
Status 2020 2021 2022 2023 Hensikt med planen/merknad

Overordnende planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2018 Rulleres ikke, handlingsdelen konkretiseres ytterligere i øk.plan/budsjett.

Kommuneplanens arealdel 2009 Oppgradere til nytt regelverk, LNF-eksisterende

Økonomiplan med handlingsdel 2020 Årlig rullering

Anskaffelsesstrategi 2018 Verktøy for bærekraftig utvikling (kommunestyrets verbalvedtak budsjett 2020)

Langsiktig drifts- og investeringsplan (LDIP) 2019 Rulleres annenhvert år

Helhetlig ROS - analyse 2018 Oppdatere risikobildet, bedre risikostyringen på overordnet nivå

Overordnet beredskapsplan 2018 Oppdatere planverket etter endret overordnet ROS-analyse

Oversiktsdokument Folkehelse 2020 Årlig oppdatering

Kommunedelplaner - areal

KDPL Sundvollen 2020 Tettsteds- knutepunktsutvikling, FRE16, fjordområder, boligvekst og off. infrastruktur

KDPL Vik 2009 Boligvekst og offentlig infrastruktur og tjenesteyting, tettstedsutvikling av kommunesenteret

KDPL Helgelandsmoen 2009 Næringsutvikling, masseforvaltning

KDPL Sollihøgda 2017 Rulleres ikke i denne planperioden, innlemmes i arealdelen i neste planstrategiperiode

Samfunnsutvikling

Mobilitetsplan Ny Erstatter og oppdaterer trafikksikkerhetsplan. Trafikksikker kommune

Næringspolitisk handlingsdel Ny Konkretisering av tiltak jf. Næringspolitisk strategi, rulleres siden i årsbudsjett/øk. plan

Plan for spredt avløp Regi av samarbeidsavtale med Lier kommune

Plan for friluftslivets ferdselsårer Ny Herunder planlegging av tiltak for komp. for friluftslivets interesser som blir berørt av FRE16

Tilsynsstrategi ulovlighetssaker Ny Strategi for oppfølging og prioritering av ulovlige tiltak

Hovedplan vann og avløp 2019 Revideres med temaoversikt overvannsrisiko

Hovedplan vei Ny Herunder vei-normer

Klima- og miljøplan 2010 Strategier, handlinger og tiltak i et lengre perspektiv, herunder klimaregnskap

Eiendomsstrategi Ny Utviklingsplan for kommunale eiendommer

Revisjon av Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2017 Revideres m/ østsiden av Kroksund. Delfinansiering av planarb. fra Viken fylkeskommune er uavklart.

Kommunedelplan for landbruk og beite 2020 Revisjon i regi av felles Landbrukskontor Hole og Ringerike kommuner

Temaplan/analyse vedr. skred, ras, flom, overvann Etter innspill fra offentlige myndigheter og overordnet ROS

Strategi for SMIL og NMSK i Ringerike og Hole 2020 Gjennomføres i regi av felles Landbrukskontor Hole og Ringerike kommuner

Forvaltningsplan for Utvalgte kulturlandskap 2020 Tidligere forvaltet av fylkesmannen, følges opp av Landbrukskontoret

KDPL for idrett og fysisk aktivitet 2020 Vurderes rullert i neste planstrategiperiode, foreslås innlemmet i Samfunnsdelen

Kulturplan 2019 Vurderes rullert i neste planstrategiperiode, foreslås innlemmet i Samfunnsdelen

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 2018 Tiltak følges opp i næringspolitisk handlingsdel

Oppvekst 

Oppvekstplan Helhetlig temaplan, faganalyser m.m.

Utviklingsplan skole og barnehage Ny Struktur og strategi, behovsanalyse, arealprioriteringer, innbefatter kulturskole.

Sektorplan for oppvekst Utgår, inngår i oppvekstplan

Plan for Holeskolen 2017 Utgår, inngår i oppvekstplan

Velferd 

Utviklingsplan formålsbygg - omsorg, helse, kultur Ny Behovsanalyser, struktur, strategi, prioritering til arealdelene. Frivilligsentral, kafe, evt bibliotek?

Pleie, omsorgs- og helseplan Ny Helhetlig temaplan, faganalyser, opptrappingsplan hab. og rehabilitering.

Boligpolitisk handlingsdel 2016 Politiske strategier med langsiktig handlingsdel

Alkoholpolitisk handlingsplan 2020 Rulleres hvert fjerde år

Demensplan Utgår, inngår i pleie, omsorgs,- og helseplan

Pleie og omsorgsplan Utgår, inngår i pleie, omsorgs,- og helseplan

Leve hele livet Inngår i pleie, omsorgs,- og helseplan og arealplaner

Oversikt over planer og strategidokumenter Hole kommune


