
Verksted om kommuneplanens samfunnsdel og strategi for 

arealutvikling og bærekraftig mobilitet

Kommunestyret 8. oktober 2020



Oppdatert agenda

09.00-09.15 Status for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategien 

+ introduksjon til gruppeoppgave

09.15-10.15 Gruppeoppgaver om strategier og tiltak for å nå mål i kommuneplanens samfunnsdel

Tema 1 =09.15-09.35

Tema 2 =09.40-10.00

Mentimenteroppgave om visjon

10.15-11.00 Verksted om strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet

11.00  Norge i endring – konsekvenser for kommuneøkonomien 

v/seniorrådgiver Håvard Moe KS Konsulent

13.00 Presentasjon av by- og handelsanalyse og hvordan vi vil bruke den? Næringssjef Harriet Slaaen 
og Prognosesenteret



Status for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 og arealstrategi 

+ introduksjon til gruppeoppgave

Bente Elsrud Anfinnsen (klima- og miljøsjef og prosjektansvarlig) og Ellen Margrethe 

Stabursvik (prosjektleder kommuneplanens samfunnsdel) 

Verksted for kommunestyret 8. oktober 2020



FNs bærekraftsmål

Bærekraftig utvikling - «å ta vare på behovene 

til mennesker som lever i dag, uten å 

ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til 

å dekke sine.»

«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



Tre forhold

Kilde: stockholdresillience.org



Kommunal planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel

Samfunns-

del
Arealdel

KOMMUNEPLAN

Kommunal 

planstrategi m. 

planprogram

Handlings-

program og 

budsjettKommunedelplan
ArealplanSamfunnsplan

Nasjonale 

forventninger

Folkehelse-

oversikten

FNs bærekraftsmål

Danner grunnlaget for alle planer 
som utarbeides i kommunen

Strategi for hvilke planer som 
skal utarbeides i planperioden

Kommuneplanen er kommunens 
overordnede styringsdokument

Strategi for arealutvikling og 
bærekraftig mobilitet (arealstrategien)

2019 2019-2020 2021-20222020-2021



Prioriterte bærekraftsmål i Ringerike



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?

Målene skal så langt som mulig være 

Spesifiserte, 

Målbare, 

Aksepterte, 

Realistiske, 

Tidsbestemte og 

Enkle. 

Strategier og tiltak –HVORDAN nå 

målene

Resultatindikatorer



Bærekraft inn i kommunens styringssystem fra A til Å



Framdriftsplan



MEDVIRKNINGSAKTIVITETER

RETTET MOT INNBYGGERNE



Ny medvirkningsportal – én samleside for mange 

innspillsmuligheter



Medvirkning på kart –trinnvis lansering

• Kartbaserte undersøkelser –

gjennomføre trinnvis ila september 

og oktober

• Friluftslivets ferdselsårer

• Gang- og sykkelveier

• Tettsteder, reisevaner, sosiale 

møteplasser mm. 



Andre planlagte medvirkningsaktiviteter

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

• Leve hele livet -kvalitetsreform for de over 65 år. Spørreundersøkelse.

• Ungt Entreprenørskap -Vårt lokalsamfunn - 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»

• Diskusjon i grupper og digital «spørreundersøkelse» om andre utvalgte tema 

• Spørreundersøkelse om klima, miljø og adferd (digital)

• Språkcafe (hvis gjenopptas) og direkte invitasjon til foreninger for innvandrergrupper 

Informasjon om hvorfor det er viktig å medvirke og hvordan. 

• «Hva er viktig for deg?» -spørreundersøkelse om jobb og utdanning, boligsituasjon, sosial tilhørighet og omgivelser, 

barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Digital spørreundersøkelse åpen for alle, men med særskilt invitasjon til grupper som

ikke alltid roper høyest. Noen få fysiske samlinger med målgrupper.



POLITISK MEDVIRKNING OG FORANKRING



Politisk medvirkning

• Formannskapets strategikonferanse 10-11. 
juni

• Fortløpende orientere og forankre i strategi og 
plan (politisk styringsgruppe) utover høsten

• Verksted for kommunestyret 8. oktober

• Innspill fra råd og utvalg –oktober

• Januar 2021: 1. gangsbehandling og vedtak 
om å sende på høring og offentlig ettersyn

• Februar 2021: Råd og utvalg har mulighet til å 
gi innspill ila høringsperioden

• Mars –april 2021: Sluttbehandling og vedtak i 
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



INTRODUKSJON TIL GRUPPEOPPGAVE

Kilde: stockholdresillience.org



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 +++ 



Gir langsiktige strategier, mål og utfordringer

• Alle avgjørelser må tas med tanke på hvordan de vil påvirke 

bærekraftsmålene og samfunnet i årene som kommer

• Alle avgjørelser må sees i sammenheng med lokale, regionale, 

nasjonale og globale mål og forhold



Kommunesamfunnet

Kommune-
organisasjonen

• Kommunen som samfunn og

kommunen som organisasjon



Mer eller bedre?
Utviklingsfondet 2012



Smultringøkonomi

• Hvordan sikre at alle har nok, 
samtidig som vi ikke 
overforbruker verdens 
begrensede ressurser

• FNs bærekraftsmål gir oss mål 
og strategier

• Samarbeid for å nå målene

• Kommunens mål og strategier 
må holde oss inne i smultringen



Satsningsområder

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

FNs bærekraftsmål

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal


Dagens oppgave

• Finn strategier og tiltak for å nå de foreslåtte delmålene

• Hva bør kommunen gjøre selv?

• Hva bør andre gjøre?

• Hva bør vi samarbeide om?

• Kommer dere på gode delmål, så tar vi dem med

• To utvalgte bærekraftsmål per gruppe, 20 min per tema, kort pause mellom

• Dere blir sittende, vi bytter gruppe halvveis 

• Tilslutt blir det en kort oppgave på visjon, den får dere info om etterpå

• Gode ideer du ikke fikk delt med oss? Send til 

bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no

mailto:bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no


LYKKE TIL MED DISKUSJONENE



Mentimeteroppgave om visjon for framtidas Ringerike

Gjenspeile at vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn og at vi har et mål om å 

utvikle en attraktiv kommune? 

Visjonen i gjeldende kommuneplan er «Ringerike skal være det mest spennende 

vekstområdet på Østlandet.» 

Hvilke stikkord ønsker DU at skal være beskrivende for fremtidens 

Ringerike? (max tre per person)

Gå til www.menti.com og bruk koden 31 15 21 1KODE SKJULT I 
REFERATVERSJON



Avslutning og takk!

Takk for gode innspill!

Gode ideer du ikke fikk delt med oss? Send til 
bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no

mailto:bente.elsrud.anfinnsen@ringerike.kommune.no

