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Planvedtaket:

Kommunestyret 11.12.06. – K-065/06 Vedtak
Det gjøres endringer i planforslaget  i henhold til rådmannens anbefalinger i 
saksfremlegg,  samt endringsforslagene vedtatt under kommunestyrets behandling. 
Forslaget  til visjon for Hole vurderes og vedtas etter fristen for innspill som er 2. 
januar 2007.
Det tas inn et nytt strekpunkt under hovedmål med følgende ordlyd:

- Vik skal fortsatt være kommunesenteret i Hole.  Offentlige- private 
tjenestetilbud skal fortrinnsvis orienteres til Vik sentrum.

Revidert utgave av kommuneplanens samfunnsdel 2006 – 2017 vedtas.

Kommunestyret 12.02.07. – K-010/7 Vedtak:
Visjon:
Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid

2. Bakgrunnsmaterialet.

2.1. Kommuneplanprosessen.
Revisjon av samfunnsdelen av kommuneplan 2006– 2017 ble startet opp våren 
2005.
I henhold til kommunestyrevedtak ble det valgt å revidere samfunnsdelen av 
kommuneplan i forkant av revisjon av arealdelen.  Hensikten med dette var å la mål
og retningslinjer i samfunnsdelen være med på å styre revisjon av arealdelen.

Formannskapet er styringsorgan for samfunnsdelen av kommuneplan.   Det har 
likevel vært nær dialog med  Plan- og miljøstyret og Humanitært styre i 
planprosessen.

Det administrative ansvaret for kommuneplanlegging er tillagt rådmannen.  
Kommuneplanlegger har på vegne av rådmannen ledet mye av arbeidet.
Rådmannens stab har diskutert innholdet av planen i forbindelse med faste møter, og 
på dette vis fungert som den administrative styringsgruppa. 

Det ble tidlig i prosessen utarbeidet et planprogram som var ment for å strukturere 
det videre arbeidet. 

Våren og forsommeren 2005 var kommuneplan tema i forskjellige politiske og 
administrative forum.  Det ble på bakgrunn av dette foreslått 3 nye satsingsområder 
som ble vedtatt av formannskapet. 

Satsingsområdene er:
- Barn- og unge og deres oppvekstmiljø
- Næringsutvikling



Side 5 av 5

- ”Det gode liv” med basis i natur og kultur.

Videre ble det relativt tidlig i prosessen lagt vekt på måloppnåelse.  Erfaring fra 
tidligere plan var at den var for dårlig forankret i kommunens daglige virke.

Det ble derfor jobbet med å utarbeide strategier for hvordan kommuneplan skal 
følges opp, for derigjennom oppnå den samfunnsutviklingen en ønsket seg i Hole 
kommune.

For det videre arbeid ble det satt fokus på :
- Nettverksbygging 
- Samspillet mellom det sivile samfunn og kommunen.  (Det var ønske om å 

legge til rette for å skape en samfunnsaktiv kommune der blant annet 
frivilligheten var en viktig brikke.)

- Helseforebyggende arbeid . (prinsippet om ”føre var” isteden for ”etter snar”) 

For hvert satsingsområde ble det nedsatt en arbeidsgruppe som bestod av to 
representer fra administrasjonen, to fra politikerne og fire stk. fra det sivile 
samfunn/organisasjoner etc.

Hver av gruppene har møttes fra 3 til 4 kvelder og i sitt arbeid lagt vekt  på status, 
utfordringer, mål og handling innenfor sitt satsingsområde.
Etter samfunnsdelen er vedtatt, er det ønske om at arbeidsgruppene består, slik at 
de kan være med å følge opp tiltaksplan/årlig kommuneplanmelding som igjen er 
sterkt knyttet opp mot kommunens økonomiplan.

2.2 Kommuneplanens oppbygging:

Kommunelovens § 5:
Kommunen skal utarbeide en samordnet  plan for den kommunale virksomhet.

Kommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede 
utvikling i kommunen, og de økonomiske ressursene som står til rådighet, slik dette 
fremgår av økonomiplanen.

Plan- og bygningslovens § 20
Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne 
den fysiske økonomiske , sosiale, estetiske  og kulturelle utvikling innenfor sine 
områder.

I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen skal inneholde en 
langsiktig del og en kortsiktig del.
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Kommuneplanlegging skal altså i følge plan- og bygningsloven være en kontinuerlig 
prosess.
Lovens intensjoner betinger at kommuneplan til enhver tid skal være aktuell.  Videre 
skal kommunene utføre den løpende kommuneplanleggingen med sikte på å 
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga innenfor sine 
områder.
Hensikten med arbeidet er å lage et godt samfunn for våre innbyggere og bidra til en 
ansvarlig forvalting av kommunens ressurser.

Innenfor mange områder har kommunen i stor grad rollen som utviklingsaktør og ikke 
tjenesteprodusent.
Utfordringen blir derfor å få til et godt samspill mellom offentlig, privat- og frivillig 
sektor for å kunne utvikle lokalsamfunnet i en ønsket retning.   Kommunen skal gi 
rammer for fysiske reguleringsplaner og for kommunens eget handlingsprogram og 
budsjett.

Kommuneplanen skal inneholde en kortsiktig og en langsiktig del.  

Den kortsiktige delen (tiltaksplan/kommuneplanmelding) har normalt en tidsramme 
på 4 år og bør rulleres hvert år.  Den skal inneholde et samordnet handlingsprogram 
for de forskjellige tjenesteområdene og denne skal være sterkt knyttet opp mot 
økonomiplan for kommunen.  Den kortsiktige delen bør også inneholde en vurdering 
av resultatoppnåelsen til de mål planen inneholder.   Den kortsiktige delen bør derfor 
rulleres hvert år sammen med økonomiplan.  

Den langsiktige delen har normalt en tidsramme på 10 til 12 år og bør rulleres hvert 
4. år. Denne skal være et grovmasket og strategisk dokument som angir 
hovedretningene for kommunens utvikling, dvs en plan for hele kommunesamfunnet.
Den langsiktige delen består av en samfunnsdel og en arealdel.  
Samfunnsdelen skal inneholde de langsiktige visjoner og mål for utviklingen i 
kommunen samt retningslinjer for sektorenes planlegging.
Arealdelen består av et plankart som viser eksisterende og fremtidig bruk av 
kommunens arealer, samt bestemmelser og retningslinjer for arealene.  Arealdelen 
er juridisk bindene i henhold til plan- og bygningsloven.

Kommuneplanleggingen skal hele tiden bygge på kommunens økonomiske og øvrige 
ressursmessige forutsetninger.



Side 7 av 7

Figuren under illustrerer kommuneplanens ulike ledd.

2.3 Nøkkeltall  (demografiske analyser – befolkningstall)

2.3.1 Arealfordeling:

• Geografi
Hole kommune grenser i nord til Ringerike kommune, i øst til Bærum kommune, i syd 
til Lier kommune og i vest til Modum kommune.
Samlet areal utgjør ca. 203 km2 og 
fordeler seg slik :

2.3.2  Befolkningsutvikling:
Både inntekter og utgifter til kommunen henger nøye sammen med befolkningstallet.  
Det å planlegge en riktig befolkningsvekst er derfor viktig for kommunens økonomi og 
dens evne til å gi et godt tjenestetilbud.

Skog
44 %

Annet
12 %

Vann
33 %

Jord
11 %

Jordbruk 22 km2

Produktiv skog 89 km2

Annet landareal 25 km2

Vann 67 km2

SUM 203 km2

Kommune-
planen

1.1.2 Langsiktig del – 12år

• Samfunnsdelen (visjoner og mål 
for kommunens utvikling)

• Arealdelen  
(kart,bestemmelser, 
retningslinjer og tekstdel)

1.1.1 Kortsiktig del –
4år

• Handlingprogram 
(rulleres årlig)

• Økonomiplan 
(rulleres årlig)

Fig. 1 a)  og  1 b)  viser arealfordeling,– tallstørrelser og grafisk fremstilt
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I statistikken nedenfor er det derfor lagt vekt på å vise eksisterende tall og prognoser 
for befolkningsveksten i Hole.   Ved diagrammene under ønskes også å vise  
aldersstrukturen i kommunen på forskjellige tidspunkt. Dette for å prøve og finne ut  
når presset på de forskjellige tjenesteområdene kommer.  

Hole kommune:
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Figuren under viser aldersstrukturen i Hole i 1987 til venstre.   Til sammenligning vises 
aldersstrukturen for hele 
Landet.
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Tilsvarende er det gjort en sammenligning i aldersfordelingen i 2005 mellom Hole kommune 
og hele landet.
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2.3.3. Befolkningsvekst

Kommunen trenger en mekanisme for å styre befolkningsveksten, slik at den 
harmonerer med skole-og barnehagekapasitet, eldreomsorg og annen infrastruktur.

Ønsket vekst bør bestemmes i samfunnsdelen av kommuneplanen, mens verktøyet 
for å styre veksten gjøres gjennom kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner.

Årstall 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Folketall 
pr. 01.01.

5024 5117 5100 5199 5229 5334 5530 5972 6436 6748 6862 6876 6887

Tilvekst 
pers.

93 -17 99 30 105 196 442 464 312 114 14 11 -

%-vis 
økning

1.9 -03 1.9 0.4 2.0 3.7 8.0 7.8 4.8 1.7 0.2 0.2

Ønsket 
folketall 
2%

5024 5124 5226 5331 5438 5547 5658 5771 5886 6004 6124 6246 6371 6498

Gj. %-vis 
økning

1.9 0.7 1.2 1.0 1.2 1.6 2.5 3.6 3.8 3.2 2.9 2.7

Tabellen over viser noen beregninger knyttet til befolkningsveksten.  Tallene med fet skrift, er faktiske 
tall mens de andre er basert på prognoser.
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Forklaring til tabellen:
- Rekke 2 :  folketall med utgangspunkt i forventet utbygging.
- Rekke 3:  Tilvekst i personer pr. år. 
- Rekke 4:   Prosentvis økning i personer fra år til år.
- Rekke 5:   Folketall med utgangspunkt i en gjennomsnittlig befolkningsvekt på 

2% fra 01.01.2001. 
- Rekke 6:   Den gjennomsnittlige økningen i befolkningsveksten fra 

01.01.2001.

Tabellen over er i hovedsak laget med basis i gjeldende og igangsatte 
reguleringsplaner.
I tillegg er det tatt med noen områder hvor reguleringsplan ikke er igangsatt, men 
hvor området er vist som boligområde i kommuneplanen.
Disse områdene utgjør imidlertid en liten prosent av totalt antall boliger.

Prognosene er forenklet i den forstand at andre parametere som fødte, døde og 
utflytting ikke er tatt med.
Det er heller ikke tatt hensyn til eventuelle endringer i markedet som igjen har 
innflytelse på gjennomføringen av det enkelte boligområdet.
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En vurdering av befolkningsveksten innenfor den enkelte aldersgruppe:

Denne analysen bygger på flg. forutsetninger:

} Samlet vekst i folketallet er hentet fra rapporteringen om forventet 
utbygging de nærmeste årene frem til 2013, jfr. vedleggets Del A med 
tilhørende tabeller A1 og A2 samt tabell C.

