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Innspill fra dere

• Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i 

året som har gått, hvilke mål eller tiltak savner dere i den 

gjeldende kommuneplanens samfunnsdel? 

• Hvilke delmål, strategier, tiltak o.l. mener dere at skal til for å 

møte utfordringene kommunen har innen deres 

ansvarsområde i perioden 2021-2033.



Kommunens plansystem



Organisering



Framdriftsplan



Medvirkning

• Oktober
• Kommunestyrets verksted 8.10

• Råd og utvalg

• Kunnskap til lunsj

• Leve hele livet

• Opplegg på Kirkens Bymisjon 
m/ordfører

• Spørreundersøkelser

• November
• Ungt Entreprenørskap

• Spørreundersøkelser

• Språkcafe eller liknende

• https://www.ringerike.kommune.no/
innhold/medvirkning/

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/medvirkning/


I bakhodet når dere arbeider med oppgavene:

KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL

SLIK VIL VI HA DET

SLIK GJØR VI* DET

*VI = KOMMUNEN I SAMARBEID MED 

INNBYGGERE, NÆRINGSLIV, LAG OG FORENINGER +++ 



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

Målene skal så langt som mulig være 

Spesifiserte, 

Målbare, 

Aksepterte, 

Realistiske, 

Tidsbestemte og 

Enkle. 

Strategier og tiltak –HVORDAN nå 

målene

Resultatindikatorer



Hva skal planen handle om?

Kommunesamfunnet

Kommune-
organisasjonen

• Kommunen som samfunn og

kommunen som organisasjon



Ringerikes fokusområder 

Bærekraftsmålene viser 

tydelig behovet for 

tverrfaglighet, innsats på 

tvers av sektorer og 

samarbeid for å nå 

målene!



Deres bærekraftmål

FN’s hovedmål:

Sikre god helse og fremme

livskvalitet for alle, uansett 

alder



Nasjonale forventninger til planlegging

• Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og forebygge 

levekårsutfordringer, og bidrar til utjevning av sosiale 

forskjeller

• Kommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god psykisk og 

fysisk helse i planleggingen

• Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og 

oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og forurensinger

• Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og helhetlig 

tilnærming til utvikling av aldersvennlige kommuner og fylker



Lokale utfordringer

• Livsstilsrelaterte sykdommer i Ringerike ligger noe over landsgjennomsnittet
• Kreft

• Hjerte- og karlidelse

• Diabetes

• Kols

• Høyere andel personer med psykiske symptomer og lidelser i alle aldre mot i landet 
forøvrig 

• Minimumsanbefalingene til fysisk aktivitet

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for lav for de eldste barna

• Mange private vann- og avløpsanlegg oppfyller ikke dagens krav

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende utfordringer med overvannshåndtering som 
følge av klimaendringer, kan øke risikoen for forurensing til luft, vann og jord. 

• Manglende universell utforming



Lokale muligheter

• God drikkevannskvalitet generelt

• Akseptabel luftkvalitet i Hønefoss by

• Ringerike skiller seg ikke ut når det gjelder skader og ulykker

• Gode muligheter for å tilrettelegge for friluftsliv



Kommunens ansvar og virkemidler

• Ansvar for forebyggende tjenester for barn og unge

• Ansvar for drift av barnehager og grunnskoler 

• Ansvar for å planlegge for gode bomiljøer

• Tilrettelegge for friluftsliv

• Mulighet for å tilrettelegge for frivillighet

• Ansvar helse- og sosiale tjenester



Innspill fra dere

• Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i 

året som har gått, hvilke mål eller tiltak savner dere i 

gjeldende kommuneplanens samfunnsdel? 

• Hvilke delmål, strategier, tiltak o.l. mener dere at skal til for å 

møte utfordringene kommunen har innen deres 

ansvarsområde i perioden 2021-2033.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


