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samfunnsdel- vedtak 
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel, i henhold til plan- og bygningsloven §§10-1 og 11-13. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunal planstrategi skal vedtas i starten av hver kommunestyreperiode, jf. plan- og 

bygningsloven § 10-1. Strategien avklarer hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i 

kommende periode for å møte kommunens behov. Planprogrammet setter rammene for hvordan 

kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.  

 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram var til høring og offentig ettersyn i perioden 15. 

februar - 28. mars. Det ble mottatt 10 innspill fra statlige og regionale myndigheter og 

nabokommuner. Planstrategien og planprogrammet er revidert etter politisk behandling 12.02.2020, 

høring og offentlig ettersyn, samt rådmannens vurdering av planbehov.  

 

Rådmannen anbefaler at kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunal planstrategi 2020-2023 og FNs bærekraftsmål  

Planstrategien skal inneholde en systematisk vurdering av kommunens planbehov i fireårsperioden. 

For å få en oversiktlig og mer behovsstyrt planlegging har det vært viktig å gjøre en prioritering av 

planer og ressursbruk. Ideelt sett bør kommunen ha få, men større planer. For  
 



- 

mange planer bidrar til en svekking av kommuneplanen som styringsdokument, i tillegg til å 

redusere oversiktligheten i plansystemet.  

 

I november 2018 vedtok kommunestyret at FNs bærekraftsmål skal være førende for den 

overordnede planleggingen i Ringerike kommune. I november 2019 ble ni fokusområder for 

Ringerike vedtatt av kommunestyret. Bærekraftsmålene og de utvalgte fokusområdene 

kommunestyret har vedtatt vil ligge til grunn for arbeidet med både samfunnsdelen og 

arealstrategien. Arealstrategien utarbeides som et eget prosjekt «Arealstrategi og bærekraftig 

mobilitet». Arealstrategien skal inneholde føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel. De 

mest sentrale føringene fra arealstrategien innarbeides i samfunnsdelen. 

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Ved utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel er det lovpålagt å utarbeide et planprogram som 

sendes på høring og offentlig ettersyn, før det fastsettes i kommunestyret. Planprogrammet skal 

gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg for medvirkning i arbeidet. 

Planstrategien og planprogrammet er slått sammen til ett dokument. 

 

Beskrivelse av saken 

Juridiske forhold  

Planstrategien vedtas av kommunestyret, og er retningsgivende for kommunens prioritering av 

planoppgaver. Kommunen kan imidlertid revidere planstrategien i løpet av perioden etter behov. 

Planstrategien er ikke juridisk bindende og kan fravikes hvis det er gode grunner for det. 

Kommunen kan også når som helst sette i gang nytt planarbeid ut over planstrategien, men vil da 

måtte gjøre en prioritering av ressursbruk. Avklaring av planbehovet vil da skje gjennom den 

ordinære planprosessen. 

 

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».  

20.03.2019 I strategi og plan i sak 5/19 fikk de folkevalgte en gjennomgang av planlagt  

  fremdrift for kommuneplanprosessen.  

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 blant FNs bærekraftsmål. I 

tillegg ble det vedtatt at «I alle saksfremlegg i folkevalgte organer skal det stå   

hvilke (+) mål som blir støttet og på hvilken måte det blir gjort.»  

12.02.2020 Strategi og plan vedtok å legge kommunal planstrategi 2020-2023 og  

 planprogram ut på høring og offentlig ettersyn, i sak 5/20. Det ble vedtatt med tre 

 tilleggspunkter; 

4. Det utarbeides kommunedelplaner eller lignende planer for de prioriterte 

tettstedene i kommunen, samt andre tettsteder hvor dette er naturlig. 

Rådmannen utarbeider forslag til hensiktsmessig avgrensing.  

5. Det utarbeides en oppdatert handelsanalyse for Hønefoss sentrum og 

nærliggende område. 

6. Det utarbeides en egen Handlingsplan på medvirkning. 
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Punkt 4 blir ivaretatt som en del av arbeidet med strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet, samt kommuneplanens arealdel. Punkt 5 er i prosess og punkt 

6 tas inn i planstrategien.  

 

Økonomiske forhold 

Det er budsjett og handlingsprogram som omhandler kommunens økonomiske forhold. 

