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Kjære velger! 

Ringerike Arbeiderparti vil 

 Arbeide for å oppnå vekst i folketall, i næringslivet og i antall arbeidsplasser. 

 Fullføre arbeidet med å bringe kommunens økonomi til stabil og langsiktig  

bærekraftig status. 

 Styrke sosiale nettverk, fornye og videreutvikle kommunens velferdsordninger 

basert på langsiktig bærekraftig økonomi. 

 Arbeide for at kommunen skal være fri for diskriminering, intoleranse og rasisme. 

 Arbeide for økt kvalitet i skole og utdanning gjennom utvikling av Ringeriksskolen, 

videregående skole og Høyskolen på Hønefoss (HiBu). 

 Medvirke til å utvikle samarbeid og samhandling i Ringeriksregionen, Vestregionen, 

Osloregionen og Buskerud Fylkeskommune. 

Ringerike Arbeiderparti anser det som nødvendig 

 At arbeidet med å styrke kommunens økonomi videreføres selv om dette på enkelte 

områder fortsatt vil bety endringer i tjenestetilbud. 

 At politisk og administrativ ledelse samarbeider om å løse utfordringene slik at 

velferdsordningene sikres og videreutvikles. 

Vårt verdigrunnlag: 

Ringerike Arbeiderparti baserer sitt politiske virke på: 

 Sosialdemokratisk verdigrunnlag; skape og dele. 

 Frihet, solidaritet og like muligheter. 

 Åpenhet, ærlighet, respekt og samarbeid. 

 At alle mennesker skal få føle seg fri. 

Virkelig frihet oppnås først når du føler deg trygg. Trygghet sikres gjennom 

rettigheter og sterke offentlige velferdsordninger. 

 Å oppnå et solidarisk samfunn hvor vi tar vare på de som er avhengig av hjelp for å 

klare seg i hverdagen. 

 At alle, uansett bakgrunn, skal ha like muligheter til å virkeliggjøre sine drømmer 

og mål. 

 At alle innbyggere i Ringerike, skal gis mulighet til å leve et godt og meningsfylt liv. 

 Å oppnå gode og tilgjengelige tjenestetilbud, mest mulig i samsvar med den enkeltes 

ønsker og behov. 

 At vi skal overlate til neste generasjon noe merverdifult enn det vi selv tok over. 

 

Alle skal med – i fremtidens RINGERIKE! 
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Våre overordnede mål: 

Ringerike Arbeiderparti vil 

 Bidra til å sikre innbyggerne lovpålagte rettigheter ved å gjennomføre en helhetlig 

bærekraftig økonomisk politikk. 

 Gjennomføre nødvendige endringer i kommunen, gjennom tiltak som fremmer 

effektivisering og god ressursutnyttelse. 

 Sikre varig bærekraftig kommuneøkonomi som grunnlag for utvikling av tjenester 

og tilbud. 

 Gjennomføre tydelig, forutsigbar og stødig politisk styring og kontroll. 

 Samarbeide med andre partier for å oppnå gode løsninger til beste for befolkningen. 

 Ikke legge skjul på at snuoperasjonen i Ringerike kommune er krevende og vil 

merkes av kommunens ansatte og innbyggerne i kommunen. 

 Ha sterk fokus på å oppnå resultater og at utviklingen skjer i samhandling med 

befolkningen og næringslivet. 

Ringerike Arbeiderparti vil peke på at: 

Snuoperasjonen i Ringerike kommune vil ta lenger tid enn først antatt. Dette har 

sammenheng med den kompleksitet som gjelder og som primært knytter seg til 

utfordringene innen helse og omsorgssektoren. Det er et mål å begrense uheldige 

virkninger og man må prioritere lovpålagte oppgaver før kommunalt selvpålagte  

tilbud og tjenester.  

Strategien er å gjenopprette et driftsnivå som samsvarer med kommunens inntekter.  

Etter at kommuneøkonomien er normalisert iverksettes nedbetaling av akkumulert 

underskudd. Denne prosessen kan ventes avsluttet før tidligst 2014. 

 

Vi vil det beste for barn og unge og vil: 

 At alle barn og unge skal utvikle sine liv i trygghet basert på stabile og forutsigbare 

oppvekstsvilkår. 

 At oppveksten skal være fri for mobbing, vold, diskriminering og urettferdighet. 

 At barn og unge skal stimuleres til fysisk og kulturell aktivitet ved så vel kommunale 

som private tilbud. 

 Ha målrettet fokus på barnehagetilbudene og stiller krav til høy faglig kvalitet og god 

brukertilpasning. 

 Optimalisere grunnskoletilbudene og vil i samarbeid med fagmiljøene bidra til å 

etablere Ringeriksskolen. 

 Utvikle oppvekstmiljø, kultur og idrett basert på de unges krav, rettigheter og behov. 

 Vil arbeide for videreutvikling av et rikt helhetlig og mangfoldig kulturmiljø. 
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Vi vil det beste for omsorg og velferd i Ringerike, og vil: 

 Tilpasse omsorgstilbudet til den enkelte brukers rettigheter og behov. 

