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Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv: 140 D11  

 

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/19 Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019 

133/19 Kommunestyret 05.09.2019 

10/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 
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Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 
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Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart                   

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

  
  

                

Fastsette planprogram                     

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

                  

1.gangsbehandling                   

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

                  

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

                  

Sluttbehandling m. 

vedtak  

                  

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 
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 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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Arkivsaksnr.: 19/4522-3   Arkiv:   

 

Lærlingeplasser i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar informasjonen om lærlingplasser til orientering. 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomsrådet ønsker med bakgrunn i ungdomshøringen, februar 2019, og få informasjon om 

hvilke type- og antall lærlingplasser som Ringerike kommune tilbyr. På ungdomshøringen sier 

ungdom at det er for få lærlingplasser i distriktet og at mange ungdommer blir stående uten 

lærlingplass. Ungdomsrådet ønsker informasjon om dette stemmer og hvordan Ringerike 

kommune eventuelt jobber med denne utfordringen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/4531-1   Arkiv: F16  

 

Støttekontakter  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet tar informasjon om støttekontakter til orientering. 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ungdomsrådet ønsker informasjon om støttekontaktordningen. Ungdomsrådet ønsker 

informasjon om hvem trenger støttekontakt, hvem som får støttekontakt, hvem blir 

støttekontakt og hvor gammel må en være for å bli støttekontakt? Er støttekontakt en jobb for 

ungdom/unge voksen? Ungdomsrådet ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/4533-1   Arkiv: B00  

 

Ungdata 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ungdomsrådet velger to representanter til å sitte i arbeidsgruppen som jobber med Ungdata 

2020 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har gjennomført Ungdata i 2013 og 2017. Kommunen hadde mange gode 

resultater i 2017 på enkeltområder, men skåret bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. Med bakgrunn i dette så ble det iverksatt en rekke tiltak. Ringerike skal være 

et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller. 

Dette følges opp med Ungdata 2020. 

 

Saksutredning 

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med på fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kometansesentere innen rusfeltet står bak undersøkelsen. Elevene i 

ungdomskolen og videregåendeskole deltar.  

Nytt av året er at vi også gjennomfører Ungdata junior 2020 for elever på 5 til 7 trinn. 

Spørsmålene dekker helheten i barn og ungdomsliv og omfatter et bredt spekter av 

temaområder. For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata er kartleggingsverktøy som 

egner seg til å bruke i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på 

folkehelseområdet. 
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 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Karianne Berg 
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Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

Valg av politiske medlemmer Ungdomsråd 2019-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/19 Ungdomsrådet 29.10.2019 

/ Valgutvalg  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ungdomsrådet tar saken til orientering og oppfordrer valgutvalget til å bidra med 

ungdommelige og aktive politiske medlemmer til ungdomsrådet den neste 4 års perioden. 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ungdomsråd er etter den nye kommuneloven lovpålagt. 

Ringerike kommune har allerede gjennomført denne ordningen i flere år.  

 

Ungdoms-medlemmene til rådet, blir utnevnt for to år av gangen i det årlige «Ungdomstinget», 

som gjennomføres i kommunestyresalen på rådhuset i februar/mars. Her velges ungdoms-

medlemmene ut fra alle elevrådene i ungdomskoler og videregående i kommunen 

 

De politiske medlemmene velges hvert 4. år samtidig med de andre rådene. 

Leder og nestleder velges blant ungdomsmedlemmene hvert år etter «Ringerikstinget».  

 

Gjennom ungdomsrådet skal ungdom sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  
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 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 
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Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-3  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 133/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3371-2  Arkiv: 140 D11  

 

Sak: 29/19 

 

Saksprotokoll - Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: 

 
 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.08.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HOK) innstilling til 

formannskapet. 
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- 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 19/3371-1   Arkiv:   

 

 

Revidering Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune 2019-2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen.  

I samsvar med krav i plan- og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et 

planprogram. Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en 

god prosess i det videre arbeidet med planforslag. 

Saksutredning 

Hvorfor utarbeides det en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en betegnelse for en plan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder (sektorer). Det kan utarbeides en kommunedelplan for et hvert tema eller 

virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. 