} Fordeling på aldersgrupper er først og fremst gjort med utgangspunkt 
i egne erfaringstall, med SSB sine framskrivingsmodeller 

Uthevet skrift = endelige tall fra SSB
Tabell D: Folketallet 01.01 hvert år i perioden 2004 – 2010 fordelt etter alder

2004
01.01
2003

2005
01.01
2004

2006
01.01
2005

2007
01.01
2006

2008
01.01
2007

2009
01.01
2008

2010
01.01
2009

Endr
ing 
2004
-

2010

Relativ 
vekst  
innenf

De 
ulike 
alders
grupper

0 år 70 1,3 58 1,1 59 1,1 66 1,2 72 1,2 77 1,2 81 1,2 11
1-5 
år 320 6,2 338 6,5 347 6,5 359 6,5 388 6,5 418 6,5 439 6,5 119 1.51
6-12 
år 494 9,5 493 9,4 501 9,4 520 9,4 561 9,4 605 9,4 634 9,4 140 1,17
13-15 
år 225 4,3 226 4,3 229 4,3 238 4,3 257 4,3 278 4,3 290 4,3 65 1,27
16-19 
år 238 4,6 244 4,7 251 4,7 260 4,7 281 4,7 302 4,7 317 4,7 79 1,15
20-66 
år 3184 61,2 3206 61,3 3270 61,3 3396 61,4 3684 61,7 3984 61,9 4184 62,0 1000 1,26
67-79 
år 462 8,9 461 8,8 469 8,8 481 8,7 514 8,6 553 8,6 580 8,6 118 0,57
80 år 
+ 206 4,0 203 3,9 208 3,9 210 3,8 215 3,6 219 3,4 223 3,3 17 0,10
Sum 5199 100 5229 100 5334 100 5530 100 5972 100 6436 100 6748 100 1549

Ant. %. Ant. %. Ant. %. Ant. %.Ant. %.Ant. %.Ant. %.
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En kan lese ut av tabellen over at den relativt største veksten er i aldersgruppen 0-5 
år.  Sett i forhold til landsgjennomsnittet øker aldersgruppen 20 – 66 år også relativt 
mye.

Kommunen gjør og har gjort en del vurderinger knyttet til bolig og befolkningsutvikling 
spesielt i tilknytning til økonomiplan.  Ca annet hvert år har kommunen gjort en  
befolkningsvekst vurdering (konsekvenser av vekst) for å kunne gi bedre 
forutsigbarhet om skole- og barnehagekapasitet,  eldre omsorg etc.
Statistikken forteller blant annet at det er relativt liten utflytting fra kommunen.  De 
siste åra har det blitt større variasjon av type boliger. Dette har trolig resultert i at 
flere bytter bolig innen samme kommune pga endrede behov og livssituasjoner.  
Typisk tendens er at eldre mennesker flytter ut av større eneboliger for å flytte inn i 
mindre boliger/leiligheter som også gjerne ligger mer sentralt.  Typisk er også at 
barnefamilier flytter inn i de større eneboligene.  
Det er derfor relativt komplisert å innhente eksakte tall for befolkningsveksten i 
kommunen og dele denne inn i aldersgrupper og sted.
Nye rutiner vil imidlertid gi oss bedre informasjon for fremtiden. 

Kommunen bør ha størst mulig forutsigbarhet knyttet til befolkningsvekst.  Stor vekst 
vil kunne medføre store økonomiske byrder for kommunen for at den skal kunne 
imøtekomme lovpålagte oppgaver i tjenestetilbudet. (eks. skole, barnehage , 
eldreomsorg etc)

Stor vekst kan dessuten gi kommunen større sosiale utfordringer.

Selv om kommunen pr. i dag har relativt god kapasitet innenfor skole, barnehage og 
eldreomsorg, kan en sterk økning i befolkningsveksten på kort sikt medføre at en 
eller flere av tjenesteområdene blir sprengt.  Grovt sett er det ikke noe som tilsier at 
kommunen tåler en vesentlig større vekst enn anbefalt befolkningsvekst på 2%.
 

Erfaring tilsier imidlertid at teoretiske vurderinger om vekst ofte ligger høyere enn den 
faktiske veksten.
Med jevne mellomrom har kommunen laget rapport om konsekvenser av vekst 
knyttet opp mot det enkelte tjenesteområdet.  I planperioden blir det derfor viktig å 
årlig  oppdatere status på konsekvenser av vekst.     

2.3.4 Kommunens naturgitte verdier 

Hole har en svært særegen og rik natur som følge av den varierte geologien i 
området.  Den kalkholdige berggrunnen har gitt fruktbare jordbruksarealer i store 
deler av kommunen. Hele Hole ligger innenfor det geologene kaller «Oslofeltet». 

Geologi og vekstforhold gjør plantelivet svært rikt. Fuglelivet knyttet til fjorden er også 
meget rikt med et høyt antall arter. Lamyra og Averøya naturreservat ved Storelva, 
ligger innenfor «Ramsarkonvensjonen», dvs. at de er internasjonalt verneverdige 
fugleområder. 
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Kulturlandskapet i Holebygda er et levende landskap preget av jordbruk. Det har et 
stort biologisk mangfold.  Røysehalvøya er med i oversikten til Direktoratet for 
Naturforvaltning over Nasjonalt viktige kulturlandskap. 
Forøvrig preges Hole av sin beliggenhet ved Tyrifjorden. Ca. 30 % av kommunens 
areal er ferskvann og Tyrifjorden og Steinsfjorden har enorm betydning som kilde til 
rekreasjon, friluftsliv og fiske.  Tyrifjorden er drikkevannskilde for store deler av Hole, 
Bærum og Asker kommuner. 

Ca. 50 % av arealet i kommunen utgjøres av Krokskogen, et sagnomsust 
skogsområde med rik kulturhistorie. Arealene på Krokskogen ligger innenfor 
«Markagrensa» der det gjelder særskilte bestemmelser etter plan- og bygningsloven. 
Skogbruket på Krokskogen drives etter egne forskrifter (hjemlet i skoglovens § 17b).

15 områder i Hole er fredet som naturreservat etter Naturvernloven. Dette utgjør ca. 
3,4 km2.  I tillegg er Djupdalen foreslått som landskapsvernområde og Krokkleiva 
som naturreservat.
Klimavernsonen på Svensrudmoen (ca. 3 km2) er sikret mot flatehogst og utbygging i 
medhold av plan- og bygningsloven. 

Mange av Norgeshistoriens konger har tilknytning til Hole. Dette symboliseres ved 
fire kongekroner i kommunevåpenet for Olav den Hellige, Sigurd Syr, Halvdan Svarte 
og Harald Hardråde. 
Både Pilegrimsleden og Den Bergenske Kongevei er lagt til rette med 
skiltopplysninger for vandrere. Ett av kommunens fineste kulturminner er Bønsnes 
kirke fra 1100 tallet.

2.4 Kommunens økonomi

Kommuneøkonomien er basert på følgende hovedinntekter:
1. kommuneskatt på inntekt og formue.
2. Statlige rammetilskudd / statlige øremerkede tilskudd.
3. Brukerbetaling / gebyrer.

Kommunens økonomi styres i stor grad av de inntekstsrammer Stortinget fastsetter.  
I Nasjonalbudsjettet 2004 (St. meld. Nr. (2003/2004) heter det:

Den økonomiske virksomheten i kommuneforvaltningen  styres i første rekke 
gjennom de inntektsrammene som Stortinget fastsetter.  Kommunene må 
tilpasse utgiftene til inntektene innenfor de lover og regler som gjelder for de 
ulike kommunale ansvarsområdene, og innenfor det regelverket som gjelder 
for den kommunale økonomiforvaltningen 

Kommunen vil med andre ord alltid leve med økonomisk usikkerhet ved at de 
økonomiske rammebetingelser endres.  
Når kommunen skal behandle en kommuneplan med et 12 års perspektiv er det 
viktig at den er bevisst i hvilke grad ulike politiske valg vil ha ulik betydning for 
kommunens økonomi.
Det er derfor viktig å ha et nært samarbeid med kommunens økonomiansvarlige 
under planprosessen.
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Den økonomiske styringen av virksomheten skjer gjennom 4-årige økonomiplaner og 
årsbudsjettet for hvert enkelt år med rapportering i halvårsmeldinger og 
årsmeldinger.

Som en overordnet målsetting i kommuneplanen heter det : 
Det skal arbeides for å styrke kommunens økonomi, slik at det lar seg gjøre å 
videreføre prioriterte tjenester på et tilfredstillende nivå.

Hole  kommune har stort sett i hele perioden etter løsrivningen fra Ringerike i 1977 
hatt en god økonomisk situasjon.  De seneste 4 til 5 årene har denne situasjonen 
endret seg noe pga behov for ny infrastruktur , omsorgsboliger, sykehjem ,skoler og 
barnehager.  Forholdet mellom befolkningsøkningen og hva dette genererer av 
behov for økte investeringer innenfor kommunale oppgaver, er derfor en viktig del av 
revidert  kommuneplan.
Kommunen inngikk i 2005 et interkommunalt samarbeide med Ringerike kommune 
av mange  oppgavene innenfor økonomi.
Dessuten er det et interkommunalt samarbeid innenfor mange tjenesteoppgaver, 
blant annet landbruk, brann og avfall.

Økonomiske utfordringer knyttet til kommunens virksomhet.
- Det bør være en nær sammenheng mellom utbyggingstakten, infrastruktur og 

tjenestetilbud.  Spesielt viktig er dette med hensyn til skole- og 
barnehagekapasiteten.   Kommunen bør derfor lage seg verktøy som kan styre 
utbyggingstakten.

- Samfunnet utvikler seg i en retning av at kommunen får større og større 
plikter/oppgaver innenfor oppsorgsrelaterte områder.  Det å ha et godt 
tjenestetilbud på innenfor disse områder har i stor grad stor betydning for 
innbyggernes trygghet.  Oppgavene krever imidlertid store økonomiske ressurser 
av kommunen.

- Det bør gjennom kommunens virksomhet fokuseres på kommunen og 
innbyggernes  muligheter for å skape et godt samfunn.  I denne forbindelse bør 
det  legges vekt på at kommunen skal være planmyndighet mens den fysiske
tilretteleggingen i stor grad utføres  av andre.

- Kommunen må hele tiden jobbe for å få en mest mulig kostnadseffektiv 
tjenesteproduksjon.

- Innenfor flere områder bør det være et nært samarbeid med den frivillige sektor 
for å oppnå best mulig utnyttelse av budsjetterte midler.

- Det er viktig å utvikle et næringsliv som gjør kommunen robust til å gjøre et godt 
tjenestetilbud.

2.5 Utfordringer

Tradisjonelt har jordbruket hatt en meget sterk stilling i bygda. Kommunen er 
arealmessig liten med noe begrensede utbyggingsarealer.  Det er likevel et 
vekstpotensial knyttet til arealene i Viksområdet, mellom Vik og Kroksund, 
Sundvollenområdet og Sollihøgda.  Dette blir nærmere vurdert i kommuneplanens 
arealdel.
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Hole har mange innbyggere med lang utdannelse.  Over 50 % av arbeidstokken 
pendler ut av kommunen.  Kommunen trenger å utnytte sin høye kompetanse i 
forbindelse med utvikling av ny virksomhet. 

Gode samferdselsforbindelser til Oslo er svært viktig for kommunen både pga den 
store utpendlingen og som grunnlag for utvikling av næring og annen virksomhet.
Snarlig utbedring av E 16 mellom Sandvika og Hønefoss er derfor særdeles viktig og 
er svært avgjørende for andre faktorer.  

Bygda trenger et funksjonsdyktig kommunesentrum.  
Vik har ført til flere  nyetableringer innen privat service etter at Vik Torg sto ferdig.  En 
ser også en tendens til sentrumsutvikling på Sundvollen hvor flere servicetilbud er i 
ferd med å utvikle seg.  En bevisst holdning fra kommunen til sentrumsutvikling bør 
vurderes knyttet til revisjon av kommuneplanens arealdel

Et økende antall eldre og pleietrengende og et stort behov for ressurser innenfor 
barn- og unge, gir store utfordringer for de kommende år.  Med knappe 
ressursrammer, må det foretas avveininger, samtidig som tiltak for å øke kommunens 
inntekter må vurderes. 

