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Forslag til vedtak: 
 

1. Foreløpig utkast til ny samfunnsdel tas til orientering.  
2. Disposisjon, mål og strategier legges til grunn for rådmannens videre arbeid med å 

utforme et endelig forslag. 
 
Sammendrag 
Rådmannen har utarbeida et foreløpig utkast til ny samfunnsdel, se vedlegg 1. Hensikten 
med denne saken er at formannskapet skal få mulighet til å gi innspill til utkastet, både når 
det gjelder form og innhold. Dette er ikke et ferdig bearbeida dokument. Rådmannen tar 
sikte på å legge fram et endelig forslag til ny samfunnsdel til 1. gangsbehandling i 
formannskapet i november, parallelt med behandling av budsjett og økonomiplan.  
 
Vedlagt følger også en oversikt som viser status for de ulike deloppgavene knytta til revisjon 
av kommuneplanen (se vedlegg 2). 
 
Beskrivelse av saken 
Foreløpig utkast til ny samfunnsdel 
Vedlagt følger rådmannens første utkast til samfunnsdel. Samfunnsdelen vil bestå av dette 
dokumentet, samt en planbeskrivelse med vedlegg. Planbeskrivelsen vil følge samme 
disposisjon som samfunnsdelen, samt følge opp krav til utredninger som er fastsatt i 
planprogrammet. Planbeskrivelsen vil beskrive konsekvenser av strategier med lavere og 
høyere vekst, samt ulike scenarier knytta til dette. Det er viktig å få fram konsekvenser både 
knytta til kommunens økonomi og arealbruk.  
 
En kommuneplanperiode er vanligvis 12 år, men perspektivet og konsekvensene er lenger. 
Selve samfunnsdelen tar for seg kommuneplanperioden fra i dag fram mot 2030. Men ulike 
scenarier vil også peke på videre muligheter etter 2030.  
 
Rådmannens forslag er i hovedsak basert på:  

• Den formelle planprosessen med vedtak og medvirkning: 
o Kommunal planstrategi.  
o Planprogram for revisjon av kommuneplan.  
o Møter internt og eksternt, blant annet med lag og foreninger og 

representanter for næringslivet.  
o Temamøter i formannskapet.  
o Innspill ved oppstart av planarbeidet.  

    
 

Side 224 av 308



  Sak 155/14 s. 2 
 

o Gjestebudrapport.  
o Samlinger med Telemarksforskning. 

• Gjeldende planer:  
o Kommuneplan 2007-2019.  
o Folkehelsemeldingen 2012-2030.  
o Energi & Klimaplan.  
o Handlingsprogram 2014-2017.  

• Utredninger og rapporter:  
o Prosjektrapport Ringerike 2020.  
o Ringeriksvirkninger.  
o Livskraftige lokalsamfunn, NIBR-rapport.  
o Forslag til næringspolitikk og –strategi for Ringeriksregionen (utarbeida av 

Ringerike utvikling).  
o Rapporter ifm. KVU for transportsystemet i Hønefoss.  

• Overordna føringer: 
o Plan- og bygningsloven.  
o Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.  
o Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016.  

 
Lista er ikke uttømmende.  
 
Målterminologi 
Det vil være en fordel om målterminologien er gjennomgående i kommunen, både i 
kommuneplan, handlingsdel og sektormål. I utkast til samfunnsdel er det angitt mål og 
strategier. Tiltak som er konkrete aktiviteter for å realisere strategiene vil komme i 
oppfølgende planer (økonomiplan, sektorenes temaplaner m.m.). Se figur som 
målhierarkiet på side 9 i vedlegg 1.  
 
Effektiv arealdisponering er et satsingsområde iht. planstrategien. Dette er en viktig strategi 
for å oppnå hovedmåla. Arealdisponering behandles ikke som et eget målområde i 
samfunnsdelen, men har et eget kapittel til slutt som gir føringer for utarbeiding av 
arealdelen.  Konsekvensutredninger av arealdelen vil vise hvordan denne følger opp 
strategien "effektiv arealdisponering" slik den er beskrevet i samfunnsdelen.  
 
Kommunerapport fra Telemarksforskning 
Telemarksforskning skal utarbeide en kommunerapport for Ringerike, og første utkast vil 
foreligge i løpet av september. Rapporten skal ta for seg utviklinga i Ringerike når det 
gjelder næring og befolkning, med utgangspunkt i attraktivitetsmodellen (se figur på side 8 i 
vedlegg 1). Rapporten vil se på utviklinga fra år 2000 fram til i dag, samt mulighetsrommet 
for utvikling fram mot 2030. Rapporten skiller mellom strukturelle forhold som vanskelig 
kan påvirkes, og forhold kommunen kan påvirke. På den måten kan innsatsen konsentreres 
der det har størst effekt, og vi sikrer en samla og målretta innsats. SSB sine framskrivinger 
er historiske framskrivinger, og gjenspeiler dermed de mange arbeidsplassnedleggelsene 
som har vært på Ringerike. Framskrivingene kan derfor bli for pessimistiske og bruke som 
grunnlag for å sette mål. Telemarksforskning fanger altså opp dette i sine analyser. 
Beskrivelsen av nåsituasjonen underveis i forslaget til samfunnsdel skal oppdateres iht. 
rapporten fra Telemarksforskning.  
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Forholdet til overordnede planer 
Forholdet til regionale og nasjonale føringer vil framgå av planbeskrivelsen.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Følgende dokumenter er styrende for arbeidet med revisjon av kommuneplan:  

• Kommunal planstrategi, vedtatt av kommunestyret 20.06.13 sak 75/13.  
• Planprogram for revisjon av kommuneplan, fastsatt av kommunestyret 20.06.13 sak 

76/13.  
 