 

Det er et krav fra Kulturdepartementet at alle kommuner skal ha utarbeidet et plandokument etter plan- 

og bygningsloven som omfatter anleggsplaner både i kommunal regi og i regi av lag og foreninger, 

dersom det skal kunne søkes om spillemiddeltilskudd. 

 

I henhold til kommunal planstrategi 2016-2020 skal kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg 

revideres i planperioden. I denne prosessen skal det utarbeides et planprogram som   skal gjøre rede for 

formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.  

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig gjennomgang 

av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunen. 

Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre arbeidet på feltet, samt se 

på potensialet for det videre samarbeidet med det frivillige. 



 

- 

Kommunedelplanen for idretts- og friluftsanlegg skal bidra til å: 

 Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen 

 Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige 

aktivitetsmuligheter i planperioden 

 Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 

 Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møteplasser for fysisk aktivitet i nærmiljøet, 

slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv 

 Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert 

 Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre mulighetene 

for finansiering av utbyggingskostnader 

 Synliggjøre betydningen av fysisk aktivitet 

 Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand til å 

opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter 

 Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv 

 Bidra til et godt aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging 

 Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering 

 

Planprosessen 

Framdriftsplan 2019 - 2020 

Au

g 

Sep Okt Nov Des Jan Feb Mars Apr 

Oppstart          

Varsel om oppstart, 

høring og offentlig 

ettersyn av planprogram 

(6 ukers høringsfrist) 

 

 

        

Fastsette planprogram            

Utredningsfase, 

utarbeide planforslag og 

innarbeide eventuelle 

innspill 

         

1.gangsbehandling          

Høring og offentlig 

ettersyn (6 ukers 

høringsfrist) 

         

Eventuelle endringer av 

planforslag og 

tilleggsutredninger 

         

Sluttbehandling m. 

vedtak  

         

 

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med 

plan- og bygningsloven.  



 

- 

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne holde seg 

løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens nettsider og annonsering 

i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.  

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av strategi og plan.  

 

Råsmannens vurdering 

Det er viktig med medvirkning fra lag og foreninger og ulike interesseorganisasjoner for å sikre en best 

mulig plan. Kommunen har spesielt ansvar for sikre aktiv medvirkning fra grupper som har behov for 

særskilt tilrettelegging for å delta, herunder barn og unge. Det må legges opp til at hovedtyngden i 

medvirkningsopplegget skjer tidlig i planprosessen, og planprogrammet legger vekt på å sikre dette. 

 

Etter rådmannens vurdering danner planprogrammet samlet sett et godt grunnlag for en god prosess i 

det videre arbeidet med planforslag. Rådmannen anbefaler derfor at det varsles oppstart av planarbeid 

for Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg og at planprogrammet legges ut til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

Vedlegg 

Forslag til planprogram. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kari Gustavson 
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1 I nnledni ng

Bakgrunn

I samsvar med krav i plan - og bygningsloven skal det ved oppstart av planarbeidet utarbeides et
planprogram. Planprogrammet skal gi rammer for arbeidet, og det skal avklares hvordan
kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og frilu ftsliv skal innrettes, samt omfang og
innhold i planen. Det er også et krav fra kulturdepartementet at kommunen har en helhetlig
plan for å kunne søke om spillemidler.

Formål med planen

Målet med planarbeidet er å evaluere gjeldende kommunedelplan og sikre en grundig
gjennomgang av nåværende status for anlegg og arealer for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
kommunen. Planarbeidet vil også legge grunnlag for en god strategi og helhet i det videre
arbeidet på feltet, samt se på potensialet for det vid ere samarbeidet med det frivillige.

Kommunedelplanen for idretts - og friluftsanlegg skal bidra til å:
Sikre langsiktig styring, prioritering og helhet i anleggsutbyggingen
Gi en oversikt over dagens aktivitetsmuligheter i kommunen, samt belyse mulige
aktiv itetsmuligheter i planperioden
Gi et godt grunnlag for vurdering av arealer til fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
Danne grunnlag for strategier for tilrettelegging av møte plasser for fysisk aktivitet i
nærmiljøet, slik at flere skal ha mulighet til å være aktiv
Legge til rette for et bedre samarbeid med det frivillige, uorganisert som organisert
Gi en oversikt over kostnader ved bygging, drift og vedlikehold av anlegg, og bedre
mulighetene for finansiering av utbyggingskostnader
Synliggjøre betydninge n av fysisk aktivitet
Bidra til å skape gode rammebetingelser for den organiserte idretten slik at den er i stand
til å opprettholde og videreutvikle sine primæraktiviteter
Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet og friluftsliv
Bidra til et god t aktivitetstilbud for grupper med behov for tilrettelegging
Bidra til å opprettholde og utvikle idretten som en viktig arena for inkludering
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2 Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonale føringer og regelverk