Samspillet mellom det sivile samfunn , lag , organisasjoner og kommunen blir en 
viktig utfordring for å kunne realisere en samfunnsaktiv kommune.

Holesamfunnet går inn i et tiår med mange utfordringer. Gjennom  
kommuneplanprosessen legges de overordnede målene for den nære framtida. I 
tillegg ønsker en å se utviklingen i et betydelig lengre tidsperspektiv. 

2.6. Fylkeskommunale og statlige føringer:

2.6.1 Forholdet til Fylkesplanen for Buskerud  2005 - 2008

Fylkesplanleggingen skal, i henhold til plan- og bygningslovens §19, samordne 
statens, fylkeskommunens og hovedtrekkene i kommunenes fysiske, økonomiske, 
sosiale og kulturelle virksomhet i fylket.  Ansvaret for at det utføres et rullerende 
fylkesplanarbeidet er lagt til Fylkestinget. 

Fylkesplan for Buskerud 2005 til 2008 gir regionale føringer som skal fanges opp av 
den enkelte  kommuneplan.
I den nedre del av Buskerud er det lagt vekt på beliggenheten i forhold til Oslo-
området  med hensyn til samfunnsutviklingen.  I plansammenheng har det vært et 
regionssamarbeid mellom Buskerud, Telemark og Vestfold.

I hovedtrekk har fylkesplanen lagt vekt på følgende forhold:
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- Det skal satses på by samfunnene Drammen , Kongsberg og Hønefoss og utvikle 
disse til likeverdige regionale sentra med deres egenarter og fortrinn.

- I øvre Buskerud skal det være fokus på reiseliv, natur og kulturbaserte 
opplevelser og annet næringsliv knyttet opp mot turisme.

- Generelt for hele fylket ønskes å videreutvikle Buskerud som en innovativ og 
attraktiv region, med økt fokus på verdiskapning, kompetanseutvikling, innovasjon 
samt forskning og utviklingsarbeid.

- Det blir også lagt vekt på bærekraftig utvikling spesielt med tanke på et godt 
utbygget kollektivtilbud.

- Som et grunnlag til å videreutvikle et godt næringsliv, blir det lagt vekt på 
infrastruktur og da spesielt samferdsel.

Innen fylket er det store variasjoner innenfor bosetting, næring og kultur.  
Fylkesplanen fokuserer på  særtrekkene for de enkelte deler av fylket.  For Hole 
kommune er presset fra Oslo en utfordring knyttet til arealplanleggingen og 
samfunnsplanleggingen.  Med henvisning til Fylkesplanen skal Hole Kommune 
imøtekomme dette presset med utgangspunkt i de muligheter dette gir, men også 
ivareta kommunens identitet og sørge for en bærekraftig utvikling.  

2.6.2 Statlige føringer ( Stortingsmeldinger og rikspolitiske 
retningslinjer.)

Stortingsmeldinger og Rikspolitiske retningslinjer (RPR)  legger føringer for det 
kommunale planarbeidet. 

Følgende rikspolitiske retningslinjer er særlig viktig for oss i vårt planarbeid

• RPR  for barn og unge
• RPR  for vernede vassdrag
• RPR  for samordnet areal- og transportplanlegging 

Videre ligger det sentrale føringer om å verne om den beste landbruksjorda.  Hole 
kommune har mye landbruksarealer med høy verdi som det gjennom arealdelen av 
kommuneplan blir viktig å ivareta.

2.6.3 Forholdet til div. planer .
Kommunens virksomhet er i stor grad styrt av div. planer.  Noen av disse er juridisk 
bindende som kommunedelplaner , reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.  
Kommunen har i dag 62 vedtatte reguleringsplaner og 15 vedtatte 
bebyggelsesplaner.  I tillegg kommer div. temaplaner og sektorplaner.
Som vedlegg til kommuneplanen lages en egen oversikt over gjeldene 
kommunedelplaner, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, sektorplaner og div 
temaplaner.
Det jobbes med å systematisere disse.
De vil rangeres avhengig av hvilke juridisk status de har og hvilken betydning de har 
for kommunens virksomhet.  
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Det vil også bli laget en prioritering for når den enkelte plan bør tas opp til revisjon.

Det er et mål om å ”linke” en del av planene opp mot GIS- verktøyet til kommunen og 
sette dette i sammenheng med Arealis-prosjektet.

Videre er det et mål om å ”linke” kommunens planer mot hverandre avhengig av nivå 
og detaljering.

Det er et mål om at alle kommunens planer skal ha mest mulig lik form, og det vil 
derfor lages retningslinjer utformingen av planer.

2.6.4. Andre føringer
Nasjonal transportplan (NTP) 2006 – 2015
St. meld. Nr. 24 (2003 –2004) Om Nasjonal transportplan 2006 –2015 er behandlet i 
Stortinget våren 2004.
For Hole kommune er det stor interesse knyttet til utbedringer av  E16 og strekningen 
Sandvika – Hønefoss.
Parsellen Wøyen – Bjørum er gitt bevilgning i forbindelse med statsbudsjettet for 
2005, og anleggsarbeidene er startet opp.
For øvrig er ikke strekningen Sandvika – Hønefoss prioritert i NTP 2006 – 2015.
I en kommentar til meldinga blir det imidlertid presisert at strekningen mellom 
Sandvika og Hønefoss er trafikkfarlig og har dårlig framkomst. Flertallet i 
samferdselskomiteen ber derfor at strekningen blir vurdert i forbindelse med neste 
rullering av NTP (2010 –2019)

Kommunene Bærum, Hole og Ringerike har gått sammen for å øve påtrykk på 
sentrale myndigheter med å få fortgang med å oppruste E16 mellom Sandvika og 
Hønefoss.
Dette har resultert i et mulighetsstudie E 16 Sandvika  - Hønefoss.
Mulighetsstudiet deler opp stekningen i følgende parseller:
- Bjørum  - Skaret
- Skaret – Rørvik
- Rørvik – Stein
- Stein – Hvervenmoen.
Det skisseres tre alternativer for tidspunkt til finansiering av vegstrekningene.  
Alle alternativer har følgende rekkefølge:

1. Bjørum  - Skaret
2. Rørvik – Stein
3. Stein – Hvervenmoen
4. Skaret – Rørvik

Videre er det et samarbeide i regi av Vestregionen som sammen med Buskerud 
Fylkeskommune arbeidet for et samlet innstilling til Nasjonal Transportplan. (2010 –
2019).

For øvrig ligger det an til å få skiftet ut vegfyllinger ved Kroksund for perioden 2008 –
2009.
Reguleringsplan for dette prosjektet blir trolig lagt ut til høring i årskiftet 2006/2007.
Prosjektet  er en del av  ”Aksjon Steinsfjorden” sitt handlingsprogram.
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Vernebestemmelser for Tyrifjorden
Tyrifjorden hører til vassdrag under verneplan 1 som er vernet mot kraftutbygging. I 
bestemmelsene heter det bl.a. at:
Tyrifjorden har en reguleringshøyde på 1,0 m mellom kote 62.00 og kote 63.00 i det 
nasjonale høydesystemet. Når vannstanden stiger over høyeste regulerte vannstand 
ved flom står lukene oppe og Tyrifjorden regnes som uregulert (sitat).

2.7 Kommunalt og regionalt samarbeid
Hole kommune har behov for å delta i et interkommunalt samarbeid på områder hvor 
vi er for små og ikke kan sikre tilstrekkelig kompetanse og tjenester for våre 
innbyggere alene.  Interkommunalt og regionalt samarbeid kan også gi tilgang til mer 
spisskompetanse og mindre sårbarhet enn om vi skulle løse slike spesialoppgaver 
alene.

Interkommunalt og regionalt samarbeid blir dessuten mer og mer aktuelt i den 
kommunale hverdag.  Dette både pga signaler fra sentralt hold og den globale 
utvikling i Europa.
Det er et sentralpolitisk mål å bryte opp Norges inndeling i Fylker til større regionale 
områder.  I dag tenker en seg Norge delt inn i 5 til 9 regioner.

Osloregionen:
Hole kommune er en del av Osloregionen som i dag består av 55 kommuner rundt 
Oslo.  En av de viktigste mål for Osloregionen er å danne en robust region som kan 
møte konkurransen fra Europa.  Osloregionen er ennå i en etableringsprosess og 
rådmenn og ordførere fra de 55 medlemskommunene har hatt regionsmøte en til to 
ganger i året.

Vestregionen:
13  kommuner har gått sammen og dannet Vestregionen.  Her er også 
Fylkeskommunene med.
Vestregionen er en integrert del av Osloregionen.
Samarbeidet innenfor Vestregionen har til nå i hovedsak bestått av :
- Strategisk planlegging innenfor areal og transport
- Kultursamarbeid
- Utveksling av kompetanse ( Hjelpe hverandre i perioder)
- Kommuneplansamarbeid.
Det legges vekt på mulighetene for å se utvikling innenfor regionen uavhengig av 
kommunegrenser.
Kontakt / bekjentskap og kunnskap om hverandres kommuner blir tillagt stor 
betydning.

Samarbeidrådet for Hole, Ringerike og Jevnaker
Samarbeidsrådet er integrert i Vestregionen og arbeider nært sammen med 
Buskerud Fylkeskommune.
Rådmenn og ordførere fra de tre kommuner er representert i styret.
Rådet har som mandat å ta opp til drøfting alle saker av regional interesse med sikte 
på bedre gjensidig informasjon og samordning i forhold til behandlingen i hver enkelt 
kommune.
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Interkommunalt samarbeid.
Hole kommune har tradisjoner for samarbeid med nabokommunene og spesielt med 
Ringerike.
Det er inngått et økonomisamarbeid og samarbeid om felles landbrukskontor.
Dessuten samarbeides det blant annet om felles avfallshåndtering og brannvesen.

Ringerike Næringsforum (RNF)
Hole ble med i Ringerike Næringsforum (RNF) i 1998.  Dette har ytterligere ført til at 
samarbeidet mot Ringerike har blitt styrket i forhold til næringsutvikling i bred 
forstand.

I tillegg til et godt og konstruktivt samarbeid med Ringerike og Jevnaker er det også 
naturlig for Hole, ut i fra sin geografiske beliggenhet, å bygge videre på de gode 
relasjonene vi har til andre nærliggende alliansepartnere.  Dette gjelder i første rekke 
kommunene Bærum og Lier men også de andre to Hadelandskommunene – Gran og 
Lunner. 
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2.8 Beredskapsmessige hensyn i samfunnsplanleggingen. BIS.
Kommunen har som planmyndighet en plikt til å ta nødvendige beredskapsmessige 
hensyn mot kriser og uønskede hendelser.  Videre skal kommunen gjennom sin 
planlegging sørge for at sårbarheten knyttet til de ulike områder er minst mulig og 
ikke øker.
Sårbarhetsanalyser er i stor grad knyttet til arealer som for eksempel flomutsatte 
områder, områder med mye radonpåvirkning, kvikkleire, risiko for akutt forurensing 
osv.  Disse forhold blir det lagt vekt på i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

I forbindelse med samfunnsdelen legges det vekt på at kommunen skal ha en 
beredskap i tilfelle større samfunnskatastrofer som for eksempel epidemier, 
miljøkatastrofer, større branner osv.

Status:
- Hole kommune har i dag et beredskapsråd oppnevnt av kommunestyret.
- Det er laget en beredskapsplan som omhandler hvordan kommunen forholder 

seg i gitte situasjoner.
- Det er laget en smittevernplan som blant annet har fokus på beredskap hvis det 

skulle oppstå  en større epidemi.
- Kommunen prioriterer fortsatt streng overvåking av giftproduserende alger i 

Steinsfjorden.

