Godkjent i Rådets møte 03.04.13

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Jevnaker samfunnshus
Tid: Onsdag 20. februar kl. 09.00 – 13.00
Møtedeltagere
Kjell B Hansen, ordfører Ringerike
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike
Per Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole

Til stede
X
X
X
X
X

Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker

X
X

Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Kåre Henning, Buskerud fylkeskommune

X
X
X

Lars Olsen, Regionkoordinator

X

Merknad/evt. vara

I tillegg deltok Jørgen Moe og Sten Magnus fra Ringerike Utvikling AS.

Orienteringer før det ordinære møtet:
Petter Gjørvad fra Norsk Titanium orienterte om utviklingen av bedriften, bruksområder for titan og
bedriftens planer framover.
Kjernen for produksjonen kommer til å bli på Eggemoen, men det kan settes opp enheter andre
steder. Overgang fra utviklingsselskap til produksjonsselskap og teknologiselskap. Hovedfokus mot
forsvar, flyindustri og offshore. Regner med at antall ansatte på Eggemoen raskt kan komme opp i
100.
Ønsker at kommunene/det offentlige bidrar med tilrettelegging: Logistikk og infrastruktur. Moderne
togforbindelse Oslo – Hønefoss. Byggesaksbehandling mv. fungerer bra.
Styreleder Morten Mo i Hadeland Ringerike Reiseliv og daglig leder Arne Jørgen Skurdal orienterte
om status i arbeidet med reiselivsorganiseringen og utfordringer og arbeid framover, jfr. sak 13.
Noen stikkord fra orienteringen og debatten:
Departementet mener 400 destinasjonsselskaper bør bli 40. Derfor identifisert mulige
samarbeidskonstellasjoner. Vedtatt samarbeid med Gjøvikregionen. Intensjonsavtale for 2013, HRR
bruker Gjøvikregionen som administrativ leder for 2013. Beslutning skal tas til høsten om evt.
sammenslåing fra 2014. Gode tilbakemeldinger fra medlemmene. Reiselivsavis/opplevelsesavis,
messedeltakelse. Optimistisk. Departementet ønsker seks landsdelsselskaper, Morten Mo er
representant herfra i dette arbeidet. Fornøyd med samarbeidet med regionrådene.
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Økonomi: Fylkene er forskjellige, Bfk har mye bedre kompetanse. Forskjellig måte å gi støtte. Ulike
måter å finansiere fra kommunene, regionene og fylkene. Gjøvikregionen har fått til økonomisk
forutsigbarhet. Det offentlige må være med på å bidra for å få til en god start på arbeidet videre.
Viktig å støtte det som er levedyktig. Fylkene bør samsnakke. Næringen må bygge kompetanse.

Saker behandlet i møtet:

1. Referater
a. Rådet for Ringeriksregionen 8. november
b. Ringerikstinget 27. november
c. Rådmannsmøtet 23. januar 2013
Vedtak:
Referat a og b godkjennes. Referat c tas til orientering.

2. Andre referatsaker
a. Regionens uttalelse til Buskerud fylkeskommune om Ringerike folkehøgskole, datert
26.11.12.
b. Brev fra HiBu til Statsbygg vedr. Kunnskapspark Ringerike datert 07.01.13.
c. Melding fra Buskerud fylkeskommune om suppleringsvalg etter Iselin Haugo, datert
05.12.12.
d. Brev fra Ringeriksregionen datert 31. januar 2013 til statsråd Marit Arnstad: Innspill
til arbeidet med Statsbudsjett for 2014.

Vedtak:
Referatsakene a, b og d tas til orientering. Referatsak c tas til etterretning, og Trond
Johansen er ny representant fra Buskerud fylkeskommune til Rådet for
Ringeriksregionen.

3. Ringerike Utvikling AS – Status prosjekter
Daglig leder Jørgen Moe orienterte om status for prosjektene, arbeidet med strategiplan for
Ringerike Utvikling samt videreførte og nye prosjekter for 2013. Presentasjonen følger som
vedlegg til referatet.
Profil og omdømme
Samferdsel
Næringsutvikling
By- og stedsutvikling
Kunnskapspark Ringerike
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Organisering Ringerike Utvikling. Skille Utvikling og Omstilling.

Vedtak:
Tas til orientering.

4. Regionale utviklingsmidler for 2013
Kåre Henning orienterer om status for prosjekter, fylkeskommunens rammer for 2013, samt
utlysing av årets midler.
Årets midler: 2.160.000 kr. er avsatt i budsjettet til Buskerud fylkeskommune for regionale
utviklingsprosjekter i Ringeriksregionen i 2013. Fra kommunene er det budsjettert med
1.800.000 til utviklingsmidler i tillegg til en del andre forhold som dekkes av kommunene
direkte. Årets regionale utviklingsmidler er kunngjort i pressen og på internettsidene til
fylkeskommunen og regionen. Søknadsprosessen blir nå digital. Alt legges inn i samme
database, også ekstraordinære omstillingsmidler.
Det har vært gjennomført en evaluering av ordningen med regionale partnerskapsmidler.
Rådsleder og regionkoordinator har vært involvert i prosessen. Evalueringsrapporten og
referat fra et møte på Fylkeshuset 8. januar legges fram til orientering og eventuell diskusjon
i rådsmøtet.

