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Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 med arealstrategi -høring og
offentlig ettersyn

Rådmannens innstilling:

Forslag til vedtak:

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for 2021-2030,
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og
bygningsloven § 5-2 og §11-14.

Alternativt forslag til vedtak:
Dersom formannskapet foreslår endringer i planforslaget før høring og offentlig ettersyn,
kan følgende forslag til vedtak brukes som utgangspunkt:

Planen endres på side X. Følgende tas ut / inn: <tekst>. Det delegeres til rådmannen å
gjøre denne endringen før planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Sammendrag:
Kommuneplanens samfunnsdel er det øverste styringsdokumentet i kommunen, og peker
ut de overordna mål og strategier for både samfunnsutviklingen og kommunens
tjenesteutvikling. Målene i samfunnsdelen legger føringer for alt planarbeid og kommunens
årlige handlingsprogram og budsjett. Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som
gir overordna føringer for arealutviklingen.

I denne saken fremmes forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Ringerike
kommune til 1. gangsbehandling. Forslaget er resultatet av en omfattende prosess med
medvirkning og innspill både fra innbyggere, politikere og internt i administrasjonen, samt
flere politiske prinsippvedtak underveis. I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er det
for hvert av Ringerikes ni utvalgte bærekraftsmål foreslått lokale hovedmål og delmål, samt
strategier for hva kommunen skal gjøre for å nå målene. Forslaget følger også opp vedtak
om at klima- og energiplanleggingen i Ringerike integreres i kommuneplanen.

Rådmannen foreslår at formannskapets strategi og plan vedtar å sende forslaget til
kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 på høring og legge det ut til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og §11-14.



 
Formannskapets Strategi og plan 19.05.2021: 
 
Behandling: 
Endringsforslag for 1.1.1.  pkt. 2.3.1, foreslått av Hilde Marie Steinhovden, Miljøpartiet 
De Grønne 
Våre overordnede samfunnsmål 
1.1.1 
Ringerike kommune tilrettelegger for medvirkning og dialog med egne og tilstøtende 
kommuners innbyggere for å sikre åpenhet og fremme deltagelse av alle som 
benytter seg av Ringerikssamfunnet. 
 
Tilleggspunkt 3. 
Ha et godt samspill mellom kommunes folkevalgte,  kommunenes administrasjon, 
tilstøtende kommuners folkevalgte organer, administrasjoner for å skape større 
eierskap,  samarbeid i kommunen innenfor og utenfor kommunegrensen. 
 
Begrunnelse: 
Ringerike Kommune er ikke en øy uten båt men en del av en større enhet og vår 
samfunnsdels hovedmål bør derfor gjenspeile att Ringerike ikke bare er oppbygget av våre 
innbyggere men også av folk som bor utenfor og benytter seg av våre tilbud via jobb og 
fritid. Hva vi gjør påvirker nærliggende kommuner som driver handel arbeid og har 
kommunale avtaler med oss og å vise sterkt fokus om ikke ekskludere folk fra hole, 
Jevnaker Modum, Krøderen med flere fra å komme inn i bylaben og medvirke vil vi får 
samlet oss som region hovedsete noe som vil styrke vår posisjon mot Drammen og Oslo. 
 
 

 
Endringer til hovedmål samfunnsdelen, foreslått av Håkon Kvissel Ohren, 
Arbeiderpartiet 
17. Samarbeid for å nå målene 
 
1. Ringerike kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati, med åpenhet og høy deltagelse. 
 
2. I Ringerike samarbeider vi, og finner de gode løsningene for en bærekraftig 
samfunnsutvikling og god folkehelse sammen. 
 
3. Ringerike kommune skal ha medarbeidere og ledere som i fellesskap gir gode tjenester, 
når kommunens mål, og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen. 
 
10. Mindre ulikhet 
 
1. Ringerike skal være en inkluderende og mangfoldig kommune hvor alle har like 
muligheter, uavhengig av alder, kjønn, legning, funksjonsevne, etnisitet, religion eller 
økonomisk eller annen status. 
 
