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Strategi og utvikling

• Dagens program – strategisk planlegging av en kommunen 

som rigger for vesentlig vekst

• KOSTRA – viser nettopp kjennetegnene til en slik kommune

• Økonomien krever at vi tenker smartere enn de fleste og 

bruker pengene riktig

• Dette krever en godt forankret og bærekraftig strategi – som vi 

har størst mulig tilslutning til



Plan

• Kommuneplan og byplan er vedtatt – og vi 

ser effektene!

• Omorganisert internt – tilrettelagt for sterkere 

kommunal styring i tråd med planverket

• Stort plantrykk – og viktige næringsområder 

får nødvendige avklaringer

• Ny kommuneplan i prosess

• Fokuset går mer over i gjennomføringsfasen



Næringsutvikling

• Omstruktureringen av dette arbeidet er kommet langt

• Strategien er på plass

• Handlingsplanen er på plass

• Regional samarbeid i næringsteam

• RU er avviklet – tatt kontroll på arbeidet i egen organisasjon

• Innovasjonssenter Ringerike under etablering



Klima, miljø og bærekraft sept. 2018 – juni 2020

Bærekraft inn i styringssystemet i kommunen:

• Vedtak av fokusområder blant FNs bærekraftsmål 

• Planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (til vedtak 
16. og 25. juni)

• Kommuneplanens samfunnsdel; -arbeid i full gang. FNs bærekraftsmål 
inkl. klima- og energiplanlegging integreres.

Noen andre høydepunkter:

• Byutviklingsstrategi og byplanen; kompakt byutvikling, tilrettelegging 
gående og syklende mm.

• Støygrenser for datasenter vedtatt av kommunestyret og stadfestet av FM

• Samarbeidsprosjekt med næringsliv om smart spillvarmebruk og grønn 
næringsutvikling

• Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens enheter i gang:
• Hovedkontor og piloter innen sept. 2020, bhg. og skoler innen mars 2021, øvrige 

sektorer innen des. 2021 og sept. 2022.

• Utskifting 35 første tjenestebiler til elbiler i prosess 2019-2021

• Klimakrav i kommunale bygg, bl.a. nye Hov ungdomsskole

• Sykkeltiltak: elsykkelbibliotek, sykkelparkeringer, eltjenestesykler



Veien ut av Coronatiden

• Kommunens rolle viktigere enn noen gang

• Ringerike er posisjonert for å komme 

styrket ut

• Men, vi klarer det ikke alene – det som må 

til fremover er samskaping