Utfordringer:
- Kommunen bør alltid være forberedt på at nye typer krisesituasjoner kan oppstå.
- Kriseplaner bør derfor være oppdatert til å håndtere enhver type krise.

Mål:
- Kommunen skal alltid ha en oppdatert beredskapsplan som har et innhold som 

håndterer eventuelle samfunnsmessige kriser som kan oppstå.
- Kommunen skal gjennom sin planlegging og tjenesteproduksjon, sørge for å 

tenke og handle forebyggende, slik at risikoen for kriser blir minst mulig.

2.9 Folkehelse.
Bakgrunn for å innføre folkehelse i kommuneplansammenheng:
Innenfor samfunnsplanlegging blir det mer og mer aktuelt å tenke forebygging 
fremfor reparasjon. Ikke minst innenfor helsetilstanden til befolkningen er dette 
aktuelt. 
I St. melding nr. 16 (2002- 2003) er det lagt rammer for folkehelsearbeidet i det neste 
tiåret.  Her legges det vekt på at forebyggende helsearbeid skal prioriteres og i 
sterkere grad knyttes opp mot lovverket og kommunenes planverktøy.

Statistikken tilsier stadig økende helseproblemer med psykiske årsaker og flere og 
flere får somatiske problemer pga overvekt.

Ett av hovedsatsingsområdene i inneværende kommuneplanperiode er ”Det gode liv” 
med basis i natur og kultur.  Foreslåtte tiltak knyttet til dette satsingsområdet går 
nettopp ut på å bedre trivselen i befolkningen som igjen er sterkt knyttet opp  mot 
helseaspektet.  
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På Helgelandsmoen har Nasjonalt senter for forebyggende helse og 
livstilssykdommer (NHL) etablert seg.  Konseptet rundt deres virksomhet er å arbeide 
med forebyggende helse , spesielt opp mot offentlig sektor.

Det er en klar sammenheng mellom befolkningens livskvalitet og deres fysiske og 
psykiske helse.  I mange tilfeller handler bedre helse om en bevisstgjøring hos den 
enkelte.  Bevisstgjøringen er forskjellig fra kultur til kultur.  Det er derfor viktig at 
kommunen legger til rette for å bedre den enkeltes bevisstgjøring på sin egen helse.
Samfunnsøkonomiske beregninger tilsier at kommunen kan spare betydelige midler 
på å bedre helsetilstanden hos befolkningen.  Det er til nå brukt veldig begrensede 
midler til forebygging fremfor hva som brukes til behandling.

Hvordan integrere folkehelse inn i kommunens virksomhet?

Det er lagt vekt på å integrere folkehelse inn i mange av kommunens 
tjenesteområder og det er lagt vekt på forebygging fremfor reparasjon.

Eksempel på områder hvor det bør fokuseres på folkehelse:
- Bevisstgjøring gjennom kunnskap:

o Skole og barnehage
o Kommunens hjemmeside
o Bevisstgjøring i det enkelte tjenesteområdet og i det frivillige arbeidet.
o Kunnskapsstøtte fra statlige myndigheter.
o Div. aktiviteter

- Fysiske tiltak:
o Fokus på fysisk aktivitet knyttet til arealplanleggingen.
o Tilrettelegging for adkomst til marka
o Fjordstier, Steinsfjorden/Tyrifjorden.

- Andre forhold:
o Forankre folkehelse i planverktøyet, politisk og administrativt
o Partnerskap for folkehelse

2.10 Bærekraftig samfunnsutvikling.

Definisjon:
Med bærekraftig utvikling forstås at en sørger for en utvikling som sikrer de verdiene som vår 
generasjon har i dag.
Dette betyr at senere generasjoner skal ha samme rett til miljø- og kulturverdier som 
fremmer helse og trivsel.

Status:
Hole kommune er en presskommune med stort trykk på utbyggingsarealene.  Det er derfor 
viktig for kommunen at det vernes om viktige natur- landbruk- og kulturverdier. Kommunen 
har både et globalt og lokalt ansvar for en ansvarlig utvikling i kommunen.  Det er ofte store 
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kommersielle interesser knyttet til utbygging. Det er derfor viktig at kommunen setter 
miljøkrav.
Kommunen har også et ansvar om å bevisstgjøre hele lokalsamfunnet om å handle mest 
mulig bærekraftig.

Utfordringer:
- Bevisstgjøre hele samfunnet om betydningen av å ta vare på miljøverdiene. (skape 

holdninger)
- Folkelig deltakelse i planleggingen og bruk av våre felles ressurser der 

flergenerasjonsperspektivet er vesentlig og flest mulig føler et felles ansvar for 
utviklingen.

- Sørge for en bevisstgjøring av miljø og trivselskvaliteter spesielt knyttet til utarbeidelse av 
reguleringsplaner.

- Sette krav til utbyggere og forlange dokumentasjon i forhold til miljøbasert utbygging.
- Sørge for en mest mulig bærekraftig arealpolitikk
- Legge til rette for at miljøkrav skal la seg gjennomføre. (eks: før det stilles krav om 

alternative energikilder skal det være et opplegg for dette i kommunen)
- Tilstrekkelige økonomiske rammevilkår. Statlige/kommunale midler.

Mål:
- Hole skal være en kommune med balansert alderssammensetning og god livskvalitet.
- Det skal legges til rette for at frivillige lag og organisasjoner deltar aktivt i utviklingen av 

eget nærmiljø i samarbeid med kommunen.
- Det skal gis tilrettelagte rammevilkår og stimulering til økt bruk av fornybar  og alternative 

energiløsninger i arealplanleggingen.
- Det skal utøves en arealpolitikk som tilrettelegger for trivsel, stimulerer til fysisk aktivitet 

og tilrettelegger for redusert bruk av privatbil.
- Kommunen skal årlig oppdatere sin miljømelding.
- I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner skal en gjennomgås en sjekkliste for 

miljø, (herunder grøntkorridorer, landskapsverdier, biologisk mangfold), trivsel og estetikk 
som skal være styrende for arealtiltak.

- Det skal være et balansert utvalg av boligtyper tilpasset naturgitte forhold og 
livsløpsbehov.

- Kommunen skal være en pådriver for å bedre kollektivtransporttilbudet i alle deler av 
kommunen.

- Kommunen skal ha en restriktiv holdning til nedbygging av fulldyrka mark.

3 Hovedmål, visjon og satsingsområder for 
samfunnsdelen av kommuneplan.
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3.1 Hovedmål samfunnsdelen av kommuneplan 2006 - 2016
Hovedmål:

- Det skal legges vekt på tiltak som styrker Hole som egen kommune.  Likevel 
skal en fortsette samarbeide om rasjonelle løsninger over 
kommunegrensene.

- Bærekraftig utvikling skal være en premiss for utviklingen i Hole der det 
legges vekt på en balanse mellom vekst og vern, slik at ikke natur- og 
kulturverdiene forringes for fremtidige generasjoner.  Det skal utarbeides en 
miljømelding som revideres hvert år.

- Gjennomsnittlig befolkningsvekt skal være maksimalt 2% pr. år i 
planperioden som tilsier en samlet vekst i planperioden på tilnærmet 25%.

- Vik skal fortsatt være kommunesenteret i Hole.  Offentlige- og private 
tjenestetilbud skal fortrinnsvis orienteres til Vik sentrum.

- Veksten skal for en stor del skje gjennom fortsatt utvikling av Vik og 
Sundvollen til harmoniske og gode tettsteder. Det skal legges vekt på  gode 
og attraktive private og offentlige servicetilbud samt trygge oppvekstvilkår for 
barn og unge.

- Det skal også legges til rette for boligbygging i andre deler av kommunen, 
herunder spredt boligbygging, der forholdene ligger til rette for det, -
nærmere vurdering foretas i kommuneplanens arealdel.

- Utbygging utenfor sentrumsområdene på Vik og Sundvollen bør i hovedsak 
bygges som frittliggende eneboliger. Kommunen skal stille krav til estetikk, 
tomtestørrelse og miljø i forbindelse med utbygging av disse områdene.

- I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel skal 
trafikkforholdene på Sundvollen vurderes.

- En videreutvikling av Sollihøgda er ønskelig i løpet av planperioden.

- Det bør legges til rette for at fritidsboliger kan omgjøres til helårsboliger i 
områder der mesteparten av bebyggelsen er helårsboliger.

- Kommunen skal gjennom aktiv motivering av lokalsamfunnet, lag og 
foreninger og annen frivillighet, arbeide for å styrke samfunnsengasjementet 
og skape et  inkluderende samfunn hvor ingen faller utenfor.

- Natur og kulturverdiene i Hole skal være et viktig element for trivsel, 
trygghet, helse og livskvalitet.  Dette skal skje gjennom aktiv forvaltning, 
bærekraftig bruk og tilrettelegging.

- Det skal arbeides målrettet med å tilføre kommunen ny næringsvirksomhet.  
Kommunen skal legge vekt på nettverksbygging med næringslivet og sørge 
for at det er disponible næringsarealer for ny virksomhet.

 
- Det skal være et bevisst engasjement rettet mot barn- og unge og deres 

oppvektsvilkår og spesielt på ungdom mellom 13 til 19 år.

- Det skal arbeides for å styrke kommunens økonomi, slik at det lar seg gjøre 
å videreføre prioriterte tjenester på et tilfredstillende nivå.
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3.2 Visjon
Kommunens visjon skal representere noe en strekker seg mot for å oppnå et godt 
samfunn for kommunens innbyggere. Den skal fungere som en motivasjonsfaktor for 
kommunens virksomhet og helst være kort, fengende og energigivende. Visjonen 
skal brukes aktivt og være  gjenkjennelig som en form for merkevarebygging for 
kommunen.

Ny visjon ble vedtatt av kommunestyret den 12.07.07 som følge av forslag fra en 
nedsatt arbeidsgruppe.

Visjon:

3.3 Barn- og unge og deres oppvekstmiljø

Definisjon
- Med barn- og unges oppvekstmiljø forstås de sosiale, kulturelle og fysiske forhold 

barn og ungdom i Hole vokser opp under.
- Oppvekstmiljøet kjennetegnes også ved den plass barn og unge får i de politiske 

prioriteringer.

Status
- i 2005 ble det vedtatt tiltaksplan for barn- og unge. Det ble i forbindelse med 

dette opprettet et eget ungdomsråd. 
- Kommunen har et relativt godt skole- og barnehagetilbud
- I stor grad jobber begge foreldre. Ofte pendler begge ut av kommunen.
- Kommunen har et relativt godt tilbud innenfor breddeidrett , spesielt rettet mot 

yngre barn. 
- Det er også en god del organiserte  tilbud gjennom kulturskolen og kommunen 

har tradisjon for gode tilbud innen korsang.
- Tilbudet fanger ikke alle, og mange faller derfor utenfor. Spesielt gjelder dette 

mer uorganiserte fritidsaktiviteter som for eks.” et sted å være.”
- Det er generelt mindre tilbud for ungdom.  Festkulturer med alkohol oppstår 

allerede fra 14 til 15 års alder.  En ser også tendenser til andre former for rus, 
spesielt blant eldre ungdom.

- I helgene reiser ungdommen i stor grad ut av kommunen og ofte til  Hønefoss.

Utfordringer
- Være i forkant. Forebygging må prioriteres fremfor reparasjon
- Fange opp ungdom fra  13 til 19 år.

Hole – eventyrlig fortid – eventyrlig framtid
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- Barn og unge må selv få være med å komme med ideer og skape nye 
aktiviteter i kommunen.

