Godkjent i ordførermøtet 24. april.

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Hole Herredshus
Tid: Onsdag 3. april kl. 09.00 – 12.30

Møtedeltagere
Kjell B Hansen, ordfører Ringerike
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike

Forfall

Merknad/evt. vara

x

Knut E. Helland

x

Lars Magnussen

Per Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole
Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Kåre Henning, Buskerud fylkeskommune

Lars Olsen, Regionkoordinator
I tillegg deltok Sten Magnus og Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS i hele møtet.
Anne Helgesen fra Innovasjon Norge deltok i sak 3. Omstilling.
Rådsleder Kjell B. Hansen ledet møtet.
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Saker behandlet i dette møtet:

1. Referater.
a. Rådet for Ringeriksregionen 20. februar
b. Rådmannsmøtet 14. mars 2013
Vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b tas til orientering.
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2. Andre referatsaker.
a. Transport- og kommunikasjonskomiteens plan for høringer om Nasjonal
Transportplan 2014-23 - http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-paStortinget/Nyhetsarkiv/Hva-skjer-nyheter/2012-2013/Horinger-om-Nasjonaltransportplan-2014-2023/
b. Brev fra Statsbygg til HiBu datert 05.03.2013 vedr. Kunnskapspark Ringerike.
Til referatsak a orienterte Trond Johansen kort om Buskerud fylkeskommunes arbeid i
forhold til planlagt høring av NTP i Transportkomiteen som blir 7. eller 13. mai.
Vedtak:
Referatsakene a og b tas til orientering.

3. Omstilling.
Anne Helgesen fra Innovasjon Norge deltok ved behandlingen av denne saken.
Rådet hadde en grundig drøfting av hvordan arbeidet skal legges opp, og om de formelle
sidene ved saken.
Buskerud fylkeskommune stiller statlige og fylkeskommunale midlene, totalt 2,5 mill. kr. til
disposisjon for omstillingsarbeid i Ringeriksregionen. Formelt overføres midlene til Ringerike
kommune. Det er derfor nødvendig at Ringerike kommunestyre fatter vedtak om myndighet
til å disponere midlene.
Det er ønskelig med to politiske behandlinger av saken:



Forslag til prosjektbeskrivelse og nødvendige beslutninger knyttet til oppstart av
arbeidet behandles av Ringerike kommunestyre så snart som mulig.
Når utviklingsanalysen er gjennomført og forslag til omstillingsplan foreligger,
framlegges dette for de tre kommunestyrene. Arbeidet med utviklingsanalysen
forventes å ta 4-5 mnd.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen anmoder rådmennene om å utarbeide en
prosjektbeskrivelse for omstillingsarbeidet. Beskrivelsen skal omfatte formål,
organisering herunder omstillingsstyre, satsingsområder, økonomi og overordnet
tidsplan for prosjektet.
2. Rådet for Ringeriksregionen ber om at det fremmes en sak til Ringerike
kommunestyre 25. april 2013 hvor prosjektbeskrivelsen blir framlagt til godkjenning.
Det legges til grunn at disponering av statlige og fylkeskommunale omstillingsmidler
formelt tillegges rådmannen i Ringerike og at disponeringen i praksis gjøres på
grunnlag av vedtak fattet i omstillingsstyret, jfr. punkt 1 om organisering.
3. Rådet for Ringeriksregionen legger til grunn at det blir gjennomført en
utviklingsanalyse og at omstillingsstyret legger konklusjonene fra denne til grunn for
utarbeidelse av omstillingsplan og årlige handlingsplaner med konkrete effektfulle
tiltak.
4. Forslag til prosjektbeskrivelse og saksframlegg forelegges ordførerne på forhånd.
5. Saken framlegges til orientering i de to andre kommunestyrene.
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4. Regionale utviklingsmidler for 2013.
Til regionale utviklingsmidler har Buskerud fylkeskommune bevilget kr 2.185.000 og
kommunene til sammen kr 1.800.000. Kommunene bruker i tillegg en del andre midler til
formålet. Midlene ble kunngjort i Ringerikes Blad og på internett med søknadsfrist 28.
februar. Det er mottatt søknader med en samlet søknadssum på nærmere 6 mill. kr. Alle
søknadene er levert elektronisk på www.regionalforvaltning.no, hvor de også er fortløpende
nummerert.
Regionkontakt i fylkeskommunen og regionkoordinator har sammen gjennomgått søknadene
og utarbeidet søknadsoversikt som er behandlet i rådmannsmøtet 14. mars og etterfølgende
arbeidsmøter 22. og 27. mars. Revidert oversikt ble utsendt 27. mars som rådmennenes
forslag.
Rådet hadde en grundig gjennomgang av alle søknadene i møtet. Tildelingen i nedenstående
vedtak innebærer at 925.000 kr av kommunenes andel av utviklingsmidler er disponert, og at
875.000 kr gjenstår til fordeling senere.
Fylkeskommunens representanter uttrykk for at de ville gå inn for at BFK tildeler sin andel til
prosjektene som foreslått.
Vedtak:
1. Rådmennenes forslag til tildeling av regionale utviklingsmidler godkjennes. Dette
innebærer følgende tildeling fra kommunenes andel av midlene:








