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Endringsforslag under behandlingen av kommuneplanens samfunnsdel 
2021-2030 i formannskapets strategi og plan 19.05.2021, sak 16/21 
 
 
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.  
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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. 