 
Innspill/merknader ved høring og offentig ettersyn 

Det var ti innspill/merknader til høring og offentlig ettersyn, og kommunen har tatt hensyn til mange 

merknader. Se gjennomgang av dette i eget dokument (Vedlegg 3 «Oppsummering av merknader 

med rådmannens kommentarer). Det kom innspill/merknader fra; 

1. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap 

2. Bærum kommune 

3. Bane NOR 

4. Direktoratet for mineralforvaltning 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat  

6. Oslo kommune 

7. Den Norske kirke 

8. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

9. Statens vegvesen 

10. Viken fylkeskommune  

 

Vesentlige endringer i forslaget 

Det er gjort følgende endringer i planstrategien etter politisk behandling 12.02.2020, høring og 

offentlig ettersyn, samt rådmannens vurderinger: 

 

Politisk behandling 12.02.2020 

 Handlingsplan for medvirkning er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020.  

 

Høring og offentlig ettersyn 

 Planstrategien omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Utredningsbehovet når det gjelder naturmangfold, kap. 2.4. 

o Utdype de ulike plantypene som er valgt for kommunen, kap. 1.4. 

 Planprogrammet omtaler følgende temaer ytterligere; 

o Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, kap. 4.1. 

o Opplegg for medvirkning i samfunnsdelen, kap. 4.3. 

o Utdype hvordan FNs bærekraftsmål vil innarbeides i det overordnede planarbeidet, 

kap. 4.1. 

 

Rådmannens vurderinger 

 Digitaliseringsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2020-2021. 

 Eierskapsstrategi er lagt inn i plantabellen og skal utarbeides i 2021. 

 Folkehelsemeldingen vil inngå i kommunedelplan for folkehelse, og er derved tatt ut av 

plantabellen 

 Justert fremdrift for følgende planer; 

o Strategi for utvikling av Petersøya: arbeid forventes både i 2020 og 2021 

o Regional plan for Ringeriksregionen: Vi har fått signaler fra Viken om at denne er 

forsinket, uten at ny fremdriftsplan er klar. Fremdrift endret fra 2020 til 2021-2022. 

Fremdrift er her opp til fylkeskommunen. 
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o Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet: Denne er fremmet for politisk vedtak 

før sommeren 2020 (jf. sak 17/20 i strategi og plan) og fremdrift foreslås derfor 

endret fra 2020-2021, til kun 2020.  

Vurdering av planbehov 

Det er kun planoppgaver kommunen selv utarbeider som er en del av planstrategien. Private 

planoppgaver er dermed ikke representert i tabellen, heller ikke når kommunen er en stor 

samarbeidspart. R=revideres I=Igangsatt U=Utarbeides 

2020 2021 2022 2023 Kommuneplan Ansvarlig 

R    Kommuneplanens samfunnsdel SU 

 R   Kommuneplanens arealdel SU 

R R R R Handlingsprogram og budsjett (kommuneplanens handlingsdel 

med økonomiplan og årsbudsjett) 

ØIT 

2020 2021 2022 2023 Overordnede planer  

U    Risiko- og vesentlighetsvurdering HRF 

R    Alkoholpolitisk handlingsplan HRF 

U    Temaplan for kompetanseutvikling HRF 

U    Digitaliseringsstrategi ØIT 

 U   Eierskapsstrategi SU 

I R R R Beredskapsplan HRF 

R R R R Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse HRF 

  R  Arbeidsgiverpolitikk HRF 

   R Folkehelseoversikt 2023  UF 

U    Handlingsplan for medvirkning  Kom 

2020 2021 2022 2023 Kommunedelplan   

I    Kommunedelplan for idrettsanlegg TKI 

I    Kommunedelplan for masseforvaltning SU 

R    Kommunedelplan for landbruk og beite  SU 

U    Kommunedelplan for utdanning og familie UF 

 U   Kommunedelplan for helse og omsorg HO 

 U   Kommunedelplan for folkehelse  UF 

 R   Kommunedelplan for Vikerfjell (Ådalsfjella) SU 

2020 2021 2022 2023 Helse, omsorg og utdanning  

U    Strategi for barnehage- og skoleutbygging UF 

I    Handlingsplan for Leve hele livet (eldrereform) HO 

2020 2021 2022 2023 Kultur og idrett  

U    Frivillighetsstrategi (og fritidserklæring) TKI 

R    Kulturstrategi TKI 

 U   Temaplan for bibliotek TKI 

 U   Kunststrategi TKI 

2020 2021 2022 2023 Teknisk infrastruktur  

R    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 R R R Handlingsplan for det forebyggende arbeidet, brann TKI 

