
Oversikt over planer År 2020 2021 2022 2023 Kommentar
Utdanning og familie

Handlingsplan fra Ord til handling 2019/2020

Lov om barnehager og Rammeplan gir retningslinjer for barnehagens 

innhold og oppgaver. Handlingsplanen er et strategidokument som 

skal være retningsgivende og understøtte prioriteringer i 

barnehagene.

Overgangsrutiner barnehage – skole 2020 R

I arbeidet for å oppnå et helhetlig og sammenhengende 

opplæringsløp, jobbes det kontinuerlig med et tett samarbeide 

mellom barnehagebarn, elever, foreldre/foresatte og ansatte i 

opplæringsinstitusjonene. Dette for å skape trygghet rundt 

overgangene.

Veileder minoritetsspråklige barn Veilederen erstattes av en rutinebeskrivelse/ressursbank for ansatte. 

Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike 

kommune 2018 - 2022 (barnefattigdom) 2020 R

Planen er et ledd i Regjeringens satsning mot barnefattigdom. Planen 

skal rette seg mot alle barn og unge og deres familier i Ringerike 

kommune som over tid lever med dårlig råd.

Strategi for barnehageutbygging 2020 U

Barnehagekapasiteten som helhet må økes på sikt. Rådmannen har 

derfor i 2019 startet arbeidet med å planlegge barnehagestrategi 

frem til 2033.

R=revideres    U=Utarbeides    IG=Igangsatt    RU=Årlig rullering

Foreløpig liste over planbehov



Plan for kompetanseutvikling, skole – Regional 

plan 2018-2024 2024 R

Kompetanseutviklingsplanen for grunnskolen  inneholder regionalt 

fagnettverk, etter- og videreutdanning og lokalt utviklingsarbeid. 

Lokalt utviklingsarbeid vil være knyttet mot IKT og innføring av ny 

læreplan, Fagfornyelsen 2020.

«Sammen skaper vi Ringeriksskolen» 

Handlingsplan for grunnskolen 2017 – 2021 2021 R

Grunnskolen i Ringerike skal sikre elevene en helhetlig opplæring fra 

1. til 10. trinn. Opplæringen blir tilrettelagt i et raust og støttende 

læringsmiljø der de opplever mestring og utvikling både faglig og 

sosialt. Planen omfatter både utviklingsmål og kompetansemål. Ny 

læreplan, Fagfornyelsen, innføres i 2020 og vil ligge til grunn for 

revidering av planen i 2021.

Handlingsplan for SFO 2018 - 2022 2022 R

Planen er ment å være en utdyping av innholdet i SFO ut fra 

Opplæringslovens bestemmelser. Den gjelder for alle SFO-

ordningene i Ringerike kommune

Temaplan digital barnehage- og skolehverdag 

2017-2021 2021 R

En av barnehagens og skolens oppgaver er å forberede barna på den 

virkelighet de vil møte som voksne. Den opplæringen barna får, må 

være tilpasset kunnskaps- og informasjonssamfunnet. Det er derfor 

av største viktighet at barn og unge i Ringerike får tilgang til og blir 

fortrolige med bruk av IKT som verktøy allerede fra barnehagen av.

Helse og omsorg

Utredning fremtidig behov for pleie- og 

omsorgstjenester U

Politisk bestilling. Politisk beslutning etter dette vil legge grunnlag for 

flere planer. 

Utredning fremtidig struktur for pleie- og 

omsorgstjenestene U

Politisk bestilling. Politisk beslutning etter dette vil legge grunnlag for 

flere planer

Omsorgsplan (kan inngå i strukturplan) 2008-2015

Beskrivelse av eksisterende tjenester og fremtidige behov. Del av 

helhetlig helse- og omsorgsplan, 2008-2015, vedtatt KS 30.08.15. 

Foreslås innlemmet i annen plan

Psykiatriplan
2008-2015 IG

Beskrivelse av eksisterende tjenester og fremtidige behov. Del av 

helhetlig helse- og omsorgsplan, 2008-2015, vedtatt KS 30.08.15. 

Rehabiliteringsplan (ligger i helse- og 

omsorgsplan) 2008-2015 IG

Beskrivelse av eksisterende tjenester og fremtidige behov. Del av 

helhetlig helse- og omsorgsplan, 2008-2015, vedtatt KS 30.08.15. 