2. I Ringerike skal det være små økonomiske forskjeller som skaper gjensidig tillit mellom 
innbyggerne. 
 
3. I Ringerike opplever innbyggerne mestring, og alle har mulighet til å delta i kultur-, idrett 
og fritidsaktiviteter. 
 
 
 
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 
1. Ringerike skal ha et variert og bærekraftig næringsliv som gir høy verdiskapning og 



anstendig arbeid for alle 
 
2. Ringerike kommune skal ha god økonomisk bærekraft, god økonomistyring og høy 
kvalitet i tjenestene vi leverer. 
 
3. Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og utvikler 
kompetente ansatte. 
 
4. Ringerike kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å skape et anstendig arbeidsliv 
gjennom å sette krav til leverandører. 
 
 
 
9. Industri, innovasjon og infrastruktur 
 
1. Ringerike kommune skal ha en bærekraftig og solid infrastruktur, som gir grunnlag for 
ønsket utvikling og vekst. 
 
2. I Ringerike satser vi på grønn omstilling og innovasjon for å møte framtidas utfordringer. 
 
3. Ringerike kommune skal være en attraktiv kommune for etablering av bærekraftige 
innovative bedrifter. 
 
 
11. Bærekraftig by og lokalsamfunn 
 
1. Ringerike skal være en attraktiv bokommune, med inkluderende og trygge 
lokalsamfunn, og med Hønefoss som sterk regionhovedstad 
 
2. Ringerike skal ha helhetlige og bærekraftige transportløsninger, hvor flest mulig går, 
sykler og kjører kollektivt. 
 
3. I Ringerike skal alle ha tilgang til grøntområder, vann og vassdrag, for lek og rekreasjon. 
 
4. Ringerikes kulturarv brukes, formidles, og tas vare på for framtidige generasjoner. 
 
5. I Ringerike bygges energieffektive bygg med bærekraftige byggematerialer. 
 
6. Ringerike skal ha et bærekraftig avfallhåndteringssystem og høy grad av gjenvinning 
med lave CO2 utslipp. 
 
 
 
3. God helse og livskvalitet 
 
1. I Ringerike jobber vi forebyggende i alt vi gjør, og prioriterer tidlig innsats for å sikre god 
psykisk og fysisk helse og livskvalitet for alle. 
 
2. Ringerike kommune skal ha gode helse- og omsorgstjenester tilpasset innbyggernes 
individuelle behov. 
 
3. I Ringerike skal det være gode oppvekstsvilkår og selvrealiseringsmuligheter for barn og 
unge. 
 
 
 
4. God utdanning 



 
1. Alle barn og unge skal få et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet, som gir trygghet, 
utvikling, læring og livsmestring i dag og i framtida. 
 
2. Det legges til rette for at alle skal ha mulighet til å gjennomføre fagbrev, 
fagskoleutdanning, høyere utdanning og etterutdanning for å være godt rustet til 
fremtidens arbeidsliv. 

 
Endringsforslag til vedtak, foreslått av Ole Johan Andersen, Fremskrittspartiet 
Pkt. 9 
2.6.2 Ringerike kommune velger gode og bærekraftige løsninger som på sikt gir mindre 
utgifter og vedlikehold 
Ringerike kommune skal bruke byggematerialer som har lang levetid og krever lite 
vedlikehold. 
 
Pkt. 11 Hovedmål 3.1 
3.1.1. Nytt punkt. Ringerike kommune skal på sikt begrense gjennomfartstrafikken 
gjennom byen, men det må legges til rette for at innbyggerne i hele kommunen, som ikke 
kan bruke sykkel eller gå, får muligheter til å parkere i bysonen. Dette er den eneste 
løsningen som kan resultere i økt trivsel, økt butikkbesøk, deltagelse i kulturlivet og 
restaurantbesøk. 
 

 
Tilleggspunkt fremmet p.v.a. SP, foreslått av Hans-Petter Aasen, Senterpartiet 
Det utarbeides et høringsbrev i saken, hvor det henvises til forslagene slik de fremkommer 
av vedlegg 3 i saken,slik at de som skal høres også blir gjort oppmerksomme på disse. Det 
vises ogs til møteprotokoll  fra kommunestyrets behandling av sak 45/21. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
Avstemming: 
Rådmannens innstilling, samt Aasens (Sp) forslag til nytt punkt ble enstemmig vedtatt 
Innspill fra  Ohren (Ap), Steinhovden (MDG) og Andersen (Frp) og Aasen (Sp)  ble 
enstemmig vedtatt følger saken ut på høring. 
 