   U Handlingsplan for vei, vann og avløp TKI 

2020 2021 2022 2023 Arealutvikling, næring og mobilitet  

I    Handlingsplan for næring  SU 

U    Parkeringsstrategi for Hønefoss 2020-2030 SU 

U    Strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet SU 

I    Strategi for kommunens eiendomsvirksomhet SU 

U    Strategi for utvikling av Petersøya  SU 

U    Handlingsplan - Velkommen til oss SU 

 U   Temaplan for kulturminner SU 
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 U   Regional plan for Ringeriksregionen  SU 

2020 2021 2022 2023 Klima og naturmangfold  

R    Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole SU 

 U   Temaplan for naturmangfold, grøntområder og friluftsliv SU 

 U   Handlingsplan mot forsøpling SU 

 R   Handlingsplan vannforvaltning vannområdet Tyrifjorden  SU 

  R  Strategi for hjorteviltforvaltning SU 

2020 2021 2022 2023 Kommunale reguleringsplaner (areal)  

U    Reguleringsplan for Elvelangs  SU 

U    Reguleringsplan for Hjertelia og bru over til Støalandet  SU 

U    Reguleringsplan for Schjongslunden SU 

U    Reguleringsplan for Gamle Ullerål skole SU 

U  
  

Reguleringsplan for Osloveien og gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru 

SU 

U U U  Diverse reguleringsplaner for manglende sykkelveier SU 

U U  
 

Interessekartlegging og behovsvurdering av Ringkollen. Ev. 

reguleringsplan for Ringkollen. 

SU 

 U   Reguleringsplan for Asbjørnsens gate SU 

 U   Reguleringsplan for vei og bru over Petersøya SU 

 U   Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre tangent  SU 

 
 

U  

Reguleringsplan for Kongens gate (fra Kvernbergsund bru) og 

Hønefoss bru 

SU 

 

Rådmannens vurdering 

Merknader og innspill 

De fleste merknadene og innspillene til kommunal planstrategi og planprogram er av overordnet 

karakter, og tas med videre i arbeidet med strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Merknadene/innspillene med 

rådmannens kommentar kommer frem av vedlegg 3. 

 

Kommunal planstrategi 2020-2023  

Hovedhensikten med kommunal planstrategi er å gjøre kommunens planarbeid målrettet og ikke 

mer omfattende enn nødvendig. Rådmannen har gjennomført en prioritering av planoppgaver for 

kommende periode. Flere enkeltplaner er samlet i større planer, noe som vil styrke kommuneplanen 

som styringsdokument. Fremdriften for flere av de kommunale reguleringsplanene avhenger av 

ressursituasjon internt og fremdrift hos andre samarbeidspartnere, f. eks. Viken fylkeskommune ved 

utarbeidelse av reguleringsplaner langs fylkesvei. For å få en bedre oversikt og en mer behovsstyrt 

planlegging har rådmannen valgt å definere plantyper for organisasjonen.  

 

Det er viktig å understreke at planstrategien er retningsgivende for kommunens planarbeid i 

kommende periode. Dersom det underveis dukker opp behov for andre prioriteringer enn det som er 

angitt i planstrategien, kan det politisk fattes vedtak om disse prioriteringene. Det vil ikke 

nødvendigvis være behov for en formell revidering av vedtatt planstrategi.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel  

Planprogrammet tar for seg de viktigste rammene for utarbeidelse av kommuneplanens 

samfunnsdel. Ved å slå sammen prosessene for kommunal planstrategi og planprogram vises det en 

god sammenheng i kommuneplanprosessen og det skaper en flytende overgang til det videre 

planarbeidet.  

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at kommunal planstrategi 2020- 2023 

og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel vedtas. 



- 

 

 

 

 

 

Vedlegg 
1. Kommunal planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel, datert 

02.06.2020  

2. Planbehov med forklaring av enkeltplaner, datert 02.06.2020  

3. Oppsummering av merknader med rådmannens kommentar, datert 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.06.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Bente Elsrud Anfinnsen 

saksbehandler: Katrine Kammerud 

 

 

 

 

 

 

 


