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Agenda

• Plansystemet og kommuneplanen

• Prosess

• Ringerikes utvalgte bærekraftsmål (fokusområder)–utfordringer og muligheter, 

ansvar og virkemidler

• Våre forventninger til sektorvise innspill



FNs bærekraftsmål

Kilde: stockholdresillience.org

«Vi er den første generasjonen som har 
ressurser til å utrydde fattigdom, og vi er den 
siste generasjonen som har mulighet til å 
stoppe klimaendringene.» 
Ban Ki-moon, FNs generalsekretær 2007-2016



Kommunens plansystem



Organisering

Prosjektgruppa

Navn Sektor

Heidi Elisabeth Lafton Helse og omsorg

Lars Erik Braaten

Siri Strømmen

Utdanning og familie

Victoria Irene Koch

Johan Johnsen

Kathrine Briseid

Teknisk, kultur og idrett

Kristoffer Høyby Pedersen HR og fellestjenester

Ole Einar Gulbrandsen

Linda Engstrøm

Ellen Stabursvik

Bente Elsrud Anfinnsen

Guro Li

Strategi og utvikling



KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL

SLIK VIL VI HA DET

SLIK SKAL VI* GJØRE DET

*VI = KOMMUNEN I SAMARBEID MED INNBYGGERE, 

NÆRINGSLIV, LAG OG FORENINGER +++ 



Hva skal planen handle om?

Ringerikssamfunnet

Kommune-
organisasjonen

Kommunen som samfunn og

kommunen som organisasjon



Kommunens overordna styringsverktøy 

• Helhetlig planlegging og samordning

• Grunnlag for politiske prioriteringer 

• Prioritering av satsingsområder

• Ikke et altomfattende oppslagsverk

• Grunnlag for sektorenes planer og virksomhet 



Framdriftsplan



MEDVIRKNINGSAKTIVITETER

RETTET MOT INNBYGGERNE



Ny medvirkningsportal  

Alle medvirkningsprosesser samlet 
i en felles medvirkningsportal. 

Ute nå med frist til 22. november:

• Fire spørreundersøkelser

• Premie til ti deltakere: gavekort 
på lokale opplevelser/mat

• Foto- og tegnekonkurranse: 
«Mitt Ringerike»

Vi trenger dine innspill!

www.ringerike.kommune.no/medvirkning

http://www.ringerike.kommune.no/medvirkning


Medvirkning på kart

• Kartbaserte undersøkelser –

gjennomført i september og 

november

• Friluftslivets ferdselsårer

• Gang- og sykkelveier

• «Hva er viktig for deg»; -om bl.a. 

tettsteder, reisevaner, sosiale 

møteplasser mm. 
(Koordinert med «Leve hele livet». Kvalitetsreform for de over 65 år. 

Spørreundersøkelse integrert i kartbasert undersøkelse.)



Andre medvirkningsaktiviteter

• Kunnskap til lunsj på biblioteket sammen med ordfører 7. oktober

• Ungt Entreprenørskap -Vårt lokalsamfunn – Gjennomført i alle 5. klasser på alle skoler i uke 45
I kartverktøy: Være detektiver og peke på snarveier, stier etc. som de voksne ikke har «fått med seg», samt gi innspill på tema som 

reisevaner, steder de liker/ikke liker etc.

• Spørreundersøkelse om klima og miljø

• Spørreundersøkelse om mindre ulikhet 

Spørreundersøkelse om jobb og utdanning, boligsituasjon, sosial tilhørighet og omgivelser, barnehage, skole 

og fritidsaktiviteter. Åpen for alle, men med særskilt invitasjon til grupper som ikke alltid roper høyest. 

• Verksted med næringsforeningen

Målrettet markedsføring: Eposter og direkte henvendelser til lag- og foreninger, deling i sosiale medier, bruk av 

eksisterende møteplasser for målgrupper f.eks. kafeen til Kirkens Bymisjon, Fontenehuset og Matchbox, plakater 

og flyers i tettsteder og sentrum, Ringblad… Hjelp oss gjerne med å spre ordet!