- Hele lokalsamfunnet må inkluderes.  (Spille på lag med frivilligheten.)
- Spille på lag med skole , barnehage, SFO etc.
- Sentrumsutvikling må skje på barns premisser.
- Kommunen må gi tilstrekkelige ressurser for at de som jobber med barn og 

unge får handlekraft.
- Skape møteplasser for lek, kultur, idrett og annen sosial kontakt hvor en viss 

sosial kontroll kan utøves.
- Skaffe utsatte barn stabile voksenkontakter.   Dette bør gjøres i samarbeid 

med skole, sosialetaten i kommunen og frivilligheten.
- Foreldre må ansvarliggjøres i sin foreldrerolle.  Der foreldre likevel kommer til 

kort må samfunnets sikkerhetsnett trå til.
- Sørge for at barn- og ungdom føler identitet til stedet de bor.

Mål
- Barn og unge skal ha trygge og gode fysiske og sosiale forhold rundt der de 

bor.
- De minste barna må ha tilbud i sitt nærmiljø, skolene bør være sentrum for 

fritidsaktiviteter og tilrettelegges for dette.
- Prioritere ungdom fra 13 til 19 år.
- Frivillige organisasjoner må trekkes aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet 

og gis økonomiske og ressursmessige rammer for handling.
- Det skal legges til rette for ungdomsaktiviteter i forbindelse med 

stedutviklingen av Vik sentrum
- Det skal legges vekt på mulighetene for barn- og unges fysiske aktivitet i 

forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner.  De skal kunne bevege 
seg trygt mellom hjem, skole, barnehage og aktiviteter.

- Gjennom skole, barnehage, fritidsaktiviteter etc. skal det legges vekt på 
forebygging av rus og bevisstgjøring av helsefremmende aktiviteter. 

- Fange opp barn- og unge som faller utenfor de ordinære fritidstilbudene.
- Sørge for ungdommens medvirkning i forbindelse med tiltak og satsing på 

barn og unge.  (eks. Ungdomsrådet, Barn og unges kommunestyret)
- Det skal jobbes for et samarbeid med Ringerike innenfor forebyggende 

ungdomsrbeid.

Gjennomføring/tiltak.

- Tilrettelegge for lokaler der ungdom kan skape sine egne aktiviteter.  Aktuelle 
aktiviteter kan være:

o Dans/drama
o Lage film
o Linkeparty
o Dans/disko  etc.

- Tilrettelegge for uteområder hvor ungdom kan skape sine egne aktiviteter. 
Aktuelle aktiviteter kan være:

o Klatrevegg
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o Skateboard rampe
o Sykling/cross/BMX
o Motorcross.

- Gi ungdommen mulighet for kontakt med voksenperson/helsesøster i de 
omgivelser de oppholder seg på fritiden. 

- Videreutvikle velkomstpakke til alle nye barn- og unge som flytter til 
kommunen, hvor det gis tilbud om forskjellige aktiviteter.

- Det brede tilbudet om allidrett til de minste barna må videreføres og forsterkes
- Lage kampanjer som motiverer barn- og unge til å sykle eller gå til skolen.
- Etablere et kontaktnett som fanger opp barn- og unge som faller utenfor.

3.4 Næringsutvikling.

Definisjon
Med næringsutvikling forstås satsing på næringslivet hvor formålet er å etablere ny 
virksomhet samt trygge og videreutvikle eksisterende virksomhet.

Status:
- Kommunen har i dag liten egendekning av arbeidsplasser.  Ca 1900 

Holeværinger, tilsvarende over 50 % av arbeidsstokken, reiser hver dag ut av 
kommunen for å jobbe.

- Mange foretrekker å bo i Hole til tross for at det er begrenset med 
arbeidsplasser. Pendlingsvilligheten er med andre ord høy.

- Kommunen har et høyt utdanningsnivå.  Sammen med Kongsberg har Hole 
kommune det høyeste utdanningsnivået i Buskerud

- Kommunen har tradisjonelt vært en primærnæringskommune.  Rasjonalisering 
i landbruket har ført til mange færre sysselsatte.

- Kommunen har mange ansatte innenfor kurs- og konferanse og  har høy 
kompetanse på området.

- Tronrud Engineering AS har høy kompetanse innenfor elektronikk og 
mekanikk.

- Tyrifjord høyere skole representerer en stor arbeidsplass med mye 
kompetanse.

- Helgelandsmoen er i utvikling med flere typer næringer.
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Utfordringer:

- Tilrettelegge for nye arbeidsplasser blant annet på grunnlag av innbyggernes 
høye utdanningsnivå og kompetanse.

- Legge til rette for å utvikle eksisterende næring

- Spinne videre på aktiviteten knyttet til Helgelandsmoen.

- Aktiv engasjement for utbygging av ny E 16 som vil ha stor betydning for 
potensiell næringsetablering i Hole.

Mål:

- Skape nye arbeidsplasser i kommunen med spesiell fokus på:
o Kompetanse/teknologibedrifter
o Beliggenheten i forhold til markedet

- Utvikle samspillet mellom næringsliv, kommune, fylkeskommunen som 
regional utviklingsaktør, Vestregionen, Osloregionen, Ringerike Næringsforum 
og Ringerike Etablererselskap.

- Gjøre det enklere å etablere nye arbeidsplasser i kommunen.

- Tilrettelegge for næringsarealer og lokaler

- Markedsføre mulighetene for etablering av ny næring i Hole gjennom å 
fokusere på positive verdier som natur, kultur, avstanden til Oslo etc.

- Minske handelslekkasjen ved å satse på handelsbasert næring knyttet til Vik 
og Sundvollen.

- Landbrukets produkter må videreutvikles som ledd i lokal identitet og 
markedsføring:

o Aktiv bruk av primærnæringsgruppa (RNF), landbrukskontoret og 
Fylkesmannens landbruksavdeling.

Gjennomføring:

- Nettverksbygging:
o Etablere arenaer/møteplasser hvor det regelmessig mobiliseres om 

nyetableringer.

- Legge til rette og markedsføre nyetableringer og næringsarealer:
o Sørge for at det alltid er disponible næringsarealer som er tilrettelagt for 

potensielle søkere.
o Bruke kommunens hjemmeside:

1. Sørge for regelmessig oppdatering av informasjon om det lokale 
næringsliv.

2. Ha linker til virkemiddelapparatet og sentrale aktører.
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- Kommunen og næringslivet går sammen og øver press mot politikere og 
vegmyndigheter for rask gjennomføring av ny E16 gjennom Hole. 

- Etablere nært samarbeid mellom aktivitetene på Helgelandsmoen og 
kommunen.

- Sammen med næringslivet utredes muligheten for etablering av ”kontorhotell”.     
Et ”kontorhotell” skal fungere som et kontorfelleskap, som åpner muligheten 
for mange om å redusere antall pendle dager.  Videre skal det gi økt mulighet 
for etablering av enkeltforetak i kommunen.

- Etablere mer informasjon knyttet til Hole kommunes hjemmeside.

- Sørge for en viss kompetanse innen næringsutvikling i kommunen.

- Innføre rutiner der ordfører alltid ønsker velkommen i forbindelse med 
nyetableringer.  Lokalavisen skal også kontaktes.

3.5 Hovedsatsingsområde ”Det gode liv” basert på kultur og natur.
Definisjon
Satsingsområdet ”Det gode liv” har fokus på innbyggernes trivsel, trygghet og 
livskvalitet og legger vekt på bruk av natur og kultur som de viktigste elementene for 
å utvikle dette området.  

Status
Hole kommune har spesielt attraktive natur- og kulturlandskap. Det ligger en stor 
mulighet i å utnytte dette til å bedre den enkeltes livskvalitet.  Erfaring tilsier at stort 
kulturelt engasjement også har stor betydning for trivsel og tilhørighet.  
Krokskogen er godt tilrettelagt for friluftsliv, men områdene i bygda, i tilknytning til 
boligområdene og langs fjorden er ikke like godt tilrettelagt.  Hovedfokus i ny 
kommuneplan må legges på bedre fysisk tilrettelegging, vedlikehold og aktivitetstiltak 
i områdene knyttet til fjorden, strandsonen og kulturlandskapet nede i bygda.
Det foreligger flere tematiske kartlegginger og presentasjoner over natur og 
kulturressurser i kommunen bl. a gjennom AREALIS programmet, 
Steinsfjordutvalget, Vestregionen og kommunens velkomstpakke til nye innbyggere. 
Det foreligger også planer for trafikksikring, for sikring og tilrettelegging av 
friluftslivsområder, turstier og idrettsanlegg.
I forbindelse med egen kartprosjekt (Arealis) er det laget en egen link til løyper og 
stier i kommunen.
I 2006 innvilget Regionrådet penger til kulturminneprosjekt i Hole.  Prosjektet vil 
foreta en kartlegging av viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen.  Det er 
tenkt etablert et nettverk mellom fylke, kommune, næringsliv, grunneiere og lag- og 
foreninger om hvordan disse verdiene kan utnyttes som en ressurs for bygda.
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Utfordringer
For en kommune med sterk vekst er det viktig med tilgang og kvalitet til natur og 
friluftslivsområder i nærmiljøet. Det bør utformes retningslinjer for nye 
utbyggingsområder bl.a. med erfaring fra det som er gjort for områder som grenser 
ned til Steinsfjorden.

Det foreligger flere gode målformuleringer og planer for natur, miljø og kultur i Hole. 
Utfordringen er å prioritere og å gjennomføre. Planene må kobles klarere til årlige 
rullerte handlingsprogram og økonomiplan. Ved kommunens nedbemanning både på 
kultur og teknisk område har det vært manglende kapasitet i administrasjonen til å 
følge opp. I noen tilfelle mangler også detaljplaner og økonomiske virkemidler. 

Det er behov for å få til et aktivt samvirke mellom kommune, frivillige organisasjoner, 
næringsliv og ressurspersoner for å komme videre i gjennomføringsfasen. 
Interkommunalt samarbeid og et samspill med det nyetablerte NHL –
Helgelandsmoen AS være et verktøy for å øke gjennomføringsevnen. Det bør tas 
initiativ til et bredt samarbeid med kommunene rundt Tyrifjorden/Steinsfjorden event. 
Vestregionen om et større prosjekt om ”det gode liv” basert på natur og kultur.  
Helseaspektet kan her være sentralt ved å bygge på et samarbeid med NHL, Modum 
Bad og erfaringer som Modum kommune har gjort i sin satsing på idrett, friluftsliv og 
kultur. Det bør også arbeides for å utnytte statlige og regionale virkemidler for 
gjennomføring av ønskede tiltak. 

(Spillemidler, kulturmidler, regionale utviklingsmidler m.m.  I forslaget til statsbudsjett 
for Miljøverndepartementet for 2006 er det ført opp en ny post 81 på kapittel 1400. 
”Tilskott til lokalt miljøvern og bærekraftige lokalsamfunn”. Midlene skal brukes til å 
organisere læringsnettverk og drive erfaringsformidling fra lokalt miljøvernarbeid. 
Nettverksgrupper av kommuner skal arbeide med konkrete tiltak innenfor de 
prioriterte miljøområdene i mindre nettverk ledet av KS, med miljøfaglig bistand fra 
en rekke aktører. Deltakerne i nettverket er en del av et større nasjonalt nettverk med 
tett samarbeid mellom fagmiljø, organisasjoner og næringsliv nasjonalt og regionalt.) 

Mål
- Holes natur og kulturlandskap skal tilgjengeliggjøres til beste for alle Holes 

innbyggere, til rekreasjon, som læringsmiljø og fysisk aktivitet i skoler og 
barnehager, som arena og møteplass for ”det gode liv” og som grunnlag for 
næringsutvikling.

- Det fokuseres i kommende fireårsperiode på fjordene, elva og strandsonen og 
tiltak for tilrettelegging i disse områdene.