Vedtak:
1. Arbeidet med utviklingsmidler følges opp på vanlig måte med sikte på
realitetsbehandling av søknader i rådsmøtet 3. april og Fylkesutvalget 17. april.
2. Buskerud fylkeskommune sin evalueringsrapport tas til orientering.

5. Statsbudsjettet – Ekstraordinære omstillingsutfordringer.
Det vises til søknaden som regionen sendte til Buskerud fylkeskommune i august 2012. Det
er i Statsbudsjettet avsatt 2 mill. kr. til dette øremerket for Ringeriksregionen. Buskerud
fylkeskommune har også avsatt egne midler (0,5 mill. kr.) i sitt budsjett.
Vi har foreløpig ikke mottatt tildelingsbrev. Imidlertid er det gjennomført et møte mellom
Innovasjon Norge, Buskerud fylkeskommune, Ringerike Utvikling og representanter for
Ringeriksregionen 9. januar. Der ble det varslet at mer informasjon vil komme så snart
departementet har skrevet sitt tildelingsbrev.
I møte 12.02.13 har fylkeskommunens Hovedutvalg for regionalutvikling og kultur innvilget
Ringeriksregionen status som omstillingsområde i inntil tre år. De har samtidig bevilget 2,5
mill. kr. til disposisjon for omstillingsarbeidet, hvorav 2 mill. kr. er midlene fra KRD og 0,5 mill.
kr. er fra fylkeskommunens egne midler.
For råd og tips til det videre arbeidet, se: www.distriktssenteret.no

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen velger Ringerike Utvikling AS som operatør for dette
arbeidet, jfr. selskapets formål.
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2. Ringerike Utvikling i samarbeid med regionkoordinator bes i første omgang om å:
a. iverksette arbeidet med en utviklingsanalyse
b. utarbeide forslag til prosjektbeskrivelse for omstillingsprosjektet.
3. Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune skal trekkes med i arbeidet slik at
prosjektet får nytte av den kompetanse og erfaring de innehar.
4. Rådet er opptatt av at innsatsen må spisses slik at man sikrer at tiltakene gir effekt i
forhold til mål om vekst, utvikling og verdiskaping.
5. Konklusjonene fra utviklingsanalysen og forslag til prosjektbeskrivelse framlegges for
Rådet for Ringeriksregionen til godkjenning så snart som mulig.

6. Skjønnsmidler via Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen har i brev av 21. januar opplyst om fordeling av skjønnsmidlene for i år. Det
stilles kr 500.000 til disposisjon for Ringerike/Hole i 2013. I nytt brev av 8. februar har
Fylkesmannen innkalt til møte i samarbeidsgruppa 3. april.
Rådmennene har drøftet saken i rådmannsmøtet 23. januar og i ettertid. I samarbeid mellom
Hole og Ringerike kommuner er det utarbeidet prosjektbeskrivelse for et prosjekt som vil se
på tildelingspraksis for flere aktuelle kommunale tjenester. Det dreier seg da både om å finne
rett nivå på tjenestene og å optimalisere arbeidsprosessene. Dette kan bli et omfattende
prosjekt med god overføringsverdi til andre kommuner.
Regionen fikk i 2012 tildelt 300.000 kr til prosjektet «Helheten rundt Ny Giv-elevene». Dette
prosjektet har ikke latt seg realisere som forutsatt. Det har vært forsøkt flere ganger å skaffe
kompetent prosjektleder til arbeidet, men dessverre uten hell. Det bør derfor konkluderes
med at prosjektet avsluttes. Ubenyttede midler fra prosjektet kan søkes overført til
prosjektet «Tildelingspraksis».
PS.: Regionkoordinator har etter rådsmøtet vært i kontakt med fylkesmannen og
drøftet mulighetene for overføring av ubrukte midler fra ett prosjekt til et annet.
Dette må da fremmes som en søknad og blir drøftet i samarbeidsgruppen hos
fylkesmannen. Muligheten for å få dette godkjent synes absolutt å være til stede.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at Fylkesmannens skjønnsmidler for 2013,
totalt 500.000 kr. prioriteres til prosjektet «Tildelingspraksis» som handler om
tildeling av tjenester til barn, unge og familier med sammensatte behov.
2. Rådet for Ringeriksregionen tar til etterretning at prosjektet «Helheten rundt Ny
Giv-elevene» ikke har latt seg realisere som forutsatt, og anbefaler at ubenyttede
midler fra dette prosjektet i 2012 overføres til prosjektet «Tildelingspraksis» i
2013.

