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Agenda

• Intro om prosessen og status

• Gjennomført medvirkning

• Forslag til tidsperspektiv og struktur i planforslaget

• Forslag til hovedmål

• Framdriftsplan videre for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel med 
arealstrategi



Ringerike og FNs bærekraftsmål

Oppdrag fra kommunestyret 29.11.2018: 

FNs bærekraftsmål skal være førende for 

den overordnede planleggingen i Ringerike 

kommune. 



Bærekraft inn i kommunens styringssystem fra A til Å
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Prioriterte bærekraftsmål i Ringerike –vedtatt i planstrategien



Samfunnsdelen: 

-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



Hva skal planen handle om?

Kommunesamfunnet

Kommune-
organisasjonen

• Kommunen som samfunn og

kommunen som organisasjon



Bærekraft inn i kommunens styringssystem fra A til Å



GJENNOMFØRT MEDVIRKNING

-INNBYGGERE OG POLITISKE RÅD OG UTVALG



Omfattende medvirkning med bred deltakelse

Ny medvirkningsportal; - innspill på kart og digitale 
spørreundersøkelser:

• «Hva er viktig for deg»; -om bl.a. tettsteder, reisevaner, 
sosiale møteplasser m.m. 

• Mindre ulikhet 

• Klima og miljø 

• Gang- og sykkelveier 

• Friluftslivets ferdselsårer

• Kunnskap til lunsj på biblioteket sammen med ordfører 

• Ungt Entreprenørskap -Vårt lokalsamfunn – Spørsmål og 
kartoppgaver om bl.a. reisevaner, sosiale samlingssteder, 
fritidsaktiviteter mm. Gjennomført i alle 5. klasser (349 barn) på 
alle skoler i uke 45

Digitale undersøkelser ble markedsført målrettet: 
Eposter og direkte henvendelser til lag- og foreninger, sosiale medier, 
møteplasser for målgrupper f.eks. kafeen til Kirkens Bymisjon, 
Fontenehuset og Matchbox, plakater og flyers i tettsteder og sentrum, 
Ringblad…

www.ringerike.kommune.no/medvirkning

(249 svar)

(129 svar)

(187 svar)

http://www.ringerike.kommune.no/medvirkning


2 800 innspill på kart



Avstemming på kart– demokrati i praksis



Politisk medvirkning

• Formannskapets strategikonferanse 10.-11. juni

• Verksted for kommunestyret 8. oktober, inkl. kartinnspill fra 

partigrupper i etterkant

• Formannskapet (strategi og plan) –div. orienteringer + 

prinsipper arealutvikling

• Innspill fra råd og utvalg – oktober

HMA 12.okt
HOV 13.okt
HOK 14.okt
Eldrerådet 19.okt
Integreringsrådet 19.okt
Råd for funksjonshemmede 20.okt
Ungdomsrådet 20.okt

Masse gode innspill om 
hva dere folkevalgte 
mener er de viktigste 
mål og strategier for 
Ringerike fremover!!!



FORSLAG TIL TIDSPERSPEKTIV

OG STRUKTUR



Vårt forslag – tidsperspektiv 2021-2030

• Foreslår å bruke 2030 som målpunkt for planen. 

• Begrunnelse: harmonisere med FNs bærekraftsmål og 

nasjonale klimamål. 

• Perspektivet i planen er likevel lenger. 



Fokus på bærekraftsmålene viser tydelig fram behovet for 

tverrfaglighet og samarbeid!



Forslag til struktur i samfunnsdelen



Innholdsfortegnelse

• Forord

• Innledning

• Status –hvordan står det til i Ringerike?

• Ringerikes overordna samfunnsmål

• Visjon, slagord og verdier

1. Samarbeid for å nå målene

2. Økonomisk bærekraft

 Mindre ulikhet

 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

 Industri, innovasjon og infrastruktur

3. Sosial bærekraft

 Bærekraftig by og lokalsamfunn

 God helse og livskvalitet

 God utdanning

4. Bærekraft for klima og naturmiljø

 Livet på land

 Stoppe klimaendringene

• Arealstrategi

• Veien videre

Bakgrunnsrapporter/vedlegg:

• Rapport fra medvirkning
• Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030 -

Bakgrunn for mål og strategier
• Arealstrategi og bærekraftig mobilitet 

- Bakgrunn og utdypende informasjon



Format på mål og strategier

Hovedmål: - ”Mål i seg selv” som beskriver en ønsket framtidssituasjon i 2030 (eller før)

”Sånn vil vi ha det” ” Sånn vil vi ha det” ”Sånn vil vi ha det”

”Ringerike kommune skal:

-........
-........

”Ringerike kommune skal:

-........
-........

”Ringerike kommune skal:

-........
-........

Delmål

Strategier 

–”slik skal 

vi gjøre 

det”



FORSLAG TIL HOVEDMÅL



Hovedmål

 
 

Samarbeid for å nå målene 

Bærekraftsmål:  

Styrke evnen vi har til å nå bærekraftsmålene gjennom 

samarbeid, kommunikasjon og medvirkning. 