Innenfor områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv vil det blant annet bli tatt hensyn til
følgende nasjonale føringer:

St.meld.nr. 16 (2010 - 2011) «Nasjonal helse - og omsorgsplan»
St.meld.nr. 18 (2015 - 2016) «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet»
St.meld.nr. 26 (2011 - 2012) «D en norske idrettsmodellen»
St.meld.nr. 39 (2006 - 2007) «Frivillighet for alle»
St.meld.nr. 19 (2014 - 2015) «Folkehelsemeldingen – mestring og muligheter»
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2018
Veileder – kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet

Regionale føringer

Strategiplan for idrett og friluftsliv i Buskerud. Strategiens visjon er at alle skal ha mulighet til å
oppleve aktivitetsglede og denne skal oppnås gjennom følgende hove dmål:

Et allsidig, synlig og inklude rende aktivitetstilbud
Attraktive areal og anlegg for hele befolkningen
Økt kunnskap gjennom dialog og erfaringsutveksling
Styrke frivillige organisasjoner
Knytte Buskerud opp mot prosjekter som bidrar til økt aktivitet

Kommunale føringer

Kommunens planomr åder omhandler flere elementer som påvirker innsatsområdene i denne
planen.

Kommuneplanens samfunnsdel for Ringerike kommune 2015 - 2030
Ringerike kommunes slagord er «Nærmest det meste» og skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Målet er hel se i alt vi gjør og aktivitet for alle i Ringerike. Å alltid
vurdere mulighetene for universell utforming av leke - og møteplasser, gang - og sykkelveier,
turstier, bynære friluftsområder, bade - og fiskeplasser.

Kommuneplanens arealdel for Ringerike kommune 2019 - 2030
Formålet omfatter større anlegg og det er viktig at det ikke tillates tiltak i disse områdene som
vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del av tilbudet som
stimulerer til aktivitet hos befolkningen, og en videreu tvikling av idrettsanleggene vil være et
positivt folkehelsetiltak.

Videre sikring av barnetråkk, lekearealer, parker, bynære friluftsområder, sammenhengende
blågrønn struktur i by og lokalsamfunn, med møteplasser og forbindelser til omkringliggende
friluftsområder. Dersom slike areal skal brukes til en annen funksjon eller reguleres til annet
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formål, skal de i utgangspunktet erstattes med tilsvarende areal og funksjon. Dette gjelder
særlig områder som blir brukt av barn.

Målet er at det skal være et sammenhengende gang - og sykkelnett.

Byplan for Hønefoss

Følgende temaer er viktige:
Leke - og grøntarealer og barnetråkk
Vurdering og innarbeiding av Grønn Plakat
Sammenhengende gang - og sykkelnett
Møteplasser og byrom
Å ta elva i bruk, ferdsel og opphold langs elva
Kartlegging av bynære friluftsområder (2015)
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3 Prosess og medvirkning

Planprosessen

Planprosessen i korte trekk er gjort rede for i figuren under. Oppstart av planarbeidet varsles
samtidig som f orslag til planprogram l egges ut på høring. Det vil bli mulig for berørte og
interesserte å vurdere planprogrammet, gi innspill til arbeidet med planen og komme med
forslag til utredningstemaer og hvordan utredningene bør gjennomføres . Etter at
planprogrammet har vær t på høring i minimum seks uker , og innkommende uttalelser har blitt
gjennomgått , vil formannskapet fastsette endelig planprogram. Fastsatt planprogram vil ligge
til grunn for selve utredningsprosessen og videre planarbeid .