- Kokskogfestivalen skal bli Holebygdas kulturelle  samlingstiltak med bred 
deltakelse av lokale krefter, lag og organisasjoner i Hole. 

- Hole skal være kjent for et aktivt samspill mellom sivilt samfunn, privat næringsliv 
og kommunen i arbeid med å få til ideer og planer med ressurser og 
gjennomføringskraft i prosjekter for ”Det gode liv i Hole”

Gjennomføring/Tiltak
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- I tilknytning til revisjon av arealdelen av kommuneplanen igangsettes arbeidet 
med flerbruksplan for fjord og strandsoneområdene i kommunen gjennom aktiv 
medvirkning fra ulike bruker- og interessegrupper. Det må finnes en god balanse 
mellom bruk og vern. 

- Det forslås et samarbeid mellom kommunene rundt Steinsfjorden/Tyrifjorden for 
tilrettelegging, oppsyn, vedlikehold av natur og friluftslivsområder. Det må settes 
av ressurser til gjennomføring av fjordstier og til tiltak i tilknytning til 
Sundvollenstranda, Halvdanshaugen, Helgelandsmoen, Storøya og øyene for 
øvrig.

- Ved neste revisjon av handlingsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet må det 
legges sterkere vekt på fysisk aktivitet og natur/kulturopplevelse og en prioritering 
av tiltak som kan gjennomføres på kort sikt og med enkle midler. Lag og 
foreninger inviteres til en aktiv prosess om dette. Pilotprosjektene fra samarbeidet 
med LHL på Helgelandsmoen bør også være element i dette arbeidet. Det bør 
bygges videre på aktiviteter og tiltak fra friluftslivets år – aktiviteter særlig knyttet 
til fjorden, strandsonen og nærområder. Informasjon fra Forum for friluftsliv i 
skolen bør utnyttes for å bidra til at friluftsliv i større grad blir brukt som 
pedagogisk og helsefremmende virkemiddel i skolen.

- Eksisterende kartlegging og oversikt over kulturminner og områder med 
naturkvaliteter i  Hole suppleres og publiseres med kart, bilder og tekst til bruk for 
innbyggerne, til bruk i skolen og til bruk for reiselivsnæringen. Digitale media kan 
være aktuelle verktøy.

- For videreføring, vedlikehold og videreutvikling av Krokskogen som 
rekreasjonsområde må det bygges på samarbeid mellom kommunen, frivillige 
organisasjoner, næringsliv og ressurspersoner. Hole historielag, Hole 
Jaktforening, Sollihøgda jeger- og fiskeforening, Holeværingen, Ringerike 
Orienteringslag, Oslo og Omland Friluftsråd, Turistforeningen, Skiforeningen, 
Hole Utmarkslag og Hole Skogeierlag m.fl. er her viktige aktører som kan brukes 
aktivt ved bl.a kartlegging og tilrettelegging, informasjonsmateriell og merking, 
fadderskap til seterområder, spennende historiske og kulturelle besøkspunkter 
som Gygra, Pipesteinen, Minnetavla i Nordkleiva, Pilegrimsleden m.m

- Krokskogfestivalen gjennomføres som fokusert samlingstiltak i juni hvert år. 
Styringsgruppe oppnevnes høsten 2005. Krokskogfestivalen kan bli en 
hovedarena for samspill mellom lag og organisasjoner i bygda og samtidig en 
arena for skoleavslutningene.

- Kommunen vil aktivt bruke den kulturelle skolesekken som verktøy for 
kulturformidling. Gjennom samarbeid mellom skole, lokale kunstnere og 
organisasjoner innenfor kulturlivet vil en sette fokus på lokal historie og utnytte de 
mulighetene som finnes. Kreative uttrykksformer, opplevelser og refleksjoner vil 
stå i sentrum ved denne kulturformidlingen av lokalhistorie, som f.eks. eventyrene 
fra Asbjørnsen og Moe m.m. (Eventyrbygda Hole).

- Kommunen vil være aktiv i å benytte statlige og regionale støtteordninger  for å 
bidra til å nå målsettingene. (spillemidler, kulturmidler, nye midler til lokalt 
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miljøvern m.m). Interkommunalt samarbeid og tematiske nettverk er også viktige 
verktøy for gjennomføring.

- For kobling av folk med gode ideer, folk med spesielle behov, ressurspersoner, 
lag og organisasjoner bør det etableres et samvirke mellom Frivillighetssentralen, 
kulturetaten, informasjonstjenesten.

- Integrere satsingen på ”det gode liv” inn i prosjektet ”kulturminnekartlegging i 
Hole”

4 Strategi (virkemidler for måloppnåelse)
En plan har liten verdi dersom dem planen er laget for ikke forholder seg til planen 
eller ikke gjennomfører de mål som står i planen.  Det er derfor svært viktig at en får 
til gode prosesser for handling etter at planen er laget.  Det er lagt opp til følgende 
prioriteringer knyttet til gjennomføringsdelen:

4.1 Nettverksbygging.

Erfaring tilsier at en viktig suksessfaktor for å oppnå handling er å dra veksler på hele 
lokalsamfunnet.
Kravene som stilles til kommunen blir stadig større.  Kommunene får ikke økte 
rammebetingelser som står i forhold til økte forpliktelser.  Kommunen blir derfor mer 
og mer avhengig av ekstern bistand for å imøtekomme innbyggernes behov.
Med fokus på måloppnåelse, har kommunen derfor undersøkt i andre kommuner hva 
som ligger bak en god samfunnsutvikling.  Entydige tilbakemeldinger tilsier at et 
aktivt samarbeide med lokalbefolkningen er avgjørende for å oppnå resultater 
spesielt innenfor stedsutvikling og kulturskapning.  (Spørreundersøkelser rundt 
livskvalitet tilsier at den beste kommunen å bo i er den kommunen som har størst 
tilbud på frivillig aktiviteter.)  De samme prinsippene gjelder innenfor 
næringsutvikling,  det må bygges opp under felles mål for å oppnå resultater.

Som en strategi (virkemiddel for å oppnå resultater) ønskes det derfor å legge vekt 
på nettverksbygging .

Nettverksbygging skal  bygge på følgende prinsipper:
- bygge opp under et felles ansvar (offentlig ,privat)
- Legge vekt på styrken ved å stå sammen (stor kompetanse ute i 

lokalbefolkningen)
- Bygge opp under at kommunen skal bestå som en egen kommune (lokalt 

engasjement)
- Ta vare på ildsjelene.
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For å lykkes med arbeidet er en avhengig av :
- Skape en felles strategi
- Lage offentlig og privat partnerskap
- Arbeide for åpenhet.
- Bygge opp under dialog
- Utvikle spisskompetanse.
- Gi økonomiske rammebetingelser til de som bidrar

4.2 Styrke samarbeidet på tvers av tjenesteområdene i kommunen.
Mål som er gitt innenfor satsingsområdene er i stor grad sektorovergripende.
Dvs at for å oppnå de mål som står i planen er en noen grad avhengig  av et samspill 
mellom de forskjellige tjenesteområdene.  
Tjenestelederne har i dag regelmessige møter hvor man får innblikk i hverandres 
områder.  
I tillegg til dette er det ønske om å etablerer møteplasser på tvers av 
tjenesteområdene hvor en prøver å finne løsninger på konkrete utfordringer.
For å vektlegge dette foreslås å utpeke et eget møterom for løsing av div. 
utfordringer.

4.3 Satsing på den ”tredje sektor” (frivillige enkeltpersoner, lag- og 
foreninger)
Kommunen blir mer og mer bevisst på hvilken viktig rolle frivilligheten er for 
kommunen.  I kommende planperiode er det derfor et mål om å styrke 
samhandlingen.  Kommunen ønsker å legge til rette for at det skal bli lettere å være 
frivillig i Hole kommune. 

Status:
Kommunen har mange frivillige som i en eller annen for er med på å bygge opp 
samfunnet i Hole. 
Mange frivillige er knyttet til frivillighetssentralen som i dag fungerer som et viktig ledd 
mellom kommunen og de frivillige.  Andre representer enkeltpersoner eller tilhører 
selvstendige lag- og foreninger.
Kommunen har vedtatt å satse enda mer på de frivillige gjennom å etablere en full 
stilling som frivillighetskoordinator.  

Satsingsområder rundt frivilligheten i planperioden:

Ungdom mellom 13 til 19 år:
Det er ønske om å trekke frivilligheten sterkere inn i barn- og ungdomsarbeidet og 
spesielt for gruppen ungdommer mellom 13 til 19 år.

Kommunikasjon (koordinering /informasjon)
Det ønskes å  satse på å gjøre kommunikasjonen bedre mellom:
Kommunen – frivilligheten (begge veier)
Frivillige – frivillige
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Viktige faktorer for kommunikasjon er:
- Frivillighetskoordinator
- Kommunens hjemmeside
- Møteplasser.

Styrke frivillighetssentralen
Satse på at frivillighetssentralen blir et ”kraftsenter ” i kommunen.
Styrke det frivillige engasjementet og sørge for at arbeidet gjøres på de frivilliges 
premisser.
La frivillighetskoordinator være en bindeledd og ressurs for all frivillighet som gjøres i 
kommunen.

Møteplasser 
Etablere uhøytidlige møteplasser for ”myldring” av nye ideer.

Nettverksbygging:
I tråd med punktene under kap. 4.1. 

4.4 Kortverson av kommuneplanen.

Hensikten med kortversonen  av kommuneplan er å legge til rette for mer aktivt bruk 
av planen.   Siden revisjon av  samfunnsdelen og arealdelen av kommuneplan er så 
vidt tett på hverandre, blir det laget en felles kortverson av planene.  
Kortversonen skal  være kort og kun inneholde de mest sentrale deler av planene.  
Den skal inneholde plankart i lite format, bestemmelser og viktige mål for 
samfunnsdelen. Kortversonen skal være tiltalende og innholde mange bilder som er 
relatert til planene.  Den vil bli distribuert  til alle kommunens husstander men også 
bli brukt som en presentasjon av kommunen i forskjellige sammenhenger.

4.5 Kommuneplanmelding
Det skal hvert år lages en egen kommuneplanmelding som gir en statusrapport om 
måloppnåelse. 
Dette vil gi kommunen en indikasjon på hva som er oppnådd og hvilke områder som 
bør prioriteres.
Kommuneplanmelding ble innført i Hole i forbindelse med forrige revisjon av 
kommuneplan men er ikke fulgt opp etter 2002. 

4.6 Årlig handlingsplan/tiltaksplan  som er knyttet  opp mot 
økonomiplan.
Kommuneplanens kortsiktige del skal følges opp med årlige handlingsplaner som er 
knyttet opp mot økonomiplanen.  På enkelte områder vil utarbeidelsen av 
handlingsplanen/tiltaksplanen, være et nært samarbeid med ”den frivillige sektor”
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5. Satsingsområder knyttet til de forskjellige 
tjenesteområdene.

5.1 Skoler

Definisjon
- Grunnskoleopplæring etter ”Opplæringsloven”
- SkoleFritidsOrdning (SFO): Tilsyn for barn mellom 6 og 10 år utenom skoletiden
- Kulturskolen: Musikkbarnehagegrupper for 5 åringer, musikkskoleklasse for 6 og 

7 åringer, kunstskolegrupper for aldersgruppen fra 6 til 10 år,  
instrumentalopplæring fra 8 år og oppover samt skolekorps.

- Voksenopplæring: Spesialundervisning , grunnskole for voksne, 
norskundervisning for fremmedspråklige.

Status:
- Vik barneskole 1. – 7. trinn.  Røyse barneskole 1. – 7 trinn Sundvollen 

oppvekstsenter 1. – 4. trinn. og  Hole ungdomsskole 8.-10. trinn. 
- Relativt mange elever trenger spesiell oppfølging  pga ulike årsaker. Som eks. 

kan nevnes lese- og skrivevansker og sosiale og emosjonelle vansker.  Man har 
kommet svært langt med hensyn til bruk av IKT i skolene.

