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Innspill fra dere

• Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i HMA 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!



Hvordan et tiltak kan påvirke mange mål

Blågrønne 
overvanns-

veier

Mindre 
vannskader på 

eiendom, 
veier osv

Lavere VA-
gebyrer

Mindre 
forurensing av 

elva

Lettere å få 
folk til å gå når 
de har noe fint 

å se på

Bedre psykisk 
helse med 

grønt og natur

Bedre 
lokalklima og 

luft

Større 
artsmangfold

Hjelper 
pollinerende 

arter



Arealplanlegging –nøkkel til mange bærekraftsmål

Bedre tilrettelegging for å sykle og gå er et kinderegg: 
Reduserte klimagassutslipp, folkehelse (ren luft og aktivitet), 
utjevner forskjeller og mer liv i sentrum!



Eksempler på mulige tema for delmål innen HMAs fagområde

• Sikre innbyggerne tilgang til arenaer og blågrønne områder som fremmer folkehelse; -grønne 

lunger i byen, tilgjengelige nærturområder for tur og friluftsliv, lekeplasser og badeplasser, urbant 

landbruk… (3. 

• At Ringerike blir sertifisert som trafikksikker kommune (3. 

• Tilrettelegge for næringsutvikling i arealplanlegging f.eks.:

• Ha fokus på miljø, bærekraft og sirkulærøkonomi innen næringsutvikling i Ringerike; -gjøre dette til et 

konkurransefortrinn. F.eks. tilrettelegge for arealer for næringer som kan bruke overskuddsvarme fra datasenter.

• Veksten i persontransport i byområdet Hønefoss skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport 

(ALLE FOKUSOMRÅDENE?)

• Inkluderende og mangfoldige boligområder (11. 

• Kompakt arealutvikling med fortetting i sentrum av Hønefoss, tettsteder og knutepunkter (11, 13, 15 

++)



Innspill fra dere

• Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i HMA 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.



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


