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Politiske vedtak

• FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for målene som 

vedtas. 07.11.2019 (sak 2019/1056) vedtok kommunestyret 

ni av bærekraftsmålene som fokusområder, noe som 

legger føringer for fremtidige mål. 

• Kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av 

klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging og 

klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

04.04.2019 (sak 35/19) vedok kommunstyret dette.



FNs bærekraftsmål implementert i kommunens arbeid



KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020-2030

Planstrategi: «klargjøre hvilke planoppgaver 
kommunen bør starte opp eller videreføre for å 

legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen». 



Planhierarki og plandefinisjoner



Prioritering og planebehov



Planbehov
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Organisering av planer i helse og omsorg

To kommunedelplaner:

• Helse og omsorg

• Folkehelse

Innenfor hver av disse samles:
• Strategiske planer med handlingsplaner

• Temaplaner

Kommunens beredskapsplan
• Omfatter også beredskapsplaner for helse

Leve hele livet
• Egen handlingsplan



Kommunedelplan helse og omsorg (skal ha årlig handlingsdel)

Planer som inngår i kommunedelplanen
Gjeldende 

plan Type plan

Rehabiliteringsplan 2008-2015 Temaplan

Psykiatriplan 2008-2015 Temaplan

Rusplan 2008-2015 Temaplan

Demensplan 2013-2020 Temaplan

Interkommunal strategisk kompetanseplan for helse og omsorg 2016-2019 Strategi

Handlingsplan - Husbankens kommuneprogram 2018-2020 Temaplan 

Strategisk plan for legetjenester (interkommunal) 2017-2021 Strategi

Plan for spesialistutdanning av leger (kompetanseplan) 2019 Temaplan

Plan for fysioterapitjenesten 2019 Handlingsplan

Velferdsteknologi Handlingsplan



Kommunedelplan folkehelse (skal ha årlig handlingsdel)

Planer som inngår i kommunedelplanen
Gjeldende 

plan Type plan

Smittevernplan 2017 Temaplan

Plan for miljørettet helsevern 2020-2023 Temaplan

Strategi for universell utforming 2015
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Kommunedelplan for Utdanning og familie

I løpet av planperioden skal alle planene revideres.
• Fra ord til handling – 2020
• Sammen skaper vi Ringeriksskolen – 2021
• Temaplan for digital barnehage- og skolehverdag - 2021
• Handlingsplan SFO-skolefritidsordningen - 2022 



Andre planer og veiledere

• Bedre levekår blant barn og unge i Ringerike kommune 2018-2022
• Trivsel i Ringeriksskolen  - plan for arbeid med et godt psykososialt 

miljø.
• Trivsel i Ringerikes kommunale barnehager
• Veileder – Vold i nære relasjoner
• Lokal handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme



Grunnlag for kommunedelplan i Utdanning og familie

• Ny rammeplan for barnehagene (2017)

• Ny læreplan (LK 20) for grunnskole og videregående skole 

gjeldende fra 1. august 2020.

• ny overordnet del

• nye fagplaner

• Stortingsmelding 6 (2019-2020): Tett på- tidlig innsats og 

inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.
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PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL

Planprogram for samfunnsdelen: «gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen med 

frister og deltakere, opplegget for medvirkning, 

spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 

berørt og behovet for utredninger.». 



Prosess, medvirkning og utredningsbehov



VIDERE FREMDRIFT



Fremdriftsplan



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