- SFO, er etablert på Vik skole, Røyse skole og i Sollihøgda barnehage.
- Kulturskolen: 108 barn får undervisning i tillegg til medlemmene av skolekorpset.
- Voksenopplæringen gjelder i hovedsak spesialundervisning: Noe behov for 

økning i forhold til Hole kommunes beboere. I  Hole kommune finnes flere 
institusjoner med beboere fra Oslo kommune. Undervisningen til disse 
administreres og drives av Hole kommune.  Vi opplever at Oslo kommune skjærer 
ned i forhold til det faktiske behov med det resultat at lærerne må tilbakeføres til 
grunnskolen i Hole. Det samarbeides med Ringerike Voksenopplæring om 
norskopplæring for voksne fremmedspråklige.

Utfordringer:
- Gjennom undervisningen gi barn og ungdom i Hole mulighet til å utvikle seg 

innenfor:
o Samfunnsbevissthet 
o Miljøbevissthet
o Helsebevissthet (fysisk og psykisk)
o Ta omsorg for hverandre.

- Ha et godt samarbeid med foreldre, utvikle forpliktende samarbeid foreldrene i 
mellom.

- Skolen må være inkluderende med tilpasset opplæring for alle. De elevene som 
trenger det må få spesiell oppfølging uten at det går på bekostning av de andre 
elevene. 

- SFO: Tilbudet bør være mer enn tilsyn, noe som krever god bemanning.

- Kulturskolen: Fortsette arbeidet med å utvikle et godt undervisningstilbud samt 
bygge ut instrumentalopplæringen. Utvikle egnede lokaler.
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- Voksenopplæringen: Spesialundervisning til dem som har rettigheter. 
Grunnskoleopplæring for voksne og  norskopplæring for fremmedspråklige i 
fortsatt samarbeide med nabokommuner.

Mål:
- Gi tilpasset undervisning til alle elever slik ”Opplæringsloven” forutsetter
- SFO: Gi tilbud om ulike aktiviteter slik at det blir en meningsfylt fritid.
- Kulturskolen: Utvikle barn og unges kreative evner og holdninger.  Gi dem en 

meningsfylt fritid. Ha et eget, egnet sted å være.
- Det skal være gode og trygge læringsmiljøer tilrettelagt for den enkelte elev, slik 

at elevene har utvikling faglig, sosialt og opplever mestring.  Elevene skal sikres 
helhetlig grunnskoleutdanning fra 1. til 10. trinn i Hole kommune.

- Det skal være en bevisstgjøring og tilrettelegging for å fremme bedre helse blant 
barn og unge.

- Det skal være en bevisstgjøring på å skape et inkluderende samfunn, hvor det 
settes fokus på empati.

- Innenfor planperioden skal byggetrinn to på Sundvollen oppvekstsenter fullføres.

5.2 Barnehager

Definisjon
- Barnehagene: Pedagogisk tilbud og tilsyn for barn i alderen 1- 5 år.
- Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og 

aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem (Barnehageloven § 
1)

Status
I April 06 blir  ny barnehageplan for Hole Kommune tatt opp til politisk behandling.
Barnehagetilbudet i kommunen består av:
- Sollihøgda barnehage og SFO henholdsvis 30 og 10 plasser.
- Sundvollen barnehage 50 plasser
- Vik Formingsbarnehage 68 plasser.
- Løken Barnehage 62 plasser
- Svensrud Naturbarnehage 84 plasser
- Røyse Familiebarnehage 11barn
- Sundvollen Oppvekstsenter (ny august 06) 54 plasser
- 2private familiebarnehager med til sammen 10 barn under 4 år.

Kommunen har ved hovedopptaket 2006 full barnehagedekning.

Utfordringer
- Gi alle barn i Hole mulighet til å utvikle seg til samfunns- og miljøbevisste 

mennesker.
- Gjennom virksomheten, utvikle gode voksne forbilder for barna.
- Videreutvikle samarbeidet mellom barnehagen og religions- og livsynssamfunn i 

bygda.
- Opprettholde full barnehagedekning i takt med den relativt store 

boligutbyggingen.
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- Finne fleksible løsninger slik at en ikke har overkapasitet over tid i den enkelte 
barnehage.

Mål
- Opprettholde full barnehagedekning.
- Bygge 4- avdelingsbarnehage på Elstangen  (dersom utbygging av området går 

som planlagt).
- Bygge barnehage i Viksområdet (dersom utbygging går som planlagt)
- Ha fokus på forebyggende helse i det pedagogiske opplegget.
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5.3. Pleie, rehabilitering, omsorg og funksjonshemmede.

Definisjon 
Arbeidsoppgavene er knyttet til flg. virksomheter:
- Sykehjemmet med langtidsavdeling og rehabiliteringsavdeling
- Sundjordet bofellesskap
- Hjemmesykepleien og hjemmehjelp
- Omsorgsleiligheter 
- Frivillighetssentralen,
- Annet: middagsombringing og trygghetsalarmer.
- Omsorgsboliger for funksjonshemmede.
- Arbeidssenteret
- Tjenester til hjemmeboende.

Status
- Tildeling av hjemmehjelpstimer er ca. 200  timer pr. uke. (Dette har vært stabilt i 

mange år.)
- I forhold til andre kommuner har vi få sykehjemsplasser, men mye 

omsorgsleiligheter og god dekning av hjemmesykepleiere.
- Det er noen på ventelister til langtidsavdelingen, rehabiliteringsavdelingen og 

Sundjordet.
- Det er pr. dato ingen på venteliste til omsorgsleiligheter.
- Brukerundersøkelser tilsier at brukerne  stort sett er godt fornøyd med tjenestene.
- Kommunen har et eget eldreråd.
- Kommunen har eget råd for funksjonshemmede.
- Handlingsplan for funksjonshemning 1999.

Utfordringer 
- Det blir stadig flere eldre pleietrengende.
- Sikre innbyggernes behov for pleie- og omsorg- og rehabiliteringstjenester.
- Omsorgsleilighetene må i første rekke  tildeles de som virkelig har behov for den 

type bolig.
- Gjennomføre intensjonene i pleie- og omsorgsplanen.
- Samordningen av tjenestene i pleie- og omsorg må utvikles videre.
- Beholde, og ansette flere, dyktig personale.
- Stadig økende press på tjenester til mennesker med funksjonshemning som har

svært sammensatt behov.
- Avklare meningsfull sysselsetting ved arbeidssenteret.
- Etablere boliger til yngre funksjonshemmede.
- Stadig mindre rammer til arbeidet med funksjonshemmede.
- Stilles større og større krav til kompetanse.

Mål
- Imøtekomme brukernes behov for tjenester.
- Unngå overbelegg eller korridorplasser på sykehjemmet og Sundjordet.
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- Hjemmetjenestene skal være et godt alternativt tilbud for de som ønsker å bo 
hjemme istedenfor innleggelse på langtidsplass på sykehjemmet.

- Ingen ventelister til sykehjemsplasser, Sundjordet eller omsorgsleiligheter.
- Høyt gjennomsnittsbelegg av korttidsplassene på sykehjemmet.
- Omsorgsleilighetene skal være attraktive.
- Øke betydningen av frivillighetssentralens aktiviteter
- Det må tilrettelegges for boliger til funksjonshemmede slik at en møter 

samfunnets behov og krav.
- Tilby meningsfylte og alternative aktiviteter til 

5.4. Helse

Definisjon:

Tjenestekategori Helse er delt opp i 6 grupper som arbeider relativt selvstendig:
- Helseleder.
- Legestillinger (kommunelege, helsestasjonslege og tilsynslege på sykehjem).
- Helsesøstertjenesten.
- Jordmortjenesten.
- Fysioterapitjenesten.
- Kommunal pedagogisk psykologisk tjeneste (KPPT).

Noe av det de individuelle enheter etterstreber, er å følge nasjonale forskrifter, 
veiledere og retningslinjer samt lokale føringsregler innen for helsearbeid. Noe av det 
mest aktuelle lovverket og regelverket vi følger er:
- Lokal kommuneplan, økonomiplan og budsjett. 
- Skolehelseplan, helseberedskapsplan, smittevernsplan og kriseberedskapsplan.
- Kommunehelsetjenesteloven og opplæringsloven.
- Helsepersonell-loven og pasientrettighetsloven.
- Smittevernsloven og lov om planlegging av helse/sosialtjenesten i kommunene.

Status:
- Arbeidet er delt i tilstedeværelse i kommunen, der helsestasjonsarbeidet utgjør en 

viktig del, og oppsøkende arbeid ellers i kommunen.
- Siden Hole kommune er en relativt liten kommune, etterstrebes det 

lavterskeltilbud som omfatter de fleste av innbyggerne i kommunen. Likevel 
forsøkes det å settes et særlig fokus på barn og unge.

- Hole kommune har samarbeidsavtaler med andre kommuner innen områder som 
legevakt og helsestasjon for ungdom.

- Det etterstrebes tverrfaglig samarbeid og forebyggende helsearbeid.
- Ettersom en stor del av kommunens innbyggere pendler til jobb, benytter mange 

helsetilbud i andre kommuner. Likevel scorer man jevnt over høyere enn 
landsgjennomsnittet innen alle enheter av Helse på bruker undersøkelser og 
innbyggerundersøkelser. 

Utfordringer:

- Til en hver tid favne de etterspørsler og forventninger innbyggerne har til 
oppnåelse av god helse.
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- Få tid og overskudd til å etterstrebe større fokus på å demme opp med 
forebyggende arbeid enn å brannslukke med behandling.

- Implementere stadige nye statlige forskrifter og regler i praktisk helsearbeid.
- Utvikle kompetansen til helsemedarbeiderne i rask nok takt og innen rette 

områder ut i fra brukeres behov.
- Stadige nye utfordringer og økende befolkningsvekst stiller krav til fremtidig 

planlegging av organisasjon og økonomi om man ønsker å rette fokus mot helse 
og ungdom.

Mål:

- Etterstrebe å følge gjeldende lover, veiledere og regelverk med 
kommunehelseloven i spissen.

- Prioritere, holde fokus på og utvikle tilbudene til barn og unge.
- Påvirke den generelle folkehelsen, med fokus på bevisstgjøring og forebyggende 

helsearbeid.
- Utvike de helsetilbud som allerede tilbys i takt med brukernes behov.
- Fasilitere samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 

til beste for brukerne.  

5.5. Sosial , barnevern,  psykiatri og flykninger

Definisjon
- Virksomheten skal være befolkningens sikkerhetsnett hva gjelder tilgang på gode 

tjenester innenfor de forskjellige grupperinger. 
- Videre skal området arbeide forebyggende i forhold til alle grupper barn og 

voksne samt sørge for at de med behov for våre tjenester får rett hjelp til rett tid.

Status 
- Ved å være en liten kommune er det relativt kort avstand mellom kommunen og 

brukerne av tjenestene.
- På lik linje med andre kommuner har Hole utfordringer innenfor psykiske vansker 

og sosiale problemer hvor det er viktig å komme rask inn i tiltak.
- Kommunen har relativt lav bemanning innenfor psykiatri, men ligger på 

gjennomsnittet med hensyn til utfordringer.
- Kommunen er en relativt stor tilflytningskommune med de utfordringer dette gir.
- Relativt få botilbud for utsatte grupper.
- Mange ungdommer reiser ut av kommunen i forbindelse med uorganiserte 

aktiviseringer. Rus og stoff problematikk synes ikke å være mindre i Hole enn 
andre kommuner.
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Utfordringer
- Fokusere videre på frivilligheten i Hole som en ressurs til å ta vare på de som 

faller utenfor.
- Kommunen har en utfordring med å skaffe botilbud for utsatte grupper.
- Det er en utfordring å komme tidlig inn i tiltak for de som trenger hjelp.
- Kommunen skal satse på frivillige, lag- og foreninger. Her er mange 

ressurser/ressurspersoner som bør inviteres til å ta ansvar for Holesamfunnet og 
spesielt de som faller utenfor.