Protokolltilførsel fremmet av Aasen P.v.a. (SP): senterpartiets representanter viser til at man 
ved behandling av arealstrategien i kommunestyrets sak 45/21, fremmet alternativt forslag til 
vedak. Vi fremmet  et forslag som la opp til: 

·  en større utvikling av hele kommunen 
·  et sterkere jordvern 
·  og utvikling av bygda og tettsteder. Detteforslaget ble dessverre ikke vedtatt ved 

den behandlingen. 
 Dette som en stemmeforklaring. 
 
 
 
FS2- 16/21 Vedtak: 
Rådmannens innstilling: 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi for 2021-2030, 
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 
bygningsloven § 5-2 og §11-14.  

Det utarbeides et høringsbrev i saken, hvor det henvises til forslagene slik de fremkommer 
av vedlegg 3 i saken,slik at de som skal høres også blir gjort oppmerksomme på disse. Det 
vises ogs til møteprotokoll  fra kommunestyrets behandling av sak 45/21. 



 
Følgende innspill følger saken ut på høring: 
Våre overordnede samfunnsmål 
1.1.1 
Ringerike kommune tilrettelegger for medvirkning og dialog med egne og tilstøtende 
kommuners innbyggere for å sikre åpenhet og fremme deltagelse av alle som benytter seg 
av Ringerikssamfunnet. 
 
Tilleggspunkt 3. 
Ha et godt samspill mellom kommunes folkevalgte,  kommunenes administrasjon, 
tilstøtende kommuners folkevalgte organer, administrasjoner for å skape større 
eierskap,  samarbeid i kommunen innenfor og utenfor kommunegrensen. 
 
Begrunnelse: 
Ringerike Kommune er ikke en øy uten båt men en del av en større enhet og vår 
samfunnsdels hovedmål bør derfor gjenspeile att Ringerike ikke bare er oppbygget av våre 
innbyggere men også av folk som bor utenfor og benytter seg av våre tilbud via jobb og 
fritid. Hva vi gjør påvirker nærliggende kommuner som driver handel arbeid og har 
kommunale avtaler med oss og å vise sterkt fokus om ikke ekskludere folk fra hole, 
Jevnaker Modum, Krøderen med flere fra å komme inn i bylaben og medvirke vil vi får 
samlet oss som region hovedsete noe som vil styrke vår posisjon mot Drammen og Oslo. 
 
 
 
17. Samarbeid for å nå målene 
 
1. Ringerike kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati, med åpenhet og høy deltagelse. 
 
2. I Ringerike samarbeider vi, og finner de gode løsningene for en bærekraftig 
samfunnsutvikling og god folkehelse sammen. 
 
3. Ringerike kommune skal ha medarbeidere og ledere som i fellesskap gir gode tjenester, 
når kommunens mål, og bidrar til at innbyggerne har tillit til kommunen. 
 
10. Mindre ulikhet 
 
1. Ringerike skal være en inkluderende og mangfoldig kommune hvor alle har like 
muligheter, uavhengig av alder, kjønn, legning, funksjonsevne, etnisitet, religion eller 
økonomisk eller annen status. 
 
2. I Ringerike skal det være små økonomiske forskjeller som skaper gjensidig tillit mellom 
innbyggerne. 
 
3. I Ringerike opplever innbyggerne mestring, og alle har mulighet til å delta i kultur-, idrett 
og fritidsaktiviteter. 
 
 
 
8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
 
1. Ringerike skal ha et variert og bærekraftig næringsliv som gir høy verdiskapning og 
anstendig arbeid for alle 
 
2. Ringerike kommune skal ha god økonomisk bærekraft, god økonomistyring og høy 
kvalitet i tjenestene vi leverer. 
 
3. Ringerike kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og utvikler 



kompetente ansatte. 
 
