FNs bærekraftsmål og
kommunal planstrategi
2020-2023
Ringerike kommune er i gang med arbeidet
med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunal planstrategi er et verktøy for å
prioritere planbehov i planperioden (2020-2023)
og planprogrammet er en plan for hvordan
kommuneplanens samfunnsdel skal utarbeides.

Verkstedet
Kommunstyret inviteres til å delta på et
verksted om hvilke bærekraftsmål Ringerike
skal ha særlig fokus på og for å gi tidlige
innspill om politiske prioriteringer i
kommunestyreperioden. Verkstedet er viktig
for å gi det videre arbeidet med planstrategien
politisk retning.

Program
11.00

Opprop v/ordfører

11.10

Velkommen v/assisterende rådmann

«å klargjøre hvilke planoppgaver

11.20

Intro til gruppearbeid del 1

kommunen bør starte opp eller

11.35

Gruppearbeid

videreføre for å legge til rette for en

12.00

Pause

12.10

Intro til gruppearbeid del 2

12.25

Gruppearbeid

13.15

Oppsummering av dagen

14.00

Middag

15.00

Orienteringer og saksliste

ønsket utvikling i kommunen».

FNs bærekraftsmål skal være førende for den
overordnede planleggingen i Ringerike
kommune og folkehelseoversikten som ble
ferdigstilt juni 2019 er et viktig grunnlagsdokument (se vedlegg 3). Figuren under viser
hvordan planprosessene bygger på hverandre.

Ringerike
kommune

Verksted med kommunstyret
7. november 2019

Gruppearbeid
Kommunestyret vil i verkstedet bli inndelt i
seks diskusjonsgrupper, på tvers av partier mm.
I gruppearbeidet vil deltakerne få i oppgave å
fylle ut to store ark i fellesskap. Her skal en
diskutere, og så langt det lar seg gjøre, komme
til enighet om hva som skal stå på arket.

“å

ta vare på behovene til mennesker

som lever i dag, uten å ødelegge
fremtidige generasjoners mulighet til å
dekke sine (bærekraftig utvikling)”

Gruppearbeid del 1 Fokusområder i
Ringerike
I første del av gruppearbeidet skal gruppene
diskutere følgende spørsmål:

Gruppearbeid del 2 Prioriterte lokale
mål innenfor fokusområdene

Hvilke av FNs bærekraftsmål bør prioriteres som
fokusområder i Ringerike?

I andre del av gruppearbeidet får hver gruppe
tildelt «ansvar» for et utvalg av FNs
bærekraftsmål. Innenfor temaene
bærekraftsmålene dekker, skal hver gruppe
diskutere følgende spørsmål:

Hver gruppe vil bli bedt om å prioritere 6-8 mål
som fokusområder. Dette blir en anledning til
gode diskusjoner om samme tema som
kommunestyret skal fatte vedtak i senere i
møtet ( sak 158/19). I rådmannens anbefaling
til utvalgte fokusområder er det lagt vekt på om
kommunen har virkemidler eller annen
mulighet til å bidra til høyere måloppnåelse på
området enn i dag, og om Ringerike har kjente
muligheter eller utfordringer på området. Som
forberedelse til denne delen anbefaler
rådmannen at en setter seg inn vedlegg 1 og 2
til sak 158/19.

Hvilke lokale mål bør særlig prioriteres i det videre
arbeid med Ringerikes planstrategi og planverk?

hovedmål og delmål), folkehelseoversikten
(vedlagt her) og en foreløpig liste over
planbehov administrasjonen har sammenstilt
(vedlagt her).
I verkstedet er tanken å diskutere hvilke mål og
utfordringer det er behov for å utarbeide planer
for å løse. Dette vil være innspill til rådmannens
arbeid med å utarbeide et forslag til hvilke
konkrete planer som skal utarbeides når. Utkast
til planstrategi med forslag til konkrete planer
skal først vedtas på nyåret 2020.

Film om planstrategi
Hvis du ønsker en enkel innføring i arbeidet
med kommunal planstrategi, anbefales det å se
denne: https://nettv.regjeringen.no/kunsten-asette-spor-etter-seg

Vedlegg
1.

Gruppene vil få utdelt noen forslag til mål som
administrasjonens har forberedt i forkant, men
står selvsagt også fritt til å formulere egne
forslag til mål. Som forberedelse til denne delen
anbefaler rådmannen at en setter seg inn i både
vedleggene til sak 158/19 (FNs bærekraftsmål

2.
3.
4.

FNs bærekraftsmål, hovedmål (sendt ut
sammen med sak 158/19)
FNs bærekraftsmål, delmål (sendt ut
sammen med sak 158/19)
Folkehelseoversikten (kortversjon følger
vedlagt, full versjon ligger her)
Foreløpig oversikt over planbehov
(vedlagt)

Vel møtt!

