforvaltning

SU

R
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2021

2022

2023

Arealplaner
SU

U

Reguleringsplan for Elvelangs
SU

U
Reguleringsplan for Hjertlia og bru over til Støalandet
SU
U
Reguleringsplan for Schjongslunden
Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole

U
U

SU
SU

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over
Kvernbergsund bru
SU

U

U

U

for å se på hvilke tiltak som må gjøres for å øke verdien for
området for eksempel ved tilrettelegging. En rekke planer,
utredninger og retningslinjer erstattes av temaplanen.
Forsøpling i innlandet er et betydelig problem. I arbeidet med
en handlingsplan kartlegges årsakene til forsøpling og type
forsøpling (eierløst avfall, søppel i snødeponier, villfyllinger,
mangelfull søppelhåndtering hos innbyggere, næringsliv og
det offentlige osv.). Videre kan det iverksettes strakstiltak som
ryddeaksjoner, og deretter lages en skreddersydd
handlingsplan basert på faktiske kilder og årsaker til
forsøpling.
Interkommunal plan (Hole, Jevnaker, Lier, Modum og
Krødsherad). Tar for seg bevaring av vannområdet.
Kommunen er gjennom forskrift pålagt å vedta målsetninger
for forvaltningen av hjorteviltartene som det er åpent jakt for.
Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr, og omhandler
beitegrunnlag, bestandssammensetning og fremtidig
avskyting.

Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier

Elvelangs er en oppføring av Områderegulering Hønefoss.
Den tilrettelegger for ferdsel langs elvekanten.
Reguleringsplanen vil følge opp Områderegulering Hønefoss
og se det i sammenheng med utvikling av kommunens
arealer i Hjertlia.
Reguleringsplanen vil avklare videre utvikling av området som
idrettsarena, friluftsområde og avgrensning til reguleringsplan
for Elvelangs.
Kommunal boligplan.
Regulering avhenger av prioritering hos Viken FK, som er
veieier, og samarbeid med dem. Planen vil bli brukt som
innspill til regionale midler.
Det legges det til rette for et ukjent antall reguleringsplaner for
manglende sykkellenker i kommunen, blant annet Fv. 2860

Klekkenveien fra kryss Øvre Klekkenvei til Hønengata, Fv. 241
Åsbygda skole til Kleggerud, Fv. 2858 Busundveien fra
Prestmoen grustak til Norderhovsveien. Slike planer øker
sjansen for fremtidige midler.
SU

U

U

Interessekartlegging og behovsvurdering for Ringkollen.
Ev. reguleringsplan for Ringkollen.

U

Reguleringsplan for Asbjørnsens gate

SU
SU
U
U
U

Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya
Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent
Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund
bru) og Hønefoss bru

SU
SU

I sak 24/18 vedtok kommunestyret: «(…) Formannskapet
ønsker et attraktivt tilbud på Ringkollen. Vi ber derfor ordfører
ta initiativ til å samle all berørte parter til en dialog for å se på
fremtidige drifts- og fremtidsmuligheter for Ringkollen (…).».
Ved dette vil det gjennomføres en interessekartlegging og
behovsvurdering for Ringkollen. Hvis det er aktuelt vil dette
følges opp av en reguleringsplan.
Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Viken
fylkeskommune. Fylket ser for seg planoppstart i 2021.
Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med Bane NOR
og Viken FK.
Plan for fremtidig infrastruktur.
Reguleringsplanen følger opp Områderegulering Hønefoss.