Økonomiske forhold 
Kommuneplanen har betydning for kommunens tjenester og drift, både på kostnads- og 
inntektssida. Kommuneplanen må derfor ses i sammenheng med kommunens økonomiske 
handlingsrom. Denne sammenhengen framgår i handlingsdelen, som er kommunens 
økonomiske styringsdokument og angir hvordan planene skal følges opp.   
 
Behov for informasjon og høringer 
Neste formelle steg i planprosessen er 1. gangsbehandling av planforslaget. Etter dette blir 
planforslaget sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn, med minst 6 ukers frist.  
 
Vinteren 2013/2014 ble det etter oppfordring fra kommunen gjennomført 6 gjestebud i 
Ringerike. Her ble temaer knytta til kommuneplanen diskutert. Vedlagt følger rapport fra 
gjennomføringen av gjestebud, samt de 6 referatene som ble sendt inn til kommunen (se 
vedlegg 3). Det kom mange nyttige innspill som er en del av grunnlaget rådmannen bruker 
til utforming av forslag til ny samfunnsdel.  
 
Alternative løsninger 
Dersom formannskapet har innspill til rådmannen når det gjelder utkast til samfunnsdel kan 
dette fremmes som egne vedtakspunkt.   
 
Rådmannens vurdering 
Attraktive og livskraftige lokalsamfunn 
I sak om livskraftige lokalsamfunn fastsatte formannskapet at 7 lokalsamfunn skal være 
prioriterte områder for utvikling og vekst (sak 56/13, 14.05.2013). Langsiktig satsing på 
befolkningsvekst i attraktive og livskraftige lokalsamfunn var også en av anbefalingene i 
Utviklingsprosjektet Ringerike 2020 (behandla i kommunstyret 26.06.2014, sak 85/14). 
Videre er dette tatt inn i forslag til mål og strategier i rådmannens utkast til ny samfunnsdel.   
 
Rådmannen ser at det er behov for å spesifisere dette nærmere. Hva skal satsing på de 7 
prioriterte områdene innebære? Hvordan definerer vi attraktive og livskraftige 
lokalsamfunn? Disse spørsmålene har vært nevnt i flere sammenhenger, både i møter og 
innspill fra organisasjoner og innbyggere. Det må jobbes videre med å avklare disse 
spørsmålene i tida framover.  
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Vekst og samferdselsprosjekter  
Jernbaneverket har bedt kommunen om en vurdering av utviklingspotensial og 
arealscenarier i forbindelse med de pågående utredningene om Ringeriksbanen og E16. 
Neste milepæl her er levering av utredninger i løpet av oktober.  
 
Potensialet i arealscenarier fra kommunen vil brukes som grunnlag for transportmodeller 
og samfunnsøkonomisk analyse i de statlige utredningene. Rådmannen har redegjort for at 
forslag til samfunnsdel blir lagt fram i høst, og at denne vil varsle en langsiktig satsing på økt 
vekst. Rådmannen mener det er avgjørende at Ringeriksregionen nå viser ambisjoner og 
vilje til å legge til rette for vekst. Dette vil kreve politiske diskusjoner og nødvendige vedtak.   
 
Målsettinger om vekst 
Når kommunen skal fastsette mål knytta til vekst, må det gjøres en vurdering av hvor 
ambisiøse måla skal være, samt realismen i å oppnå målsettingene. I disse vurderingene er 
det viktig å vite noe om den utviklinga som har vært, og hvilke drivkrefter som har vært 
dominerende. Rådmannen tror rapporten fra Telemarksforskning vil gjøre det lettere å 
finne et passe ambisjonsnivå for Ringerike i kommende kommuneplanperiode.  
 
Rådmannen anbefaler å legge til rette for en styrt høy vekst over tid. De første åra framover 
må brukes til å rigge kommunen for å ta i mot en høyere vekst. Samtidig må vi ha vurdert 
flere scenarier med både lavere, høyere og eksplosiv vekst, for å være godt forberedt på 
strukturelle forhold og avgjørelser som ikke bare kommunen selv styrer gjennom 
kommuneplanarbeidet. Dette må kommunen jobbe mer med i tida framover, og 
planbeskrivelsen vil ta for seg noe av dette.  
 
 
Vedlegg 

1. Rådmannens utkast til samfunnsdel, datert 01.09.2014.  
2. Statusoversikt kommuneplanrevisjon.  
3. Rapport fra gjestebud ved revisjon av kommuneplan, datert 18.08.2014.  

 
Lenker 
www.ringerike.kommune.no/kommuneplan  
 
 
 
 Ringerike kommune, 01.09.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
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