
Program Ringerike Venstre 2019-2023 

 

      

Gjennom samarbeid, tillit og engasjement vil Ringerike Venstre arbeide for 

grønn vekst og næringsutvikling, nye arbeidsplasser, godt miljø og folkehelse. Vi 

vil jobbe for å skape en kompakt miljø- og kulturby og tettsteder der det er godt 

å bo, leve og arbeide. Ringerike Venstre setter folk først og skal være ombud for 

alle som bor i kommunen vår. Det skal handle om å gi innbyggerne muligheter 

til å finne sin egen måte å leve livet på.  

Ringerike Venstre vil innføre FNs bærekraftsmål som grunnlag for kommunens 

arbeid på alle områder, herunder viktige saker som: helse og utdanning, rent 

vann, ren energi, mindre ulikhet, arbeidsmiljø, innovasjon, bærekraftige by- og 

tettsteder, hindre negative klimaendringer i luft, i vann og på land.  
 

By- og tettstedsutvikling 

God planlegging av Hønefoss gir økt livskvalitet for alle som bor på Ringerike – 

og for dem som besøker byen vår. Ringerike Venstre ønsker en levende by der 

mennesker møtes og trives. Målet er å skape en by der mennesker finner grunn 

til å bli en stund, ikke bare for å gjøre et kjapt ærend, men for å oppleve god 

arkitektur, kultur, aktiviteter og et bredt servicetilbud. For å øke tilflytting og 

tilbakeflytting av ungdom, må byen også ha tilbud tilpasset de unges interesser 

og økonomiske situasjon. Hønefoss skal være en by for alle.  



 
Ringerike Venstre vil: 

▪ Legge til rette for grønn utvikling av Hønefoss og tettstedene våre 

(urbant landbruk, grønne tak, birøkt og parsellhager). 

▪ Innføre gratis sentrumsparkering inntil tre timer for alle med folke-

registrert adresse på steder der offentlig busstilbud mangler, eller er lite 

tilfredsstillende. 

▪ Prioritere gang- og sykkelveier (sykkelvei gjennom sentrum i Hønefoss og 

sykkelveier i tettstedene våre). 

▪ Tilrettelegge for utbygging i Hønefoss og i tettstedene våre, men ikke på 

bekostning av stedenes egenart og kulturhistorie. 

▪ Stille krav til estetisk utforming i byggesaker og strengere krav til 

materialvalg og arkitektur både i Hønefoss og i tettstedene våre. 

 



 

Spesielt for Hønefoss:  

• Etablere en levende markedsplass på Søndre torg alle lørdager i sommer-

sesongen (rimeligere pris for smånæringer, gratis for privatpersoner som 

vil selge brukte produkter fra kjeller og loft). Vi vil ha liv på torget! 

▪ Gang- og sykkelvei fra Tippen til Schjongslunden så fort som mulig, og 

senest innen 2021. 

▪ Punkthus med maksimalt seks etasjer på Tippen, smug mellom husene 

med næringsvirksomhet, kafeer og kiosker i første etasje. 

▪ Strandpromenade og aktivitetspark, høyere bebyggelse oppover på Øya. 

▪ Bevare friluftsområdene – og skape nye i sentrumskjernen, på Øya, 

Tippen og ved jernbanestasjonen. 

▪ Redusere tillatt kjørehastighet i Kongens gate til 30 km/t. 

▪ Bygge parkeringsplasser under bakkeplan. 

▪ Oppmuntre handelstanden og gårdeiere til å etablere innovative butikker 

som særlig kan appellere til unge mennesker (eksempler: kortreist 

økologisk frukt og grønt uten plast, varer i løsvekt, bruktbutikker med 

kvalitetsprodukter). 

▪ Be handelsstanden i sentrumsgatene om å vurdere åpningstidene sine. 

Folk flest er på arbeid i butikkenes åpningstider (bidrar ikke til et levende 

sentrum).  