7. Osloregionen – Oppnevning av varamedlem til administrativ koordineringsgruppe
Regionkoordinator er fast medlem i Osloregionens administrative koordineringsgruppe.
Denne gruppen forbereder bl.a. saker til styringsgruppen. Sist høst ble det besluttet at det
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skulle oppnevnes faste varamedlemmer fra hver region for å sikre representasjon og
kontinuitet i arbeidet. Regionkoordinator er også medlem i Osloregionens faggruppe for
areal og transport. Rådmannsgruppen oppnevnte i sitt møte 23. januar plan- og utviklingssjef
Heming Herdlevær i Hole kommune som fast varamedlem for regionkoordinator i
Osloregionens administrative koordineringsgruppe og faggruppe for areal og transport.

Vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar til etterretning at plan- og utviklingssjef Heming
Herdlevær i Hole kommune er oppnevnt av rådmennene som fast varamedlem for
regionkoordinator i Osloregionens administrative koordineringsgruppe og faggruppe
for areal og transport.

8. LINK-prosjektet – finansiering og videre arbeid i 2013
Link-prosjektet ble etablert for ett år siden. Arbeidet har så langt vært rettet inn mot
Nasjonal Transportplan, som legges fram våren 2013. Det har vært spesiell fokus på bistand
til ordførerne i arbeidet med informasjon og påvirkning i forhold til Ringeriksregionens
viktigste samferdselsprioriteringer.
I et møte 16. november hvor bl. a. ordførerne og rådmennene deltok, var det enighet om at
man skulle finne fram til en ny organisering av dette arbeidet med form og innhold innrettet
på en lengre varighet etter at NTP blir vedtatt i Stortinget 18. juni. Det ble besluttet at
styreleder i Ringerike Utvikling og rådmennene skulle arbeide videre med saken.
Det har vært et foreløpig møte mellom styreleder og rådmannen i Hole. Rådmennene drøftet
saken videre i sitt møte 23. januar, og tar sikte på å legge fram en anbefaling til Rådet for
Ringeriksregionen for behandling i møtet 3. april. Dette er sammenfallende med
behandlingen av regionale utviklingsprosjekter for 2013, hvor også ny tildeling til Linkprosjektet vil bli vurdert.

Vedtak:
Tas til orientering

9. E16 Eggemoen – Olum og Skaret – Hønefoss
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
E16 Eggemoen – Olum: Mekling gjennomført. I rute i forhold til det som ligger i faktaarkene.
Kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss er på høring. Ringerike kommune er i gang med
utredning av konsekvenser for Hønefoss. I rute i forhold til det som ligger i faktaarkene.

10. Ringeriksbanen og Bergensbanen
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
Godt samarbeid med Forum Nye Bergensbanen. Møte med Jernbaneverket i forrige AU-møte
i forumet.
I rute i forhold til det som ligger i faktaarkene.
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11. Ringerikspakka
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
Oppstartmøte før jul. Innkalling til Dialogforum 18. mars fra Statens vegvesen til ordførere,
rådmenn m.fl.
I rute i forhold til det som ligger i faktaarkene.

12. Jernbaneforum 13. mars 2013
Det vises til invitasjonen til Jernbaneforum 13. mars, og til epostveksling om saken.

Vedtak:
Deltakere på Jernbaneforum 2012 fra Rådet for Ringeriksregionen er:
Rådsleder Kjell B. Hansen og regionkoordinator Lars Olsen.

13. Reiseliv
Styreleder Morten Mo i Hadeland Ringerike Reiseliv (HRR) og daglig leder Arne Jørgen
Skurdal orienterte ved møtets begynnelse om status i arbeidet med reiselivsorganiseringen
og utfordringer og arbeid framover, se referatet s. 1-2 hvor også noen stikkord fra
etterfølgende ordskifte er tatt med.

Vedtak:
1. Det oppfattes som utfordrende at de to fylkeskommunene har helt ulik tilnærming i
forhold til økonomisk støtte til reiselivsorganisering. Hadelandsregionen og
Ringeriksregionen bør i fellesskap drøfte med de to fylkeskommunene hvordan man
kan finne gode løsninger som gjør det lettere å samarbeide på tvers av
fylkesgrensene.
2. For 2013 er Rådet for Ringeriksregionen innforstått med at HRR vil søke om regionale
utviklingsmidler for delfinansiering av arbeidet med den nye organiseringen.

14. Møteplan 2013
Møteplan for 2013 ble vedtatt i Rådet for Ringeriksregionen 08.11.12. På grunn av kollisjon
med Jernbaneforum er rådmannsmøtet 13. mars flyttet til 14. mars. Oppdatert møteplan
følger vedlagt. Eventuelle andre endringsbehov som er oppstått kan tas i rådsmøtet.

Vedtak:
Oppdatert møteplan godkjennes.
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15. Eventuelt
A. Subsea Valley. Orientering om at Ringerike Utvikling og Rådet for Ringeriksregionen
er i prosess med lokale bedrifter om deltakelse på stand på messe i forbindelse med
Subsea Valley på Fornebu 10.-11. april.
B. Nettsida www.ringeriksregionen.no er nå oppe og går med nytt design og innhold.

Ringeriksregionen, 25. februar 2013

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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