- For å kunne komme vanskeligstilte i møte på en god og effektiv måte er det helt 
avgjørende at en kan ta vare på og videreutvikle de gode samarbeidsrutinene 
mellom de ulike aktørene som utgjør kommunens hjelpeapparat. I den 
sammenheng vil det også være en utfordring å kunne opprettholde tilstrekkelig 
bemanning i sosialtjenesten.

- Kommunens kriseteam sitter i en nøkkelposisjon i forbindelse med store, 
plutselige ulykker. Dette arbeidet er svært viktig og det er nødvendig at 
medlemmene får jevnlig og tilstrekklig opplæring.

- I henhold til gjeldene psykiatriplan omfattes av mange utfordringer.  Dette vil igjen 
stille klare krav til framtidig organisering og prioritering av økonomiske   ressurser.

Mål
- I budsjettet samt i bemanningsplan skal barn- og unge prioriteres.
- Hole skal ha en beredskap ovenfor barn og voksne i krise som sikrer dem hjelp til 

rett tid.
- Hjelp til selvhjelp er overordnet målsetting innenfor sosialtjenesten.
- Arbeide for å få til samarbeide med frivillige organisasjoner om tiltak for utsatte 

barne- og ungdomsgrupper og innen psykiatrien.
- Fortsette arbeidet med å inkludere flyktningene  i samfunnet og fokusere på den 

ressurs  flyktningene representerer.

5.6. Teknisk eiendom
Teknisk, drift, vedlikehold og forvaltning

Definisjon
Teknisk eiendom  omfatter en rekke resultatenheter/ virksomheter:
- Drift og vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer som representerer store 

verdier.
- Drift og vedlikehold av kommunens idrettsanlegg og friarealer, inkludert 

renovasjon på øyer i Steinsfjorden og Tyrifjorden.
- Eiendomsforvaltning - forvaltning av kommunens samlede bygg- og 

eiendomsmasse. 
- Vannforsyning - drift/vedlikehold av  vannverk ,  høydebassenger og 

vannledninger. Planlegging og gjennomføring av nyanlegg.
- Avløpsvirksomhet - drift og vedlikehold av  renseanlegg,  pumpestasjoner og  

hovedledninger, planlegging og gjennomføring av nyanlegg.
- Avfall / renovasjon - drift av gjenvinningsstasjon. Driftsansvar for 

husholdningsrenovasjonen er overlatt HRA. Omfatter  alle fastboende og deler av 
hyttebebyggelsen.



Side 44 av 44

- Brann og feiing - samarbeid Hole /Ringerike - andelsbrannvesen. Hole leier 
tjenestene mot årlig refusjon.

- Kommunale veier - ansvar for drift og vedlikehold av  ca 43 km med kommunale 
veier, planlegging og gjennomføring av nyanlegg.

Status
- Kommunale bygg:  Det bevilges kun midler til drift og helt nødvendige 

reparasjoner.
- Vik og Røyse skole er nylig rehabilitert. Nytt oppvekstsenter er under bygging på 

Sundvollen.
- Eiendomsforvaltning: Leiekontrakter (utleie - innleie), 

forhandlinger/grunnerverv/kjøp av boliger, byggeprosjekter, brannvern, 
forsikringer, interkommunalt samarbeid (FOBE).

- Vannverksvirksomheten drives med 100 % inndekning av kostnader. Eventuelle 
overskudd settes av på bundne driftsfond som benyttes til utskifting/oppgradering 
av ledningsnett.  På grunn av nettets alder er behovet for utskifting stort og 
tiltagende i årene som kommer.  Vannkvalitet ligger innenfor krav i 
drikkevannsforskriften.

- Avløpsvirksomheten  i Hole bestemmes av utslippstillatelsen gitt av 
Fylkesmannen  Vi har stort sett oppfylt krav i tillatelsen så langt.  For mindre 
avløp har kommunen egen forskrift.

- Renovasjon - full kildesortering gjennomført, fungerer godt. HRA har 
driftsansvaret – også gebyrinnkreving. Gjenvinningsstasjon driftes av kommunen, 
populært tilbud - kostnader refunderes av HRA.

Utfordringer
- Hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i 2004.  Det er en utfordring å 

imøtekomme de mål som er satt i planen.
- Forvaltning/drift/vedlikehold av kommunale bygg og eiendommer:  Sørge for at 

den samlede bygg- og eiendomsmassen forvaltes på en effektiv og profesjonell 
måte. Lage bedre forvaltnings- / drifts- og vedlikeholdsplan for alle kommunale 
bygg og eiendommer. Mer satsing på riktig bruk av energi / alternative 
energikilder.  Gjennomføre kompetansehevende tiltak for driftspersonellet.

- Vannforsyning:  Kommunen er godt i gang med å skifte ut gammelt 
hovedledningsnett som er 35-40 år. Det er viktig å se gebyrnivå / inntekter i 
sammenheng med dette. Det er videre meget viktig at vi yter våre tjenester på en 
slik måte at våre kunder føler de betaler riktig pris for den varen de får. Det er en 
forutsetning at vannkvaliteten er god og at dette til enhver tid kan dokumenteres. 
(drikkevannsforskriften)

- Avløp: Det vises til Hovedplan for avløp.  Avløpssituasjonen langs Neslandet 
vurderes som spesielt bekymringsfull og det anses som viktig å vurdere 
eventuelle tiltak rettet både mot fritidsbebyggelsen og helårsboligene.

- Avfall: Øke graden av kildesortering - øke innsatsen med informasjon/motivasjon 
ovenfor innbyggere og ikke minst brukere av kommunale bygg. Målet er betydelig 
reduksjon av restavfall til Trollmyra.

- Veier: Fortsatt stor innsats med oppgradering og re asfaltering av veier for å 
hindre forfall og nedbryting av veikropp / økt satsing på forebyggende vedlikehold. 
Vil medføre behov for årlige ekstra bevilgninger. Revisjon av trafikksikkerhetsplan 
i 2006.  
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- Bærekraftig energibruk: Det skjer mye interessant i forhold til å ta i bruk fornybare 
ressurser til oppvarming som alternativ til olje og elektrisitet.  Gjennom vårt 
eierskap i RIK bør Hole kommune tydeliggjøre den vedtatte eierpolitikken ved å 
være en aktiv pådriver og samarbeidspartner i slike prosjekter.  (Geovarme er 
benyttet for nye boliger på Elstangen.

Mål
- Eiendomsforvaltning / drift og vedlikehold: Gjennomføre "Forvaltning - drift -

vedlikeholdsplan" (FDVU- plan) slik at kvalitet og verdier ivaretas på en skikkelig 
måte.

- Vannforsyning: Til enhver tid ha nok og godt drikkevann som tilfredsstiller krav i 
drikkevannsforskriften og til en pris som kunden mener er akseptabel. 
Opprettholde “selvfinansiering” - også når det gjelder nyinvesteringer. 

- Avløp: Til enhver tid drifte avløpsanleggene på en slik måte at det ikke skjer 
utslipp til noen resipient som er i konflikt med gitte krav og de brukerinteresser 
som er aktuelle. Fortsette med full inndekning av alle kostnader med gebyrer. 
Private avløpsløsninger (spredt bebyggelse) skal tilfredsstille krav i forskrifter med 
hensyn på kvalitet og funksjon jmf Hovedplan for vann og avløp.

- Avfall: Maksimal kildesortering og gjenbruk /resirkulering av avfall. Restprodukt av 
behandlet organisk avfall/slam søkes gjenbrukt innen egen 
kommune(Jordforbedringsmiddel).

- Veier: Målet er å bedre veistandarden generelt, spesielt nevnes stort behov for re 
asfaltering og forsterkning av veikropp på deler av nettet. Er avhengig av en 
betydelig økning i årlig bevilgning.

- Finne kloakkløsninger for spredt bebyggelse/hytter på Neslandet og Storøya jmf. 
Hovedplan for vann og avløp. 

6 Samfunnsdelens kopling opp mot arealdelen av 
kommuneplanen.

Kommunen har bevist delt inn revisjon av samfunnsdelen- og arealdelen av kommuneplan i 
to bolker, hvor en har valgt å revidere samfunnsdelen først.  Bakgrunnen for dette er blant 
annet at arealdelen ikke skal ta for mye fokus fra samfunnsdelen. Videre vil en at mål og 
satsingsområder knyttet til samfunnsdelen skal være med på å styre arealdelen av 
kommuneplan.

Revisjon av arealdelen av kommuneplan startet opp våren 2006. og en har som mål å 
avslutte arbeidet våren 2007.
I forbindelse med revisjonen av arealdelen vil det hele tiden bli lagt vekt på føringer fra 
samfunnsdelen.

Eksempel på kopling mellom samfunnsdelen og arealdelen:
- Forhold som fremkommer under kap. 2.10 bærekraftig samfunnsutvikling.

- Tilgjengelighet til friområder:
o Krokskogen
o Fjorden
o Storøya.
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- Befolkningsvekst i forhold til annen infrastruktur.
- Sentrumsutvikling, Vik/Sundvolden
- Gi føringer til utarbeidelse av reguleringsplaner som:

o Tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom gode gangforbindelser, lek/friområder 
adkomst til naturområder etc.

o Fokus på trygge oppvekstmiljø for barn og unge.

- Sørge for tilgjengelige næringsarealer.

7 Henvisninger.   
7.1. Henvisning til faktaopplysninger
- Statistisk sentralbyrå
- Kommunale planer.
- Kommunale tjenesteledere, politikere og andre lokale informanter.
- Interkommunalt samarbeid.
- Fylkeskommunale planer
- Stortingsmeldinger, proposisjoner og rundskriv.

7.2. De som har deltatt i prosessen
Styringsgruppe: Formannskapet
Referansegrupper: Plan- og miljøstyret, Humanitært styre.
Adm. Styringsgruppe: Rådmannens stab.
Planen har dessuten vært tema i div. administrative, politiske og private forum.

Arbeidsgrupper – samfunnsdelen av kommuneplanen.

Barn og unges oppvekstmiljø:
Politisk:

- Dag Egil Bull Sletholdt (H) (leder)  
- Arve Wik (AP)  

Administrasjonen:
- Knut Emil Kolstø 
- Bjørg Granholdt (sekretær) 
- Siv Rørvik 

Privatpers./lag og forreninger:
- Dorthe Gulbrandsen 
- Vaha Magomado 
- Egil Eide 
- Per Hafnor  

Barn/ungdommer:
- Sigurd Nørsterud 
- Marie Føli  
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Næringsutvikling:
Politisk:

- Kristin Bjella  (Sp.) (leder)
- Jørn Øverby      (Fr.P)

Administrasjonen:
- Jens Ingebrigtsen  (sekretær) 
- Hilde Bendz  

Privatpers./private næringsliv:
- Bjørn Hartz 
- Christian Grønsleth  
- Tord Laeskogen 
- Lennart Hovland

”Det gode liv”:
Politisk:

- Kari Strande (SV) (leder) 
- Paul O. Liseth (KrF) 

Administrativt:
- Magnhild Lauritsen. 
- Siri Gythfeldt (sekretær)

Privatpers./lag og for.
- Egil Holm 
- Dag Otto Winnæs 
- Berit Skaug 
- Kjell Sundøen. 


