Stortingsmelding “Bærekraftige byer og sterke distrikter”
Innspillsmøte 17.november 2015
Innspill fra Jevnaker kommune v/ ordfører Lars Magnussen.
Jevnaker kommune har nettopp vedtatt kommuneplanens samfunnsdel og det er naturlig å legge
den til grunn for våre innspill, men vi vil også kommentere de spørsmålene som er reist og ikke
besvart i denne settingen.

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2014
Planen inneholder 5 satsingsområder:
1.
2.
3.
4.
5.

Stedsutvikling Nesbakken (Jevnakers kommunesenter)
Bolyst og attraktivitet
Levekår
Verdiskaping
Samferdsel og arealstrategi

1. Stedsutvikling Nesbakken
Hovedmål:
•

Nesbakken skal utvikles til en attraktiv, vakker og trivelig småby innen 2020.

2. Bolyst og attraktivitet
Hovedmål:
•
•

Jevnaker skal være regionens mest attraktive bokommune.
Befolkningsvekst bærekraftig minst 1,5 % pr. år (De siste 10 årene ca. 1 %)

3. Levekår
Hovedmål:
•
•

Gode levekår for alle med folkehelseprofil over landsgjennomsnittet.
En god skole for alle uten dropout i vgs. Fokus på tidlig innsats, læring og mestring

4. Verdiskaping
Hovedmål:
•
•

Øke antall arbeidsplasser i Jevnaker og regionen for øvrig.
Jevnaker skal være en næringsvennlig kommune.

5. Samferdsel, areal, klima og beredskap
Hovedmål:
•
•
•

Jevnaker skal være en trafikksikker kommune med nullvisjon for antall drepte og skadde.
Effektiv samferdsel inn og ut av regionen.
Bærekraftig utvikling og arealforvaltning, og reduksjon av lokale klimagassutslipp.

Hvordan kan de ulike forvaltningsnivåene legge til rette for bærekraftig
utvikling av småbyen vår og et konkurransedyktig næringsliv i den?
Alle:
•

God samhandling i planarbeidet mellom kommunen, fylkeskommunen, statlige organer
(SVV, JBV etc.) og private

Kommunen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God planlegging med tilstrekkelig gode rammer for utvikling (ny områdeplan vedtatt)
Strategi Opplevelsesbasert næring. Utgangspunkt i Hadeland Glassverk og Kistefos-museet
Effektiv plan- og byggesaksbehandling
Tilstrekkelige planressurser
Utvikle gode kommunale tjenester
Utvikle gode kultur- og fritidstilbud
Oppgradere gater og gaterom herunder nytt torg
Tilrettelegge for videreutvikling av fjernvarmesystem (konsesjonsbehandling)
Fortette
Forskjønne (eksempel: Blomsterarrangement, julegatebelysning, parkområder etc)
Samarbeide nært med næringsdrivende bl.a. gjennom Jevnaker 2020
Utvikle gang- og sykkelveier
Ta i bruk vannet som sentrum er “omringet” av på 3 sider bl.a. med promenade, brygge etc.
Være proaktive i forhold til grunneiere og gårdeiere
Markedsføre kommunen overfor omverdenen
Godt samarbeid med nabokommunene

Fylkeskommunene (Buskerud og Oppland):
•
•
•

Utvikle gode kollektivtilbud
Akseptable finansieringsbetingelser for utbygging av E16 (beregningsteknisk rente,
rentekompensasjonsordning)
Ikke for restriktiv praksis når det gjelder bevaringsverdige bygninger og miljøer

Staten:
•
•
•
•
•
•

Gi kommunen gode økonomiske rammevilkår (Jevnaker var i 2014 kommune nr. 427 når det
gjelder økonomisk handlingsrom)
Sørge for langsiktighet og forutsigbarhet når det gjelder de økonomiske rammevilkårene
Bygge ut E16 (planlagt oppstart 2016/17), la prosjektet komme inn under
rentekompensasjonsordningen og øke den statlige finansieringsandelen
Bygge ut Ringeriksbanen med pendel til Jevnaker på den gamle Bergensbanen (Roa –
Vikersund)
Gi kommunene større mulighet til å gi pålegg om opprydding til grunneiere
Gi kommunene større mulighet til å gi pålegg om utbygging av ubebygde tomter i bymessige
områder innen tidsfrist