 Tilby fleksible omsorgsløsninger, som avlastning, korttidsplasser og hjemmebaserte 

tjenester. 

 Bidra til trygghet ved å tilby tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger 

med bemanning. 

 Bidra til gode aktivitetstilbud til eldre og funksjonshemmede. 

 Samordne hjelpe- og omsorgstilbudet kommunen tilbyr og benytte de ressurser som 

tilbys av frivillige. 

 Arbeide for at Ringerike kommune har høyt faglig nivå, forsvarlig arbeidsmiljø og er 

en attraktiv arbeidsplass. 

 Arbeide for å beholde Ringerike Sykehus med behandlingstilbud som gir trygghet for 

befolkningen i regionen. 

 Arbeide for at kommunens ansvar, myndighet og oppgaver som følge av 

samhandlingsreformen blir finansiert. 

 

Ringerike skal være en mulighetenes kommune 

Som tar ansvar for: 

 En tomtepolitikk med sosial profil som tilbyr varierte og attraktive tomter til 

bolig- og næringsliv. 

 En aktiv utvikling av Hønefoss by og tettstedene Sokna, Tyristrand, Hallingby 

og Nes i Ådal. 

 Tilrettelegging for energisparing og bruk av alternative energikilder ved alle 

kommunale nybygg. 

 Fornyelse og videreføring av offentlige vann- og avløpstjenester. 

 Aktiv næringspolitikk hvor et godt fungerende næringsliv er grunnlaget for 

robust kommunal økonomi. 

 Å bidra til å utvikle eksisterende arbeidsplasser, og legge til rette for nye 

bedrifter og arbeidsplasser. 

 Å videreutvikle godt samarbeid og samhandling mellom kommuner og 

næringsliv og oppnå økt verdiskapning. 

 Å sikre alle fri adgang til våre naturområder i skog, vann og fjell, herunder 

fokus på friluftsliv og naturopplevelse. 

 Å profilere Ringerike som et bedre sted å være, og som et opplevelsesrikt 

reisemål for turisme og opplevelse. 

 Å utvikle god og fornuftig bruk av fjellområdene med vekt på gode 

miljøløsninger. 

 Å ta vare på våre omgivelser og miljøet, slik at neste generasjon ikke skal 

behøve å rydde opp etter oss. 
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Vi setter pris på frivillige lag og foreninger 

Og vil samarbeide med dem om: 

 Å videreutvikle samarbeid med Frivillighetssentralen. 

 Å tilrettelegge for og utvikle ungdomsklubb tilbudene i kommunen. 

 Å etablere en skate-park i Hønefoss. 

 Å utvikle breddeidretten i hele kommunen og i regionen. 

 Å fokusere på innsats for styrking av folkehelsen. 

 Å videreutvikle Ringerike kultursenter og Ringerike kulturskole. 

 Å videreutvikle Veien kulturminnepark til et reelt opplevelsessenter med 

tiltrekningskraft. 

 Å tilrettelegge for bruk av og opplevelser i naturområdene, sommer som vinter. 

 

Følgende temaer er hovedsaker i arbeidet: 

Overordnet: 

Ringerike Arbeiderparti vil ta ansvar for å gjøre kommuneøkonomien bærekraftig slik at 

man oppnår nødvendig handlingsrom til å utvikle tjenester og tilbud. Dette betyr tiltak 

som bidrar til å redusere driftskostnader, økte inntekter og som likevel ivaretar 

innbyggernes rettigheter og behov for hjelp når behov for hjelp er der. 

Ringerike Arbeiderparti vil arbeide for befolkningsvekst og fokus på næringsliv. 

Oppvekst og kultur: 

 Utvikle Ringeriksskolen (barne- og ungdomsskolen) med likeverdig innhold og 

muligheter. 

 Ferdigstille planleggingen av ny sentrum syd skole for planlagt byggestart i 2014. 

 Opprettholde ungdoms-/fritidsklubber. 

Helse og omsorg: 

 Fullføre helse- og omsorgsplan 2015. 

 Etablere balanse mellom behov for sykehjem og omsorgsbolig med bemanning. 

 Videreutvikle og optimalisere hjemmebaserte tjenester. 

  Ferdigstille planleggingen av nytt sentralt sykehjem for planlagt byggestart i 2014. 

 Styrke samarbeidet med Frivillighetssentralen og andre frivillige 
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Miljø og areal: 

 Etablere revidert og fremtidsrettet kommuneplan 2012. 

 Legge til rette for effektiv service og saksbehandling i alle plansaker. 

 Fokus på mulighet for utstrakt arealutnyttelse til hytte-, bolig- og næringsformål. 

 Fokus på Europavei 16. 

 Fokus på Ringeriksbanen som Intercity forbindelse til Oslo. 

 Fokus på Riksvei 3, spesielt traseen Hensmoen – Eggemoen. 

 Fokus Ringerikspakka for Hønefoss byområde. 

 

 

 