Plan for omsorg for alvorlig syke og døende 
2008-2015

Beskrivelse av eksisterende tjenester og fremtidige behov. Del av 

helhetlig helse- og omsorgsplan, 2008-2015, vedtatt KS 30.08.15. 

Strategisk plan for legetjenester
2017-2021

Interkommunal plan - skal bidra til forsvarlig dimensjonering av 

legetjenester. Administrativ

Plan  for legetjenester - Handlingsplan 2017
2017 Handlingsplan til strategisk plan for legetjenester

Strategisk kompetanseplan for Hole, Jevnaker 

og Ringerike kommune 2016 R

Interkommunal plan - samarbeid om  kometanseutvikling i 

omsorgstjenestene

Handlingsplan 2019-2020 interkommunalt 

kompetansenettverk 2019-2020 Handlingsplan til strategisk kompetanseplan

Strategi for universell utforming
2015

Overordnet strategi for intergrering av universell utforming i all 

planlegging. 

Rusplan
2008 - 2015 IG

Beskrivelse av eksisterende tjenester, og anbefalte tiltak i 

rusomsorgen.

Demensplan
2013-2020 R

Beskrivelse av eksisterende tjenester, og anbefalte tiltak i 

demensomsorgen 

Handlingsplan, Husbankens kommuneprogram 

2018-2020 for Ringerike kommune
2018-2020 R

Utarbeides med utgangspunkt i programavtalen mellom kommunen 

og Husbanken, setter mål for det boligsosiale arbeidet.

Årlig aktivitetsplan for arbeidet i 

kommuneprogrammet 2019 RU RU RU RU Tiltaksplan til handlingsplanen, Husbankens kommuneprogram 

Smittevernplan 2017 - en del av 

beredskapsplanene 2017

Er en del av kommunens overordnede beredskapsplan. Legger 

føringer for virksomhetenes planer innenfor smittevern og 

infeksjonskontroll. Foreslås innlemmet i annen plan

Veileder - vold i nære relasjoner (inkludert 

handlingsplan)
2016

Veileder for ansatte som i sitt arbeid møter mennesker som kan 

være utsatt for vold i nære relasjoner - inkludert handlingsplan. 

Sektorovergripende.

Plan for fysioterapitjeneste 2019 Plan for dimensjonering, samt behov for omdisponeringer og/eller 

Beredskapsplan Helse, Ringerike kommune 2012, rev 2017 R

Er en del av kommunens overordnede beredskapsplan, og er den 

koordinerende planen  for beredskapsplanene i hver enkelt 

virksomhet og enhet i kommunehelsetjenesten. Foreslås innlemmet i 

annen plan



Kriseteamets lille røde - en del av 

beredskapsplanene 2017, rev 2019 IG

Er en del av kommunens overordnede beredskapsplan. Plan for 

psykososial beredskap. Foreslås innlemmet i annen plan

Beredskapsplan miljørettet helsevern IG

Er en del av kommunens overordnede beredskapsplan. Foreslås 

innlemmet i annen plan

Plan for miljørettet helsevern 2017-2019

2017-2019 IG

Plan for miljørettet helsevern omfatter beskrivelse av tjenesten, 

tilsynsprogram, årlige tilsynsplaner, beredskapsplan for tjenesten og 

tilhørende prosedyrer samt tjenestens plan for arbeid med universell 

utforming

Kompetanseplan helse og omsorg
RU RU RU RU

Strategiplan Helse og omsorg (inngår i 

strukturplan)

Delvis utarbeidet, oversendt kommunikasjonsavdeling for 

bearbeiding. Foreslås innlemmet i annen plan

Tjenster til mennesker med nedsatt 

funksjonsevne (inngår i strukturplan)
Foreslås innlemmet i annen plan

Velferdsteknologi RU RU RU RU

Temaplan leve hele livet (inngår i strukturplan 

som en nasjonal føring) Foreslås innlemmet i annen plan

Kommunal plan for universell utforming
Templan som da henger på strategi om UU

Plan for integrering av primærhelsetjenester 

(fastleger, fysioterapeut, hjemmesykepleie, 

helsesykepleie) (inngår i strukturplanen) Foreslås innlemmet i annen plan

Plan for interkommunalt samfunnsmedisinsk 

arbeid inkludert miljørettet helsevern

Tiltaksplan for lokal luftforurensning og støy
U Avventer rapport fra Nilu

Plan for spesialistutdanning av leger
2019 IG

Forskriftsfestet plan om hvordan arbeidet med spesialistutdanningen 

er organisert og hvordan ansvaret er plassert i virksomheten



HR og fellestjenester

Risiko og sårbarhetsvurderinger 

(beredskapsperspektiv) 2016 U

§ 14. Kommunal beredskapsplikt – risiko- og sårbarhetsanalyse

Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan 

inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse 

hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall 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, herunder ved 

utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av 

kommunedelplaner, jf. lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 

byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, og 

for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.