4. Ringerike kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å skape et anstendig arbeidsliv 
gjennom å sette krav til leverandører. 
 
 
 
9. Industri, innovasjon og infrastruktur 
 
1. Ringerike kommune skal ha en bærekraftig og solid infrastruktur, som gir grunnlag for 
ønsket utvikling og vekst. 
 
2. I Ringerike satser vi på grønn omstilling og innovasjon for å møte framtidas utfordringer. 
 
3. Ringerike kommune skal være en attraktiv kommune for etablering av bærekraftige 
innovative bedrifter. 
 
 
11. Bærekraftig by og lokalsamfunn 
 
1. Ringerike skal være en attraktiv bokommune, med inkluderende og trygge 
lokalsamfunn, og med Hønefoss som sterk regionhovedstad 
 
2. Ringerike skal ha helhetlige og bærekraftige transportløsninger, hvor flest mulig går, 
sykler og kjører kollektivt. 
 
3. I Ringerike skal alle ha tilgang til grøntområder, vann og vassdrag, for lek og rekreasjon. 
 
4. Ringerikes kulturarv brukes, formidles, og tas vare på for framtidige generasjoner. 
 
5. I Ringerike bygges energieffektive bygg med bærekraftige byggematerialer. 
 
6. Ringerike skal ha et bærekraftig avfallhåndteringssystem og høy grad av gjenvinning 
med lave CO2 utslipp. 
 
 
 
3. God helse og livskvalitet 
 
1. I Ringerike jobber vi forebyggende i alt vi gjør, og prioriterer tidlig innsats for å sikre god 
psykisk og fysisk helse og livskvalitet for alle. 
 
2. Ringerike kommune skal ha gode helse- og omsorgstjenester tilpasset innbyggernes 
individuelle behov. 
 
3. I Ringerike skal det være gode oppvekstsvilkår og selvrealiseringsmuligheter for barn og 
unge. 
 
 
 
4. God utdanning 
 
1. Alle barn og unge skal få et barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet, som gir trygghet, 
utvikling, læring og livsmestring i dag og i framtida. 
 
2. Det legges til rette for at alle skal ha mulighet til å gjennomføre fagbrev, 
fagskoleutdanning, høyere utdanning og etterutdanning for å være godt rustet til 



fremtidens arbeidsliv. 

 
Pkt. 9 
2.6.2 Ringerike kommune velger gode og bærekraftige løsninger som på sikt gir mindre 
utgifter og vedlikehold 
Ringerike kommune skal bruke byggematerialer som har lang levetid og krever lite 
vedlikehold. 
 
Pkt. 11 Hovedmål 3.1 
3.1.1. Nytt punkt. Ringerike kommune skal på sikt begrense gjennomfartstrafikken 
gjennom byen, men det må legges til rette for at innbyggerne i hele kommunen, som ikke 
kan bruke sykkel eller gå, får muligheter til å parkere i bysonen. Dette er den eneste 
løsningen som kan resultere i økt trivsel, økt butikkbesøk, deltagelse i kulturlivet og 
restaurantbesøk. 
 
 
 
 

 
 
 
Beskrivelse av saken: 
Vedlagt følger forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Ringerike 
kommune.  Kommuneplanen er kommunens mest sentrale styringsdokument, og skal gi 
retning til kommunens utvikling og arbeid; både som samfunn og organisasjon. Målene i 
samfunnsdelen legger føringer for alt planarbeid og kommunens årlige handlingsprogram 
og budsjett. 
 
Kommuneplanen er foreslått å ha et perspektiv fram mot 2030. Vi har valgt 2030 for å ha 
samme tidsperspektiv som FNs bærekraftsmål og nasjonale klimamål. Samtidig er det 
viktig å understreke nødvendigheten av å tenke i et enda lengre tidsperspektiv i all 
samfunnsplanlegging.  
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, og FNs bærekraftsmål, 
ligger til grunn for kommunens planlegging. Kommunestyret har valgt ut ni bærekraftsmål 
som de mest relevante for Ringerike. I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er det 
for hvert bærekraftsmål foreslått lokale hovedmål og delmål, samt strategier for hva 
kommunen skal gjøre for å nå målene. Våre overordna samfunnsmål er inndelt i fire 
kapitler. Et kapittel om samarbeid for å nå målene, og et kapittel for hver av de tre 
bærekraftsdimensjonene: økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og bærekraft for klima og 
naturmiljø. Våre ni utvalgte bærekraftsmål, er sortert inn under disse dimensjonene.  
 
