REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Høgskolen i Buskerud, Hønefoss
Tid: Onsdag 29. mai kl. 09.00 – 13.15
Møtedeltagere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike

Tilstede
X
Meldt forfall

Per R. Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole

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
Lars Olsen, Regionkoordinator

Meldt forfall
X
X

Merknad/evt. vara

Runolv Stegane

X

I tillegg deltok Sten Magnus og Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS og.
Anne Helgesen fra Innovasjon Norge var invitert, men var forhindret fra å delta.
Før det formelle møtet ble det gitt tre orienteringer:
 Dekan Hans Anton Stubberud og administrasjonssjef Terje Rolfsøn fra HiBu orienterte om
fusjonsprosessen, utvikling av studietilbudet og planarbeidet for utvikling av campus i
Hønefoss.
 Direktør Øyvind Såtvedt og prosjektleder Bjarte Frøyland, Osloregionen orienterte om
Osloregionen og om felles plattform for internasjonal profilering.
 Styreleder i Flerbrukshallen AS Terje Dahlen og rådgiver Asbjørn Moen: Flerbrukshallen som
regionalt anlegg.
Ved behandlingen av sak 3 var Terje Dahlen og Asbjørn Moen til stede.
Ass. utviklingssjef Sigurd Fjøse i Buskerud fylkeskommune deltok fra kl. 11.30.

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 95926920

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Saker behandlet i dette møtet:

1. Referater.
a. Rådet for Ringeriksregionen 3. april 2013
b. Rådmannsmøtet 8. mai 2013
Vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b tas til orientering.

2. Andre referatsaker.
a. Buskerud fylkeskommune. Invitasjon til innspillsmøter Strategi for idrett og friluftsliv
i Buskerud 2014 – 2017.
b. Ringeriksdagen. Kick-off for Ringeriksdagen 2013.
c. Fylkesmannen i Buskerud. Fornying og utvikling i kommunene. Referat 3. april.
d. Muntlig orientering fra regionkoordinator om fusjonsprosessen mellom Hadeland
Ringerike Reiseliv og Gjøvikregionen. Det foreslås en «work-shop» med ordførerne
fra de aktuelle kommunene. Mulig dato kan være 6. september, dette må avklares
med alle ordførerne.
Vedtak:
Referatsakene a, b, c, og d tas til orientering.

3. Flerbrukshallen i Hønefoss som regionalt anlegg.
Styreleder Terje Dahlen og rådgiver Asbjørn Moen i Flerbrukshallen AS orienterte om
prosjektet og om avtaleforpliktelser som er nødvendig for å få prosjektet godkjent i
Kulturdepartementet som regionalt anlegg med større spillemiddeltildeling, samt muligheter
for å søke om dispensasjon i forhold til størrelsen på det kommunale bidraget fra Hole.
Saken er ikke ferdigbehandlet i Hole kommune. Det planlegges en orientering til
formannskapet i Hole i august. Det er også ønskelig med en presentasjon på Ringerikstinget.
Vedtak:
Rådmennene utarbeider felles dispensasjonssøknad med bistand fra Flerbrukshallen AS.

4. Omstilling i Ringeriksregionen.
Prosjektbeskrivelse som ble godkjent av Ringerike kommunestyre 25. april lå til grunn for
behandlingen.
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Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen som interimsstyre for dette arbeidet tar Ringerike
kommunestyre sitt vedtak 25.04.13 til etterretning.
2. Ringerike Utvikling som operatør for arbeidet sørger for gjennomføring av
utviklingsanalysen som er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.
3. Ringerike Utvikling delegeres myndighet til å tildele konsulentoppdrag for arbeidet med
utviklingsanalysen.
4. Det bevilges inntil 300.000 kr. av omstillingsmidlene til dekning av kostnader med
utviklingsanalysen. Rådet legger til grunn at Innovasjon Norge vil bidra i finansieringen.

5. Regionale utviklingsmidler for 2013.
Notat/oppdatert søknad fra Ringerike Utvikling utsendt før møtet lå til grunn for
behandlingen. Rådmennenes vurdering var utsendt i e-post 28. mai:
Med bakgrunn i at dette kommer svært sent har rådmennene i dag blitt enig om å
anbefale at Ringerike Utvikling gir en kort orientering i rådsmøtet, og at Rådet tar en
foreløpig drøfting i morgen. Deretter kan vi legge opp til en elektronisk behandling via
mail i etterkant slik at alle får satt seg godt inn i saken før vedtak fattes.

Vedtak:
1. Saken forberedes administrativt på vanlig måte.
2. Rådmennenes forslag til vedtak sendes rådet i e-post slik at vedtak kan fattes
elektronisk.

6. Nasjonalt Glassmuseum
Rådmennenes vurdering var utsendt i e-post 28. mai:
Viser til diskusjonen i fjor. Det ser fortsatt ut til å være vanskelig for Buskerud
fylkeskommune å støtte dette prosjektet fordi de støtter et mulig konkurrerende
prosjekt på Nøstetangen. Det foreslås derfor at Rådet vurderer å dekke hele
søknadsbeløpet av den kommunale andelen av utviklingsmidlene.
Forslag til vedtak:
Randsfjordmuseene/Nasjonalt Glassmuseum tildeles støtte til forprosjektet med kr.
200.000 fra den kommunale andelen av de regionale utviklingsmidlene for 2013.
Dette innarbeides i gjennomføringsavtalen for 2013.

