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Hva er Øvre Eiker i dag? 

• Øvre Eiker – landlig mellom tre byer 
 

• Ikke spektakulært på så mange vis – men veldig 
hverdagsgod 
 

• Stort nok og smått nok 
 

• Kan bli et digert vei- og jernbanekryss hvis vi ikke 
passer på 
 

• Vi har en ambisjon om å være et årvåkent 
lokalsamfunn: agere tidlig – bry oss om og bry oss 
med 
 

• Kommunen er åpen for samarbeid med andre om 
videre utvikling – hvor avhengig er vi av slike 
samarbeid?  
 

Kunst laget av elev på Vestfossen barneskole 



Livet leves lokalt 
Derfor er kommuneplanarbeidet viktig 

• Vårt viktigste verktøy for utvikling av 
kommunen 
 

• Påvirker hverdagen til innbyggerne 
 

• Skal vi vokse? I så fall hvor og på hvilken 
måte?  
 

• Flere vil ha behov for vår omsorg – hvordan 
ser samfunnet ut når vi lykkes med det? Hva 
gjør kommunen og hva forventer vi av 
innbyggerne? 
 

• Klima er i endring – hva kan vi gjøre lokalt, og 
hva skal være vårt ambisjonsnivå? 
 Holtefjell by night 



Hva betyr korona-krisa for våre perspektiver? 

• «Når krisa truer blir vi meir lokale i vår 
tilnærming til livet» (Alfred Bjørlo, ordfører 
i Eid i Kommunal Rapport mars 2020) 
 

• Det nære blir viktigere – familie, naboer, 
venner, en god og meningsfull hverdag 
– Hvis det stemmer: hvordan kan vi bruke 

denne vissheten bedre i vårt utviklingsarbeid? 

 
• Har kommunen kommet nærmere folk i 

denne tida? Klarer vi å kommunisere med 
folk, «treffe» dem der de er?  
– Hvis ja – hvordan skal vi innrette oss slik at vi 

kan fortsette med det? 



Aftenposten 28.4.20 

Professor Thomas Hylland Eriksen: Koronakrisen vil gjøre at flere får øynene opp for «det 
langsomme livet i nærmiljøet» - få oss til å sette mer søkelys på livskvalitet og mindre på 
levestandard 
 
Professor Hilde Bondevik: Det kan tenkes at vi vil oppleve en flukt fra byene, endrede 
forbruksmønstre, et økt fokus på selvforsyning og flere lokale nyvinninger og næringer 



Samspillet kommune - innbyggere 

• Dette hører vi ofte: «I framtida 
vil vi samskape mer med 
innbyggerne om 
oppgaveløsning» 

 

• Samtidig: Ordfører spør «hva 
med frivilligheten, kan de 
bidra?» Administrasjonen 
svarer «nei, dette må 
profesjonelle løse, vi kan ikke 
bare ta folk inn fra gata for å 
gjøre disse oppgavene». 

 

Dilemma: behov for at innbyggerne er 
mer involvert og at det er høyere krav 
til profesjonalitet og høy kompetanse i 
kommunens tjenester 
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Delene av planverket henger sammen 

• Samfunnsdelen skal ta stilling til 
langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunen som 
helhet og kommunen som 
organisasjon 
 

• Ambisjonene i samfunnsdelen får 
konsekvenser for arealdelen 
– Eks boligpolitikk, jordvern og 

knutepunktutvikling 
 

• Samfunnsdelens handlingsdel er 4-
årig økonomiplan 
 

• Årlig budsjettvedtak med 
tiltaksplaner er økonomiplan 
konkretisert 

Befaring i Harakollen 



Planstrategi 2020-2023 
Verktøy for kommunestyret – oversikt over utvikling, utfordringer, strategiske valg  

• Arbeid mot utenforskap sentral plass i rulleringen av kommuneplanen 

• Regional posisjon skal vurderes 

• Stedsutvikling – hvordan videreføre arbeidet? Kobling til tjenesteutvikling 

• Sammenhengende oppveksttjenester, skole- og barnehagebehov 

• Gjennomgripende diskusjon om boligpolitikk 

• Folkehelse 

• Økte behov knyttet til aldrende befolkning – fokus på mestring 

• Klima og miljø – ambisjonsnivå og lokal rolle 

• Innbyggernes engasjement for lokalsamfunnet gjennom kultur og 
frivillighet 

• Skal kommunen skifte navn? 

• Alle på nett – tilrettelegging av bredbånd til alle 

• Næringsutvikling 

 

 



Menneskevennlig lokalsamfunn 
Noen nøkler til videre arbeid 

• Det snakkes om «aldersvennlig stedsutvikling»  
        – men det som er bra for eldre, er bra for alle 

 
• Å kjenne noen på stedet sitt er viktig – møteplasser 

 
• Medvirkning gir innsikt i folks liv og behov 

 
• Grønne korridorer – gangforbindelser og grøntstrukturer som binder boligområder og 

sentrumsområder sammen 
 

• Egnede boliger – nye boformer – generasjonsblanding  
 

• Nærmiljø hvor det er enkelt å trene, gå tur, handle, oppleve kultur - nå nødvendige 
hverdagstjenester til fots og på sykkel 
 

• Nytenkende løsninger for kollektivtransport 
 

• De eldste og de yngste er «stedbundne brukere» – lite mobile. De nære omgivelsene er 
avgjørende for deres livskvalitet 



Små steder som strever med å skape «liv» 

• Et nærmiljø med de «ideelle» 
elementene kan være vanskelig å få til 
på de minste stedene – også i vår 
kommune 
 

• Her vil de kommunale tjenestene danne 
kjernen i nærmiljøet 
 

• Samlokalisering av kommunale 
tjenester med andre tilbud i bygda 
(legekontor, frisør, nærbutikk etc) kan 
danne gode lokalsentra 
 

• Kan f.eks bygging av en ny skole bidra til 
å utvikle et godt lokalsenter 
(Inkluderende arkitektur)? Torg og 
skolegård i ett.  

Foto: Amund Tonna 



FNs bærekraftsmål 



Mot og lederskap 

 
 

Nøkkelord for en kommune som ønsker å være i stand til å møte 
framtidas utfordringer er politisk mot og lederskap, kombinert med tillit 

mellom administrasjon og politikk. 
 

 