 
Oppfølging av politiske vedtak om arealstrategi 
Samfunnsdelen inneholder også en arealstrategi som gir overordna føringer for 
arealutviklingen. Arealstrategien er en oppfølging av planstrategien og planprogrammet for 
samfunnsdelen, og er utarbeidet som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 
mobilitet». En rekke viktige prinsipper for arealutviklingen ble vedtatt i kommunestyret 
24.03.2021 i sak 45/21. Disse prinsippene er sammen med noen andre mål i 
samfunnsdelen som skal følges opp i kommunens arealplanlegging, løftet fram som et 
eget kapittel om arealstrategi i samfunnsdelen. Arealstrategien inneholder føringer for 
arealutviklingen i kommunen generelt, og særlig for revisjon av kommuneplanens arealdel.   
 
I vedlegg 2 gis en oversikt over hvordan de enkelte vedtakspunkt fra sak 45/21 er foreslått 
ivaretatt. Etter kommunestyrets behandling av prinsippene i mars, har rådmannen foreslått 
noen mindre justeringer i avgrensningene av sentrumssoner og langsiktige grenser for 



vekst i Hønefoss, Haugsbygd, Heradsbygda og tettstedene. Dette er for å ha 
hensiktsmessige avgrensninger i forhold til geografi (naturlige barrierer som elver), 
eksisterende bebyggelse og kommuneplanens arealdel. Avgrensningene er også brukt 
som grunnlag for å gjøre analyser av befolkningssammensetning, arbeidsplasser og 
boligtyper, og avgrensningene har dermed betydning for å få gode analyser. Justerte 
soner framgår av kart i forslag til samfunnsdel fra side 45-53. Utdypende informasjon og 
bakgrunn for arealstrategien i samfunnsdelen er samlet i et bakgrunnsdokument, se link 
lenger ned. 
 
 
Oppfølging av politiske forslag til mål om klima og naturmiljø 
Kommunestyret har vedtatt at Ringerikes klima- og energiplanlegging etter statlige 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 
skal integreres i kommuneplanen, jf. sak 35/19. Dette er nå gjennomført ved at konkrete 
mål og strategier for kommunens klimaarbeid er lagt inn under bærekraftsmål 13 i forslaget 
til ny samfunnsdel (hovedmål 4.4-4.7). Handlingsdelen for klima- og energiplanleggingen 
vil, akkurat som for øvrige mål i samfunnsdelen, være de årlige handlingsprogram og 
budsjett. 
 
Formannskapets strategi og plan behandlet 21. april i sak 11/21 mål om bærekraft for 
klima og naturmiljø. Formannskapets strategi og plan vedtok at de hovedmål og delmål 
som ble fremlagt i sak 11/21 kunne fremmes for politisk 1. gangsbehandling. En liste med 
forslag til endringer fra representanter fra ulike parti ble sendt til administrasjonen for 
innarbeidelse. I vedlegg 3 er disse endringsforslagene gjengitt og det er kommentert i 
hvilken grad og eventuelt hvor i samfunnsdelen forslagene er ivaretatt. Noen av forslagene 
er det imidlertid å forvente at partiene vil være uenige om, andre har ikke rådmannen 
rukket å utrede tilstrekkelig til å foreslå å ta inn nå. Der vedlagte forslag til samfunnsdel 
ikke fullt ut ivaretar endringsforslagene fra representantene, er dette kommentert og 
begrunnet. Så langt som mulig er alternative formuleringer foreslått som kan fremmes for 
politisk behandling dersom representantene ønsker det.  
 