POLITISK MEDVIRKNING OG FORANKRING



Politisk medvirkning

• Formannskapets strategikonferanse 10-11. juni

• Fortløpende orientere og forankre i formannskapet 

(strategi og plan) 

• Verksted for kommunestyret 8. oktober

• Innspill fra råd og utvalg – oktober

• Mars 2021: 1. gangsbehandling og vedtak om å 

sende på høring og offentlig ettersyn

• Mars-april 2021: Råd og utvalg har mulighet til å gi 

innspill ila høringsperioden

• Mai – juni 2021: Sluttbehandling og vedtak i 

formannskapet (strategi og plan) og 

kommunestyret

HMA 12.okt
HOV 13.okt
HOK 14.okt
Eldrerådet 19.okt
Integreringsrådet 19.okt
Råd for funksjonshemmede 20.okt
Ungdomsrådet 20.okt



Intern medvirkning

• Prosjektgruppe på tvers av alle 

sektorer

• Rådmannens utvidede ledergruppe 

er adm. styringsgruppe

• Diverse temamøter med relevante 

ressurspersoner

• 11. november: Felles digitalt infomøte 

med leder- og MKS-grupper i alle 

sektorer

• Ultimo november: Innspill fra leder-

og MKS-grupper i hver sektor, samt 

medbestemmelsesmøte 

hovedtillitsvalgte

• Ca. februar –kort intern høring



FNs bærekraftsmål - Ringerikes fokusområder 

Bærekraftsmålene

viser tydelig behovet for 

tverrfaglighet, 

innsats på tvers av sektorer og 

samarbeid for å nå målene!



Hva skal Ringerikes mål være og hvordan skal vi nå dem?



NÆRMERE OM PÅGÅENDE RUNDE MED 

INTERN MEDVIRKNING I KOMMUNEN



Oppgaver fram til sektorvise innspill siste halvdel av november

Sektorvise innspillsmøter/runder

Sektor Dato

Helse og omsorg 18. nov. kl. 9-11

Utdanning og familie Skriftlige innspill

Teknisk, kultur og idrett 25. nov. kl. 8:30-12

Strategi og utvikling 25. nov. kl. 13-15

Administrasjon og fellestjenester 27. nov. kl 12-14

Etter digitalt infomøte 11/11 ble presentasjon og foreløpig liste over mulige mål, 

delmål og strategier prosjektgruppa har sammenstilt sendt ut

OBS: Dette er arbeid i prosess… inkl. før alle fakta er innhentet og innspill fra 

medvirkning er sammenstilt.

Men: Til diskusjon og innspill fra sektorene!

I tillegg:

Medbestemmelsesmøte 

hovedtillitsvalgte 23. november 



Ha i bakhodet –se helheten og tenk på tvers



Hovedmål 

 

Prøv å formulere 

hovedmål og delmål 

som er: 

 ”mål i seg selv” og  

 beskriver en ønsket 

framtidssituasjon - 

«Slik vil vi ha det i 

2033 (eller før)». 

Delmål 

 

Husk så 

Spesifiserte, 

Målbare, 

Aksepterte, 

Realistiske, 

Tidsbestemte 

og Enkle mål 

som mulig.  

 

Strategi 

 
HVEM skal GJØRE 
HVA NÅR?  
HVORDAN skal 
man arbeide med 
dette og NÅR skal 
det være på plass? 

 

Berører også 

bærekraftsmål 

 

Sett inn ikoner for 

andre bærekraftsmål 

dette målet også er 

relevant for 

 



Oppgave del 1 –utfordringer, muligheter, ansvar og virkemidler

Les utfordringer, muligheter og ansvar og virkemidler:

• Har vi fått med de viktigste utfordringene og mulighetene i Ringerike som du 

kjenner til fra din sektor?

• Er alle vesentlige ansvar og virkemidler i din sektor med? 



Oppgave del 2 –hovedmål og delmål

• Tenk på om målene er mål i seg selv; -beskriver en ønsket framtidssituasjon - «Slik 
vil vi ha det i 2033 (eller før)».

• Gir målene mening og retning til DITT arbeid?

• Er det viktige utfordringer innen ditt ansvarsområde som vi ikke har mål innenfor 
enda? Hva bør målet i så fall være? 

• Er målene realistiske, men likevel noe å strekke seg etter?

Husk at din sektor kan ha relevante mål og strategier under flere av fokusområdene!



Vi skal forsøke å formulere mål så SMART som mulig

Målene skal så langt som mulig være 

Spesifiserte, 

Målbare, 

Aksepterte, 

Realistiske, 

Tidsbestemte og 

Enkle. 

… men kom også med innspill om 

runde, hårete mål om dere har det 

i denne runden

Strategier og tiltak – HVORDAN nå 

målene



Oppgave del 3 –strategier og tiltak for å nå målene

HVEM skal gjøre HVA NÅR for å nå målene? 

Se både på hva andre (internt og eksternt) kan gjøre for å lette arbeidet i din 

sektor og hva din sektor kan gjøre for andre!

Gi oss innspill på:

• Er strategiene som er nevnt gjennomførbare?

• Hvilke andre eksisterende eller nye strategier og tiltak må med for å nå målene?



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