 

Klima og miljø 

Klimaet er den største utfordringen i vår tid, og må løses både lokalt, nasjonalt 

og globalt. Her har kommunene et stort ansvar. Ringerike har mange natur-

ressurser, deriblant mye skog, og gode forutsetninger for å kunne bidra i klima-

kampen. 

 



Ringerike Venstre vil: 

▪ Ha forpliktende mål lokalt for reduksjon av klimagassutslipp - og energi-

effektivisering. 

▪ Jobbe for nullutslippsløsninger i kollektivtrafikken. Gjøre det enklere og 

billigere å reise kollektivt. 

▪ Styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible 

endringer (bygging av hus, fritidsboliger og næringsbygg på dyrket mark 

skal ikke tillates). 

▪ Oppfordre HRA til å innføre returordninger for småelektrisk avfall og 

batterier med henting hos husstandene. Låsbare bokser til farlig avfall 

bør etableres i større borettslag og sameier. 

▪ Oppfordre HRA til å åpne en bruktbutikk med møbler og hvitevarer. 

Private husholdninger bør få levere produktene gratis.  

▪ Sikre trygg vannforsyning gjennom ansvarsfull forvaltning av vannkildene 

våre. 

▪ Satse på klimavennlige byggematerialer i nye bygninger. 

▪ Bevare naturmangfoldet i kommunen, og sikre at innbyggerne i 

kommunen har lett tilgang til marka, skogsområder, elver og strender. 

▪ Jobbe for at det ikke blir motorisert ferdsel over Petersøya. 

▪ Etablere og ivareta grønne lunger i byen (plante flere trær og busker på 

Søndre torg). 

 

Gründere og næringsliv 

Ringerike Venstre ønsker nyskaping og gode levevilkår for etablerere. 

Næringslivet må ha gode rammebetingelser. Vi ønsker rask saksbehandling, 

samarbeid og en ansvarlig ja-holdning i kommunen. Næring og miljø må gå 

hånd i hånd. Venstre vil at næringslivet bygger videre på kunnskap, 

kompetanse og naturgitte forutsetninger. Ringerike skal være ledende i 

arbeidet med å gjennomføre det grønne skiftet. 

 



Ringerike Venstre vil: 

▪ Stimulere til videre utvikling av nye kunnskaps- og industribedrifter, 

eksempelvis på Eggemoen, Follum, Hensmoen og Hvervenkastet. 

▪ Arbeide for et virkemiddelapparat som støtter opp om private initiativ, 

gründere og etablerere, blant annet gjennom at det etableres et 

såkornfond (etableringsfond). 

▪ Bruke kunnskap og god tilgang på råstoff som basis for utvikling av 

sirkulær- og bioøkonomi. 

▪ Stimulere tiltak som øker karbonfangsten i landbruket. 

▪ Etablere en egen støtteordning for private initiativ til delings-, 

reparasjons- og ombruksøkonomi. 

▪ Legge til rette for vekst og initiativ i jordbruk og skogbruk (regionen vår 

har et godt grunnlag for dette). 

▪ At fastsatte støygrenser ved datasentre kontrolleres regelmessig og at 

det reageres raskt og strengt ved brudd på disse. 

 

Helse og omsorg 

Det er viktig med kompetent og godt utdannet personale i alle områder 

innenfor helse og omsorg. Brukernes behov og trygghet skal stå i sentrum. Det 

er en forutsetning med godt samarbeid på tvers av de forskjellige fagmiljøene, 

samt godt samarbeid med lokalsykehuset og frivillige. 

 

Ringerike Venstre vil: 

▪ Styrke jordmortjenesten i kommunen gjennom flere kontroller før og 

etter fødsel. 

▪ Styrke den hjemmebaserte omsorgen. 



▪ Støtte lavterskeltilbud, arbeidsmarkedsbedrifter og virksomheter som 

Frivillighetssentralen, Villa’n, Fontenehuset, Regnbuen, Stjernegruppen, 

Matchbox, Ungdomsplassen og Menova. 

▪ Integrere omsorgsboliger i nye boligbygg i Hønefoss sentrum. 

▪ Arbeide for å få nok avlastnings- og korttidsplasser i tillegg til 

sykehjemsplasser. 