 
Visjon, slagord og verdier 
Formannskapets strategi og plan behandlet 21. april i sak 11/21 også forslag til visjon, 
slagord og verdier. Det ble vedtatt å videreføre «NÆR- Nyskapende, Ærlig og Respektfull» 
som Ringerike kommunes verdier. Videre ble det vedtatt at slagord og visjon for Ringerike 
bør slås sammen og være lett å forstå og huske, samtidig som det gir retning for ønsket 
utvikling. Rådmannen ble bedt om å utarbeide forslag til felles slagord og visjon basert på 
innspill fra diskusjon i formannskapets strategi og plan. Formannskapet ga imidlertid ikke 
innspill til slagord og visjon, bortsett fra at én representant var positiv til forslaget 
«Ringerike nærmest det meste - tett på by, kultur og natur» som var gjengitt i 
saksfremlegget som et alternativ rådmannen har diskutert. Videre ble det ytret ønske om at 
slagord og visjon blir tema i høringen av samfunnsdelen.  
 
I vedlagte forslag til samfunnsdel er «Ringerike nærmest det meste - tett på by, kultur og 
natur» lagt inn som forslag til slagord, men det foreslås samtidig at slagord og visjon kan 
være et tema i høringen.  
 
 
Spørsmål som bør særskilt belyses i høringen 
Det foreslås å i høringen særlig be om innspill om følgende spørsmål:   

·  Arealstrategien  
·  Hvilket ambisjonsnivå Ringerike bør ha for reduksjon i direkte klimagassutslipp, jf. 

hovedmål 4.4.  
·  I planforslaget er det foreslått å slå sammen slagord og visjon og kun ha 

slagordet «Ringerike nærmest det meste - tett på by, kultur og natur». Det kan 



være aktuelt å be om innspill fra innbyggerne om forslag til slagord og visjon.  

 
Rådmannen oppfordrer formannskapets strategi og plan til vurdere om det er andre 
spørsmål de særskilt ønsker at innbyggerne bes om innspill til i høringa. 
 
 
Bakgrunnsdokumenter 
Kommuneplanens samfunnsdel har tre bakgrunnsdokumenter som gir mer detaljert 
bakgrunn for innholdet i samfunnsdelen. Disse kan leses på kommunens nettsider under 
omtalen av forslag kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.    

·  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 - Bakgrunn for mål og strategier. 
(Detaljert om bakgrunnen for de enkelte mål og strategier). 

·  Medvirkningsrapport - Dokumentasjon og resultater fra gjennomført medvirkning.  
·  Arealstrategi og bærekraftig mobilitet - Bakgrunn og utdypende informasjon for 

arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030. 

 
Medvirkning og tidligere politiske vedtak 
Forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 er resultatet av en omfattende 
prosess med medvirkning og innspill både fra innbyggere, politikere og internt i 
administrasjonen, samt flere politiske prinsippvedtak underveis. Som nevnt ovenfor er det 
utarbeidet en egen bakgrunnsrapport om resultater fra medvirkning med innbyggerne, se 
link. Nedenfor er det listet opp tidligere politiske behandlinger og vedtak. Blant annet 
gjennomførte prosjektgruppen orienteringer og innspillsrunder i alle politiske råd og utvalg i 
oktober 2020. I vedlegg 4 ligger oversikt over innspill fra de ulike politiske råd og utvalg og 
hvordan innspillene er fulgt opp. Det må også trekkes frem at prosjektgruppa fikk mange 
gode innspill i verksted med kommunestyret i 8. oktober 2020 og i formannskapets 
strategikonferanse i juni 2020 som er benyttet inn i arbeidet med planforslaget. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak:  

· 29.11.2018: Kommunestyret vedtok i sak 143/18 følgende; «Ringerike kommune 
skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet».  
·  07.03.2019: Kommunestyret vedtok i sak 17/19: Næringspolitisk strategi 

«Framover sammen».  
· 04.04.2019: Vedtak i kommunestyret i sak 35/19 om at Ringerike kommunes 

overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig 
energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen.  

· 27.08.2019: I strategi og plan fikk de folkevalgte en orientering om pågående 
arbeid med planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, 
inkludert integrering av FNs bærekraftsmål.  
· 07.11.2019: Kommunestyret vedtok i sak 158/19 ni fokusområder av FNs 

bærekraftsmål. I tillegg ble det vedtatt «I alle saksfremlegg i folkevalgte 
organer skal det stå hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir 
gjort.»  