Beredskapsplan Ringerike kommune
2019/2020

IG IG IG IG

Planlagt ferdigstillelse i 2019, men mulig det blir i starten av 2020.

§ 15. Kommunal beredskapsplikt – beredskapsplan for kommunen

Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal 

kommunen utarbeide en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal 

inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for 

å håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal 

beredskapsplanen inneholde en plan for kommunens kriseledelse, 

varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for 

informasjon til befolkningen og media. Beredskapsplanen skal være 

oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal 

sørge for at planen blir jevnlig øvet.

Arbeidsgiverpolitikk 2018-2022 R

Vi arbeider målrettet for "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. Arbeidspolitikken viser 

våre prioriteringer de kommende årene.

Arbeidsgiverpolitikken ble vedtatt i kommunestyret sommeren 2018. 

Den vil bli revidert i løpet av 2022 slik at det vil foreligge en 

oppdatert/ny for perioden 2023 og fremover

Overordnet Strategisk kompetanseplan   2020 - IG R

Er under utarbeidelse, skal etter planen vedtas i KS desember 2019. 

Utledes på bakgrunn av arbeidsgiverpolitikk og andre 

satsingsområder

Lønnspolitikk for Ringerike kommune 2016 - 2019 IG

Lønnspolitikken ble vedtatt mai 2016 i adm.utvalg. Er under revisjon 

i disse dager. Ila 2019. Utledes på bakgrunn av strategisk 

kompetanseplan



Systematisk HMS 2019 RU RU RU RU

Overordnet dokument med mål, organisering og krav. Skal 

ferdigstilles ila 2019. Revideres årlig

Lovpålagt (internkontrollforskrift) Mål er knyttet til 

arbeidsgiverpolitikken

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020 R

Bestemmelser om skjenketider, behandling av skjenkebevillinger 

m.m. Alkoholloven § 1-7

Planen skal være retningsgivende både for

administrasjonen ved forberedelse av saker til

politisk behandling og ved avgjørelse av salgsog skjenkebevillinger

Ble vedtatt i KS mars 2016. Ny plan skal utarbeides og revideres når 

nytt Kommunestyre er på plass. Ila 2020. 

Usikker på om denne tilhører "HR"

Teknisk, kultur og idrett

Kulturplan R R Revideres

Bibliotekplan Foreligger

Skolebibliotekplan Foreligger

Frivillighetsstrategi

Kunstplan - kartlegging
Kommunen er eier, forvalter og innkjøper. Dette burde 

systematiseres, kartlegges og driftes etter plan. 

Fritidsmelding Vurdere om vi bør ha en egen plan/melding/strategi for fritidstilbud. 

Organisert/uorganisert, kommunalt/frivillig, tilskuddsordninger til 

lavinntektsfamilier/oppgraderte utlånsordninger for utstyr.

Foreløpig liste over planbehov



Oversikt over planer År 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Areal og byplan

Overordnent planarbeid

Folkehelseoversikt 2019

Er en kartlegging av helsetilstanden i kommunen. Utarbeides hvert 4. 

år. Foreligger.

FNs bærekraftsmål - grunnlagsdokument 2019 IG

En gjennomgang av FNs bærekraftsmål og hvilke utfordringer og 

muligheter kommunen har til å bli bedre innenfor dem.

Kommunal planstrategi 2020 IG

Kommunal planstrategi er ikke en plan, men en politisk prioritering 

av planer som skal utarbeides (eller bestå) de neste fire årene. 

Utarbeides hvert fjerde år, etter kommunevalget.  

Kommuneplanens samfunnsdel 2020 R

Foreslås revidert. Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for 

arealdelen. Kommunens overordnede strategier og mål kommer 

frem i denne planen.

Kommuneplanens arealdel 2022 R Foreslås revidert.