▪ Utrede mulighet for GPS for demente hjemmeboende. 

▪ Følge opp nye muligheter innenfor velferdsteknologi. 

▪ Fortsatt ivareta sykehuset som fullverdig lokalsykehus med fullverdig 

akuttberedskap og fødeavdeling. 

▪ Satse på forebyggende helsetiltak for alle aldersgrupper. 

 

Skole 

Grunnskolen er en viktig læringsarena for barn og unge. Alle elever har rett til 

en trygg og god skolegang, der de får hjelp og støtte til å utvikle sitt fulle 

potensial både faglig og sosialt. 

 

Ringerike Venstre vil: 

▪ Bevare og renovere Hønefoss skole, bygge ungdomsskole i det samme 

området. 

▪ Argumentere for gode lekser i skolen (tilpasset i mengde og vanskelig-

hetsgrad) – utvikler elevens selvstendighet, utholdenhet og ansvarlighet. 

▪ Argumentere for fleksibel skolestart i Ringeriksskolen – barn bør få starte 

på skolen når de er modne og klare for det (trygg skolestart). 



▪ Støtte ungt entreprenørskap i skolen (gi elevene mulighet til å bruke og 

utvikle skapende og kreative evner). 

▪ Arbeide for trygge skoleveier for alle barn i kommunen. 

▪ Utvide og forbedre fagforseringsordningen for å styrke oppfølgingen av 

faglig sterke elever (omfatter kun matematikk i dag). 

 

Kultur 

Kulturen i Ringerike er i stor grad drevet av frivillighet. Dette er positivt for 

kommunen, og har gitt god utvikling og vekst i det lokale kulturtilbudet. 

Ringerike Venstre vil utvikle kulturområdet ytterligere, og øke den økonomiske 

støtten til kulturformål. 

 

Ringerike Venstre vil: 

▪ Jobbe for at kommunen tar over og bygger ut Hønefoss kultursenter, 

spesielt med tanke på breddekulturen. 

▪ Opprette ordning med gratis aktivitetskort (opplevelseskortet) for barn og 

unge mellom seks og atten år for familier med særlig svak økonomi. 

Ordningen er et samarbeid mellom NAV, Ringerike kommune  og private 

aktører. Aktivitetskortet skal kunne lastes ned på mobilen. 

▪ Anerkjenne e-sport som idrettsgren, og gi spillerne en arena der 

ferdigheter og vennskap kan utvikles. Vi vil avsette søkbare midler for 

2020 til oppstart av e-sportavdelinger i idrettslag. 

▪ Ta vare på lokal kulturhistorie ved å verne, vedlikeholde og bruke 

historiske bygninger. Hente fram by- og stedshistorie, og gjøre den kjent 



for folk som bor i kommunen vår. Arbeide for å realisere et lokalhistorisk 

museum samt ta initiativ til å etablere et filmarkiv for regionen. 

▪ Støtte Hardraade Vikingskipforening i deres arbeid med å hente frem 

kunnskap om vår rike kulturarv, formidling og læring av gamle teknikker 

og i deres arbeid med å bygge et vikingskip. 

 

Integrering 

Innvandrere som  kommer til Ringerike bringer med seg ressurser som riktig 

utnyttet gir et rikere lokalsamfunn på flere måter. Ringerike Venstre ser 

betydningen av arbeidet i Inkluderingsrådet med både etniske nordmenn og 

innvandrere som medlemmer. Fargerikt fellesskap! 

 

Ringerike Venstre vil: 

▪ Bidra til at hver enkelt person får god oppfølging og aktiviseres. 

▪ Vise til det gode arbeidet som Voksenopplæringen utfører.  

▪ Bidra til at innvandrere med opphold i kommunen får tilstrekkelig 

oppfølging i språk, utdannings- og jobbmuligheter (språk og arbeid er 

viktige forutsetninger for vellykket integrering). 

▪ Bidra til at flyktninger fra krig og ufred får hjelpen de har behov for, slik 

at de kan lykkes i livet. 

 



 