 

·  12.02.2020: Formannskapets strategi og plan sak 5/20 vedtok å sende forslag til 
kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 
kommuneplanens samfunnsdel på høring og offentlig ettersyn.  

·  25.06.2020: Kommunestyret vedtok i sak 82/20 kommunal planstrategi 2020-2023 og 
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien fremgår det både at 
kommuneplanens samfunnsdel skal revideres og at det skal utarbeides en strategi for 
arealutvikling og bærekraftig mobilitet.  

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/miljo-og-areal/arealplaner/kommuneplan/


·  24.03.2021: Kommunestyret vedtok i sak 45/21 en rekke viktige prinsipper for 
arealutviklingen. 

 

·  21.04.2021: Formannskapets strategi og plan vedtok i sak 11/21 føringer for mål 
om bærekraft for klima og naturmiljø og forslag til visjon, slagord og verdier. 

I tillegg til ovennevnte vedtakssaker, er det gitt en rekke orienteringer og arrangert 
flere politiske verksteder og innspillmøter, se også omtale under medvirkning. To 
siste aktuelle orienteringer er: 

·  17.03.21 fikk formannskapets strategi og plan orientering om bakgrunn for forslag 
til mål innen klima og naturmiljø i kommuneplanens samfunnsdel. 

·  25.03.21 fikk kommunestyret orientering om forslag til struktur og hovedmål i 
kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi. 

 
Juridiske forhold: 
Oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble slått sammen med 
utarbeidelsen og behandlingen av kommunal planstrategi, jf. pbl. § 10-1 siste ledd. 
Planprogrammet for samfunnsdelen jf. pbl. 11-13, inngår i kommunal planstrategi 2020-
2023, som ble vedtatt i kommunestyret 25.06.2020.  
 
Formannskapet er kommunens strategi, plan og økonomiutvalg, jf. gjeldende 
delegeringsreglement. Det er imidlertid kommunestyret selv som skal vedta 
kommuneplanens samfunnsdel etter at den har vært på høring og offentlig ettersyn, jf. 
plan- og bygningsloven § 11-15.   
 
Tidligere vedtatte planer som vil erstattes når kommuneplanens samfunnsdel 2021-
2030 vedtas: 

·  Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 vil erstatte gjeldende samfunnsdel som 
ble vedtatt i kommunestyret i 30. april 2015. Planen finner du her. 

·  Ny samfunnsdel inneholder mål og strategier for kommunens klimaarbeid, og erstatter 
Energi & klimaplan vedtatt i kommunestyret 02.12.2010.  

 
Økonomiske forhold: 
Budsjettkonsekvenser og prioriteringer vil bli behandlet i årlige budsjett og 
handlingsprogram. 
 
Hvilken betydning har Ringerike kommunes ni prioriterte FN’s bærekraftsmål for 
denne saken: 
I forslaget til kommuneplanens samfunnsdel er det for hvert av Ringerikes ni utvalgte 
bærekraftsmål foreslått lokale hovedmål og delmål, samt strategier for hva kommunen skal 
gjøre for å nå målene. 
  
Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at dette forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 vil 
være et godt styringsdokument som gir retning til kommunens utvikling og arbeid; både 
som samfunn og organisasjon. Målene i samfunnsdelen vil legge føringer for alt planarbeid 
og kommunens årlige handlingsprogram og budsjett. 
 
 
 

Tore Isaksen 

https://www.ringerike.kommune.no/globalassets/bilder-blokker-og-filarkiv/bilder-og-dokumenter/samfunn/areal-og-byplan/kommuneplan/kommuneplanens_samfunnsdel_2015-2030.pdf.pdf


Rådmann 
 
 
 
 

 
Vedlegg: 
Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 for Ringerike kommune 
Vedlegg 2_Oppfølging av kommunestyrets vedtak om prinsipper for arealutvikling 
Vedlegg 3 Forslag til oppfølging av forslag fra formannskapet i sak 11_21 
Vedlegg 4_Innspill fra råd og utvalg - oppsummert 06.05.2021 

 
 