Kommunedelplan

Kommunedelplan for gående og syklende 1995 Foreslås erstattet av annen plan/utredning

Ådalsfjella 2011 Foreslås revidert

E16 Eggemoen-Olum 2013 Foreligger

Krakstadmarka 2016 Foreligger

E16 Eggemoen-Nymoen 2018 Foreligger

Kommunedelplan for masseforvaltning 2021 IG IG Under utarbeidelse

R=revideres    U=Utarbeides    IG=Igangsatt    RU=Årlig rullering



Kommunedelplan for kulturminner Foreslås utarbeidet

Kommunedelplan for Hønefoss nord Foreslås utarbeidet

Kommunedelplan  for Hønefoss sør Foreslås utarbeidet

Kommunedelplan for friluftsliv og 

grøntområder Foreslås utarbeidet

Områderegulering - kommunen

341 Ringerike vannverk Kilemoen 2018 Foreligger

431 Områderegulering Hønefoss 2019 Foreligger

366 Områderegulering for Kunnskapspark 

Ringerike Planforslag Innsigelse

Detaljregulering - kommunen

Reguleringsplan for Stasjonstorget/Nordre 

tangent Foreslås utarbeidet

Reguleringsplan for Elvelangs Foreslås utarbeidet

Reguleringsplan for Hjertlia og bru over til 

Støalandet Foreslås utarbeidet

Reguleringsplan for gang- sykkelbru over 

Kvernbergsund bru Foreslås utarbeidet

Reguleringsplan for bru over Petersøya Foreslås utarbeidet

Tema-, fag- og tiltaksplaner

Parkeringsstrategi for Hønefoss 2018-2030 

med tiltaksplan Tidlig 2020 U

Skal vise mål, staretgi og tiltak for parkering i Hønefoss. Skal rulleres 

når kommuneplanen rulleres.

Strategi for grønn mobilitet og arealutvikling Foreslås utarbeidet

Transportutredning, byplanen 

(kunnskapsgrunnlag) 2018 Kunnskapsgrunnlag for 431 områderegulering Hønefosss

Kollektivutredning, byplanen 

(kunnskapsgrunnlag) 2018 Kunnskapsgrunnlag for 431 områderegulering Hønefosss



Trafikksikkerhetsplan (forvaltning og 

utbygging vurderer planen) 2017-2021

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid er avgjørende for at nasjonale 

mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde i trafikken nås. 

Planen gir mål, strategier og tiltak for å bedre trafikksikkerheten i 

kommunen.

VEPOR veiledende plan offentlige byrom 

En uformell ikke-lovfestet plan som gir overskt over hva offentlige 

veier, parker og byrom vil kreve av investeringer. Den bidrar til en 

mer realistisk holtding til gjennomføring og kan danne godt grunnlag 

for utbyggingsavtaler.

Byutviklingsstrategi Hønefoss 2018

Byutviklingsstrategien skal være retningsgivende for kommende 

planer og innsats i Hønefoss. Den inneholder ambisiøse forslag og 

overordnede føringer for byen i et langsiktig perspektiv.

DIVE-analyse ifm byplanen 2018

Kulturhiostorisk stedsanalyse av Hønefoss utarbeidet i forbindelse 

med områderegulering Hønefoss. Analysen presenterer Hønefoss 

historiske utvikling fra hvordan naturgitte forhold skapte grunnlag for 

en byetablering og hvordan kulturelt og sosialt betingede forhold har 

formet byen til det den er i dag.

Byrom og formingsveileder for Hønefoss Tidlig 2020 U

Formingsveilederen skal sikre god design og kvaliteter som helhetlige 

løsninger og fine opplevelser. Veilederen er et verktøy og 

oppslagsverk som kan benyttes for å sikre at byen blir helhetlig og i 

henhold til målsetning og intensjon.

Gravplassutredning 2012

Formålet med utredninga er å kartlegge dagens situasjon for å få 

oversikt over hvor behovene er.

Livskraftige lokalsamfunn 2013

Et kunnskapsgrunnlag om befolkningsutvikling og bosettingsmønstre 

i Ringerike. Er et Kunnskapsgrunnlag til gjeldende kommuneplan.

Bryggeveileder 2015

Er utarbeidet for å unngå skjemmende og farlige tiltak langs 

Randselva og Storelva. Skal hindre uønsket privatisering av 

elvekanten.

Næringsplan Tidlig 2020 R

Kommunal handlingsplan i samarbeid med Hole og Jevnaker. Skal 

bygge opp under næringspolitisk strategi.

Velkommen til oss (positiv beredskapssplan) Vår 2021 U En positiv beredskapsplan. 