Fr a mdriftsplan 2019 - 2020
Aug Sep Okt Nov Des J an Feb Mars Apr

Oppstart

Varsel om oppstart, h øring
og offentlig ettersyn av
planprogram (6 ukers
høringsfrist)
Fastsette planprogram

Utredningsfase, utarbeide
planforslag og innarbeide
eventuelle innspill
1.gangsbehandling

Høring og offentlig ettersyn
(6 ukers høringsfrist)
Eventuelle endringer av
planforslag og
tilleggsutredninger
Sluttbehandling m. vedtak

Medvirkning

Planmyndigheten skal gjennom hele planarbeidet sørge for en medvirkningsprosess i tråd med
plan - og bygningsloven .

Naturlige høringsparter er overordna myndigheter. I tillegg vil kommunens innbyggere kunne
holde seg løpende orientert om prosessen gjennom oppdatert informasjon på kommunens
nettsider og annonsering i Ringerikes Blad ved de ulike milepælene i prosessen.

Tabellen under gir en oversikt over hvordan rådmannen ser for seg omfang av medvirkning for
denne endringsprosessen.

Hva skal kommuniseres Til hvem Medium
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Varsel om oppstart og
høring og offentlig
ettersyn av forslag til
planprogram

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Varsling av fastsatt
planprogram

De som uttalte seg til
oppstart og planprogram
Regionale myndigheter
Berørte grunneiere
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Høring og offentlig
ettersyn av planforslaget

Regionale myndigheter
Innbyggerne

Brev
Ringerikes Blad
Kommunens nettsider

Organisering av planarbeidet

Forslagsstiller og eier av planarbeidet er Ringerike kommune, som også er planmyndighet.
Regionale myndigheter og nabokommuner har innsigelsesrett. Kommunestyret selv har
ledelsen av den kommunale planleggingen. Formannskapet er delegert ansvaret som
kommu neplanutvalg, og vil holdes løpende orientert om status og milepæler. Politikere
oppfordres også til å følge med på kommunens nettside.

Rådmannen organiserer sin administrasjon for å ivareta d e roller og arbeidsoppgaver som
fastsatt planprogram beskriver.
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4 Utredningsbehov

Ved varsel om oppstart for planarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal
det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal beskrive
opplegg for informasjon og medvirkning, spesielt for grupper som antas å bli særlig berørt.
Planprogram for overordna planer skal avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med
planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpassa omfanget av, og nivået på, planarbeidet og de
problemstillinger planarbei det skal omfatte.

Definisjoner – planens målområder

Begrepene som favner temaområdet for planen er definert i veilederen «Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet» (2014) og gjeldende «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk ak tivitet», utarbeidet av Kulturdepartementet.

Idrett
Aktivitet i form av trening eller konkurranse i den organiserte idretten.

Fysisk aktivitet
Egenorganiserte trenings - og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek.

Ordinære anlegg
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Tilskuddsberettigede anlegg som kommer fram av «Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet»
I hovedsak er anleggstypene nært knyttet til konkurranse - og treningsvirksomhet for
idrettsorga n isasjoner

Nærmiljøanlegg
Anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig
beliggende i tilknytning til bo - og/eller oppholdsområder
Anleggene eller områdene skal være fritt allment tilgjengelige
Kan lokaliseres som eget anlegg eller i tilknytning til et skoleanlegg eller idrettsanlegg

Friluftsområde
Store, ofte uregulerte områder som omfattes av allemannsretten
Områdene benyttes til turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening

Friområde
Avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeidelse for allmenn
rekreasjon og opphold



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4522-3   Arkiv:   

 

 

Lærlingplasser i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsrådet tar informasjonen om lærlingplasser til orientering. 

 

 

  

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Ungdomsrådet ønsker med bakgrunn i ungdomshøringen, februar 2019, og få informasjon om 

hvilke type- og antall lærlingplasser som Ringerike kommune tilbyr. På ungdomshøringen sier 

ungdom at det er for få lærlingplasser i distriktet og at mange ungdommer blir stående uten 

lærlingplass. Ungdomsrådet ønsker informasjon om dette stemmer og hvordan Ringerike 

kommune eventuelt jobber med denne utfordringen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4531-1   Arkiv:   

 

 

Støttekontakter  
 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsrådet tar informasjon om støttekontakter til orientering. 