Prosjekt nr. 93 – Trekyngen Holding AS tildeles 100.000 kr. til «Regulering og
arealplan for Follum Bio Kombinat».
Prosjekt nr. 88 – Ringerike Utvikling AS tildeles 250.000 kr. til
«Reguleringsarbeider for Kunnskapspark Ringerike» hvor Statsbygg har
hovedansvar for reguleringsarbeidet og selv bidrar med 500.000 kr. pr år.
Prosjekt nr. 78 – Hadeland Ringerike Reiseliv tildeles 300.000 kr. til
«Konsolidering av Hadeland Ringerike Reiseliv med region Gjøvik».
Prosjekt nr. 46 – Ringerike Næringsforum tildeles 50.000 kr. til
«Ringerikskonferansen».
Prosjekt nr. 50 – Kistefosmuseet tildeles 150.000 kr. til «Museumssamling
Norske Skog Follum».
Prosjekt nr. 89 – Tyrifjordfisk AS tildeles 75.000 kr. til «Oppdrettsanlegget
Tyrifjordfisk».

2. Rådet for Ringeriksregionen gir følgende signaler om prosjekter som ikke ble tildelt
midler i denne omgang:





Prosjekt nr. 90 – Regionkoordinator tar kontakt med søker for å avklare
eventuell konkretisering med tanke på ny behandling og presentasjon i et
senere rådsmøte. Kan dette være interessant for videregående skole og
næringslivet?
Prosjekt nr. 77 – Det bør vurderes om det er mulig å realisere dette som et
samarbeid mellom RU og RNF, evt. som del av omstillingsarbeidet.
Prosjekt nr. 82 – Bearbeides og ses i sammenheng med
kommuneplanarbeidet, og vurderes evt. som del av omstillingsarbeidet.
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Prosjekt 86, 87, 83 og 84 utsettes. Det bør arbeides videre med
konkretisering, overordnet helhet og politisk styringsstruktur. Tas opp i
førstkommende ordførermøte.
Prosjekt 92 bør vurderes som del av omstillingsarbeidet.

5. Regnskap 2012.
Regnskap for Rådet for Ringeriksregionen 2012 viser et mindreforbruk i forhold til budsjett
på kr 74.970. Dette trekkes fra forholdsmessig på à konto-innbetalingene fra kommunene for
2013.
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen godkjenner regnskapet for 2012.
6. Samferdselssaker.
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a)
b)
c)
d)

E16 Eggemoen – Olum
E16 Skaret – Hønefoss
Ringeriksbanen og Bergensbanen
Ringerikspakka

Noen stikkord fra det som ble omtalt:



Vi avventer nå NTP-framlegg som er planlagt 12. april, og forholder oss til vedtatte
strategier.
Møtet med fylkesordfører, fylkesmann, ordførere m.fl. 2. april om E16 Skaret –
Hønefoss og håndtering av innsigelsene:
o Fylkesmannen har vært i kontakt med Miljøverndepartementet med sikte på å
finne en hensiktsmessig håndtering av spørsmålene rundt korridorvalg og
innsigelser.
o Innsigelsen fra JBV kontra brev fra Samferdselsdepartementet høsten 2012.
Fylkeskommunen sender brev om dette til SD.
o Nytt møte planlagt 18. april på Sundvolden.

7. Eventuelt.
a. Trond Johansen orienterte kort om BFK sitt arbeid med kulturminner i forbindelse
med rivningsarbeidene på Follum.

Ringeriksregionen, 4. april 2013

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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