Før behandling av saken reiste Hilde Brørby Fivelsdal spørsmål om sin habilitet fordi hun er
leder av styringsgruppa for prosjektet. Rådet drøftet dette og konkluderte med at hun ikke er
inhabil ved behandlingen av saken. Hun har ikke personlige interesser i saken. Dette er et
prosjekt som Hadelandsregionen og Ringeriksregionen står bak. Det er derfor naturlig og
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nødvendig at regionene og kommunene er representert i styringsgruppa uten at dette
medfører konsekvenser i forhold til habilitet.
Vedtak:
Randsfjordmuseene/Nasjonalt Glassmuseum tildeles støtte til forprosjektet med kr.
200.000 fra den kommunale andelen av de regionale utviklingsmidlene for 2013. Dette
innarbeides i gjennomføringsavtalen for 2013.

7. Norsia-Delta Bluesfestival
Rådmennene sendte en justert innstilling i denne saken i e-post 28. mai:
Den innsendte søknaden til Buskerud fylkeskommune om kulturmidler er avslått.
Begrunnelsen er at festivaltilskudd for 2013 allerede er tildelt og det finnes ikke
ytterligere midler i år. Se vedlegg.
Det foreslås derfor at Rådet anbefaler BFK å benytte regionale utviklingsmidler til å
støtte tiltaket.
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger støtte
med 50.000 kr av regionale utviklingsmidler og at dette innarbeides i
gjennomføringsavtalen for 2013.
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen legger til grunn at etablering av Norsia-Delta Bluesfestival i
Hønefoss dreier seg om utvikling av nytt tiltak. Denne type kulturbasert næringsutvikling
er viktig for regionen og understøtter på en god måte den by- og samfunnsutviklingen
regionen arbeider for.
2. Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger støtte med
50.000 kr. av regionale utviklingsmidler til Norsia-Delta Bluesfestival. Dette innarbeides i
gjennomføringsavtalen for 2013.

8. Ringeriksregionens integreringspris 2013.
Ringeriksregionens integreringspris 2013 er kunngjort i avisen og via internett. Det er ikke
innkommet forslag til kandidater for 2013.
Vedtak:
1. Ringeriksregionens integreringspris deles ikke ut i 2013.

9. Årsmelding 2012
Forslag til årsmelding for 2012 var utsendt på forhånd.
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Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen godkjenner Årsmelding 2012.
2. Meldingen framlegges på Ringerikstinget 12. juni sammen med regnskap for 2012.

10. Ringerikstinget 12. juni 2013
Ringerikstinget 12. juni avholdes denne gangen på General Hotell, Helgelandsmoen i Hole.
Ringerikstinget skal behandle bl.a. årsmelding, regnskap og eventuelle innkomne forslag. I
tillegg settes som vanlig fokus på et faglig og politisk viktig tema. Ordførerne har ønsket tema
omkring Samhandlingsreformen.
Rådmennene har drøftet dette i sitt møte 8. mai og vil forberede en faglig del med tema
samhandling mellom kommunene og sykehuset, og mellom kommunene, samt status
øyeblikkelig hjelp. May-Britt Nordli er «saksansvarlig» rådmann i regionen for dette området.
Hun tar et hovedansvar for programmet for denne delen av Ringerikstinget.
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen tar til etterretning at hovedtema for Ringerikstinget denne
gangen blir Samhandlingsreformen og virkningene for regionen.
2. Det bør også gis en presentasjon av Flerbrukshallen med vekt på de positive effektene av
tiltaket.
3. Rådmannen i Hole undersøker muligheten for et kulturinnslag, gjerne knyttet til Jørgen
Moe-jubileet.

11. Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2017
Rådmennene i Hole og Ringerike har utarbeidet likelydende forslag til saksframlegg med
uttalelser til behandling i de to kommunene. Forslag til saksframlegg var utsendt i e-post før
rådsmøtet.
Vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen slutter seg til uttalelsene fra Hole og Ringerike kommuner.

12. Buskerud fylkeskommune – Evaluering av regionale partnerskapsmidler og
partnerskapsavtaler
Det vises til tidligere sak og drøftinger om Buskerud fylkeskommune sin prosess med
evaluering av partnerskapsavtaler og partnerskapsmidler. Ass. utviklingssjef Sigurd Fjøse i
Buskerud fylkeskommune orienterte om evalueringen som pågår i Buskerud fylkeskommune.
Det planlegges en prinsippsak til behandling i september. Fylkeskommunen tildeler totalt
12.910.000 til utviklingsprosjekter i regionene. Det foreligger til vurdering tre alternative
modeller for tildeling:
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Videreføre dagens ordning.
Overføre midlene og ansvaret til regionrådene.
Avvikle ordningen.

Rådet drøftet saken og ga signaler om at det er ønskelig å prøve en ordning mer lik den som
praktiseres i Oppland. Det vil innebære at vedtaksmyndighet for tildelingen innenfor fastsatt
ramme legges til regionrådene og at de fylkeskommunens politiske representanter i
regionrådene får de nødvendige fullmakter.
Rådet understreker viktigheten av at det administrative og politiske samarbeidet i
forbindelse med regionrådenes arbeid må videreføres og videreutvikles.
Vedtak:
Rådet viser til de muntlige innspill som ble gitt i møtet.

13. Samferdselssaker.
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a)
b)
c)
d)

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

Vedtak:
Oppdateringene tas til orientering.

14. Eventuelt.
a. Per Berger inviterte til arrangement i Jørgen Moe-jubileet 15. og 16. juni.
b. Hilde Brørby Fivelsdal ønsker en diskusjon om hvordan regionen bruker Vestregionen
og hvorfor vi er med i Vestregionsamarbeidet.

Møtet avsluttet kl. 13.15.

Ringeriksregionen, 31. mai 2013

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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