 

 

  

 

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ungdomsrådet ønsker informasjon om støttekontaktordningen. Ungdomsrådet ønsker 

informasjon om hvem trenger støttekontakt, hvem som får støttekontakt, hvem blir 

støttekontakt og hvor gammel må en være for å bli støttekontakt? Er støttekontakt en jobb for 

ungdom/unge voksen? Ungdomsrådet ønsker å være en bidragsyter i dette arbeidet.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4533-1   Arkiv:   

 

 

Ungdata 2020  
 

Forslag til vedtak: 

Ungdomsrådet velger to representanter til å sitte i arbeidsgruppen som jobber med Ungdata 

2020 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 

Ringerike kommune har gjennomført Ungdata i 2013 og 2017. Kommunen hadde mange gode 

resultater i 2017 på enkeltområder, men skåret bekymringsfullt på ungdomsmiljø, psykisk helse 

og skoletrivsel. Med bakgrunn i dette så ble det iverksatt en rekke tiltak. Ringerike skal være 

et godt sted å vokse opp og ringeriksskolen skal være en skole som utligner sosiale forskjeller. 

Dette følges opp med Ungdata 2020. 

 

Saksutredning 

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy som gir et bilde av hvordan ungdommene har det og 

hva de driver med på fritiden. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved høgskolen i Oslo og 

Akershus og syv regionale kometansesentere innen rusfeltet står bak undersøkelsen. Elevene i 

ungdomskolen og videregåendeskole deltar.  

Nytt av året er at vi også gjennomfører Ungdata junior 2020 for elever på 5 til 7 trinn. 

Spørsmålene dekker helheten i barn og ungdomsliv og omfatter et bredt spekter av 

temaområder. For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata er kartleggingsverktøy som 

egner seg til å bruke i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på 

folkehelseområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Leder: Marianne Mortensen 

saksbehandler: Karianne Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Ungdomsrådet 

Valgutvalg 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4559-1   Arkiv: 033 &15  

 

 

Valg av politiske medlemmer Ungdomsråd 2019-2023  
 

Forslag til vedtak: 

 

Som politiske medlemmer velges:  

Faste politiske medlemmer:  

1.______________  

2.______________  

Politiske varamedlemmer:  

1.______________  

2.______________  

Beskrivelse 

 

 

  

 

Beskrivelse av saken 

Ungdomsråd er etter den nye kommuneloven lovpålagt. 

Ringerike kommune har allerede gjennomført denne ordningen i flere år.  

 

Ungdoms-medlemmene til rådet, blir utnevnt for to år av gangen i det årlige «Ungdomstinget», 

som gjennomføres i kommunestyresalen på rådhuset i februar/mars. Her velges ungdoms-

medlemmene ut fra alle elevrådene i ungdomskoler og videregående i kommunen 

 

De politiske medlemmene velges hvert 4. år samtidig med de andre rådene. 

Leder og nestleder velges blant ungdomsmedlemmene hvert år etter «Ringerikstinget».  

 

Gjennom ungdomsrådet skal ungdom sikres en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med 

funksjonsnedsettelse og ungdom sier følgende om rådets oppgaver:  

 Ungdomsrådet er rådgivende organ for kommunen.  

 Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Kommunestyret eller 

andre folkevalgte organer skal forelegge slike saker for rådet. Kommunestyret skal 



- 

etablere rutiner som sikrer at rådet mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i 

saksbehandlingen, slik at uttalelsene fra rådet har mulighet til å påvirke utfallet av 

saken.  

 Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.  

 Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale organet som avgjør saken 

endelig.  

 Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner. 

Kommunestyret kan gi rådet myndighet til å fordele bevilgninger.  

 Rådet skal hvert år utarbeide hver sin årsmelding som skal legges frem for 

kommunestyret.  

 Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i folkevalgte organer.  

 

Rådet skal gis tilstrekkelig sekretariats hjelp. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Den nye «Lov om kommuner og fylkeskommuner» § 5-12 trådte i kraft når Ringerike 

kommunestyre konstituerte seg 10.10.19.  

 

Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse 

og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger). 

 

 

 



- 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ungdomsrådet skal kunne utale seg i alle saker som angår ungdom, og sikre at ungdom i Ringerike 

kommune opplever brukermedvirkning.  

Det må legges til rette for at rådet får uttale seg i aktuelle saker for ungdom og at deres uttalelser 

følger sakene til videre politisk behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Magnar Ågotnes 

 

saksbehandler: Kristin Imsgard 
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