 

 

1. Ringerike kommune har et 
aktivt lokaldemokrati, med 
åpenhet og høy deltagelse.

2. I Ringerike samarbeider vi, og 
finner de gode løsningene for 
en bærekraftig 
samfunnsutvikling og god 
folkehelse sammen

3. Ringerike kommune har 
medarbeidere og ledere som i 
fellesskap gir gode tjenester, 
når kommunens mål, og bidrar 
til at innbyggerne har tillit til 
kommunen.



Hovedmål

 

 

Mindre ulikhet 

Bærekraftsmål: Redusere ulikhet i Ringerikssamfunnet. 

 

1. Ringerike er en inkluderende 

og mangfoldig kommune, hvor 

alle innbyggere føler trygghet og 

tilhørighet.

2. I Ringerike opplever 

innbyggerne mestring, og alle har 

mulighet til å delta i kultur-, idrett-

og fritidsaktiviteter.



Hovedmål

 

 

Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

Bærekraftsmål: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk 

vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.  

 

1. Ringerike har et variert og 

bærekraftig næringsliv som gir 

høy verdiskapning og anstendig 

arbeid for alle.

2. Ringerike kommune har god 

økonomisk bærekraft, god 

økonomistyring og effektiv 

tjenesteproduksjon.

3. Ringerike kommune er en 

attraktiv arbeidsgiver som 

tiltrekker seg og utvikler 

kompetente ansatte.



Hovedmål

 

Industri, innovasjon og infrastruktur 

Bærekraftsmål: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og 

bærekraftig næringsliv og innovasjon 

 

1. Ringerike kommune har en 

bærekraftig og solid infrastruktur, 

som gir grunnlag for ønsket 

utvikling og vekst. 

2. I Ringerike satser vi på grønn 

omstilling og innovasjon for å 

møte framtidas utfordringer.



Hovedmål

 

 

Bærekraftig by og lokalsamfunn 

Bærekraftsmål: Gjøre byen og lokalsamfunnene våre inkluderende, 

trygge, robuste og bærekraftige 

 

1. Ringerike er en attraktiv bokommune, 

med inkluderende og trygge lokalsamfunn, 

og med Hønefoss som sterk 

regionhovedstad 

2. Ringerike har helhetlige og bærekraftige 

transportløsninger, hvor flest mulig går, 

sykler og kjører kollektivt. 

3. I Ringerike har alle tilgang til 

grøntområder vann, og vassdrag, for lek 

og rekreasjon. 

4. Ringerikes kulturarv brukes, formidles, 

og tas vare på for framtidige generasjoner.



Hovedmål

 

 

 

 

 

God helse og livskvalitet 

 

Bærekraftsmål: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett 

alder.  

 

1. I Ringerike jobber vi 

forebyggende i alt vi gjør, og 

prioriterer tidlig innsats for å sikre 

god helse og livskvalitet for alle.

2. Ringerike kommune har gode 

helse- og omsorgstjenester 

tilpasset innbyggernes 

individuelle behov. 

3. I Ringerike er det gode 

oppvekstvilkår for barn og unge.



Hovedmål

 

God utdanning 

Bærekraftsmål: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og 

fremme muligheter for livslang læring for alle 

 

1. Alle barn og unge skal få et 

barnehage- og skoletilbud av høy 

kvalitet, som gir trygghet, 

utvikling, læring og livsmestring i 

dag og i framtida.

2. Det legges til rette for at alle 

skal ha mulighet til å gjennomføre 

fagbrev og høyere utdanning.



Hovedmål

 

Livet på land 

Bærekraftsmål: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av 

økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, stanse og reversere 

landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. 

 

1. Ringerike tar vare på 

naturmangfold, økosystemer, 

friluftslivsområder og landskap 

gjennom bærekraftig bruk og vern

2. Ringerike arbeider for å hindre 

ny forsøpling og forurensing og 

rydder aktivt opp i eksisterende 

problemer.

3. Ringerike øker 

matproduksjonen på en 

miljøvennlig og bærekraftig måte.



Hovedmål

 

Stoppe klimaendringene 

Bærekraftsmål: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 

konsekvensene av dem. 

 

1. Ringerikes direkte klimagassutslipp i 

2030 er redusert med minst 50% 

sammenlignet med 2009.

2. Ringerikssamfunnet reduserer sitt 

klimafotavtrykk også utenfor 

kommunegrensene. 

3. Ringerikes natur forvaltes slik at 

naturlige karbonlagre i vegetasjon og 

jordsmonn blir ivaretatt.

4. Ringerike er godt rustet til å tåle 

klimaendringene som forventes fram mot 

2100.



FRAMDRIFTSPLAN VIDERE



Kommunestyret 24. mars:

• Prinsippvedtak 
arealstrategi

Kommunestyret 25. mars:

• Orientering om struktur, 
hovedmål og framdrift for 
samfunnsdelen med 
arealstrategi

Strategi og plan 21. april:

• Prinsippvedtak om klima 
og naturmiljø, samt 
diskusjon av visjon

Strategi og plan 19. mai:

• 1. gangsbehandling av 
kommuneplanens 
samfunnsdel med 
arealstrategi



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