Teknisk, kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og friluftsanlegg
R

Rulleres hvert fjerde år. Spillemidler knyttet til om man har 

kommunedelplan

Kulturminneplan (kommunedelplan)

Tilskuddsordninger er knyttet til om kommunen har en vedtatt 

kulturminneplan. 

Hovedplan vei Foreligger

Trafikksikkerhetsplan Foreligger

Sikker skolevei Foreligger

Utdanning og familie

Skole og barnehagebehov

2016 og 

2018 R R

Helse og omsorg

Strategi for universell utforming 2015-2025 2015

Strategien angir hvordan det skal arbeides med å oppfylle 

kommunens del av det nasjonale målet "Norge universelt utformet i 

2025".

Oversikt over planer År 2020 2021 2022 2023 Kommentar

Strategi og utvikling  v/miljø og areal

R=revideres    U=Utarbeides    IG=Igangsatt    RU=Årlig rullering

Foreløpig liste over planbehov



Landbruksplan og beitebruksplan 2005 R R

Landbruksplanen skal gi oversikt over næringens areal- og 

ressursbruk. Beitebruksplanen er 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

Handlingsplan vannforvaltning vannområdet 

Tyrifjorden (2016-2021) 2016

Revideres ved utløp av perioden, dvs. 2020-2021. Interkommunal 

(Hole, Jevnaker, Lier, Modum, Krødsherad) 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltning 2018

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. 

Kartlegging og opprydding i andre 

miljøforurensinger enn avløp Bør utarbeides. Fremmede arter, forurensa grunn, forsøpling.

Jordfaglig vurdering 2015

Utredning som viser verdien av landbruksarealene i kommunen 

(dyrka og dyrkbar jord), og hvilke kriterier (jordkvalitet, arrondering, 

bruksstruktur, sammenhengende jordbruksareal, 

nydyrkingspotensial) som bør vurderes ved endret arealbruk av disse 

arealene. Vedtatt som retningsgivende for kommuneplanen. 

Revideres ifm. rullering av kommuneplanens arealdel

Vilttrekk 2015

Sammenstilling av registreringer. Vise på kart hvilke 

passasjer/viltrekk som viltet (særlig elg og rådyr) bruker, og hvordan 

infrastruktur, bebeyggelse og andre vandringshinder vil påvirke 

vilttrekk. Utarbeidet i forbindelse med arealdel til kommuneplanen. 

Skal revideres.

Strategiplan for SMIL og NMSK i Ringerike og 

Hole  2016-2019 (miljømidler) 2016 R

Retningslinjer for prioritering av søknad om tilskudd til miljøtiltak i 

jordbruk og skogbruk. Utarbeides for Ringerike og Hole kommune 

(felles landbrukskontor). Rulleres hvert fjerde år, politisk behandling 

og det er lovkrav om at dette utarbeides, SMIL-forskriften § 8. 



Handlingsplan vannforvaltning vannområdet 

Tyrifjorden (2016-2021) 2016

Avrenning fra landbruk og avløp er de største påvirkningene i 

vannområdet, fulgt av langtransportert forurensing, vannkraft og 

urban utvikling. 

Tilsynsstrategi for opprydning i avløp 2011

Styrategi med handlingsplan for at ale boliger i Ringerike på lang sikt 

skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med gjeldende forskrifter og 

rensekrav.

Handlingsplan mot forsøpling

Teknisk, kultur og idrett

Hovedplan vann og avløp (slås sammen) 

Hovedplan tilknytningsprosjekter 2022 R Slår sammen hovedplan vann og hovedplan avløp

Hovedplan avløp 2017

Hovedplan vann 2020 IG

Strategi og utvikling v/areal- og byplan

Kommunedelplan for friluftsliv og 

grøntområder 

Utarbeides. Formål; både friluftsliv/folkehelse og naturmangfold. 

Erstatte, oppdatere og samle kartlegging og retningslinjer fra grønn 

plakat (2000), føringene fra byutviklingsstrategien og byplanen om å 

bevare og knytte sammen grønn og blå struktur i byen, kartlegging 

av bynære friluftsområder (2014) og den helhetlige kartleggingen og 

verdsettingen av friluftsområder.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder Tidlig 2020 IG

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig 

kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer 

for friluftslivet. Metoden vil kunne bidra til å oppnå det nasjonale 

målet om å sikre befolkningen mulighet til å drive et variert friluftsliv 

både i nærmiljøet og naturen for øvrig.


