REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Samfunnshuset, Jevnaker
Tid: Onsdag 24. september kl. 09.00 – 12.30, med påfølgende opplæring PLP kl. 13 – 15.30.

Møtedeltagere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Knut E. Helland, 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

x
X
X

Lars Olsen, Regionkoordinator

Meldt forfall

Merknad/evt. vara

Sveinung Homme

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

Etter det formelle møtet ble det gjennomført en opplæring i PLP-prosessen ved kursholder Roald A.
Johansen, Institutt for organisasjonsutvikling.

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 13. mai
b. Rådet for Ringeriksregionen – Elektronisk møte 11. juni
c. Referat fra Ringerikstinget 29. mai
d. Referat fra rådmannsmøtet 4. september
Vedtak:
Referatene a, b, og c godkjennes. Referat d tas til orientering.

2. Andre referatsaker.
a. Rapportering på prosjektmidler 2011. Notat vedlagt. Kåre Henning ga en kort
orientering.
Vedtak:
Rapporten tas til orientering.
3. Omstilling i Ringeriksregionen.
Jørgen Moe orienterte om utviklingsprosjektet, - status.
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen som interimsstyre godkjenner oppstart av en forstudie
med sikte på et prosjekt om SMB-utvikling.
2. Fra omstillingsmidlene (prosjekt 5089 i Ringerike kommunes regnskap) bevilges
nødvendige midler til å dekke regionens andel av kostnader til forstudien, inntil
250.000 kr. eks. mva. hvorav Innovasjon Norge forventes å refundere 50 % i ettertid.
3. Ringerike Utvikling innhenter tilbud fra firma blant de som Innovasjon Norge har
rammeavtale med.
4. Det er ønskelig at Ringerike Næringsforum tar en rolle i dette arbeidet, og at de
vurderer hvordan deler av innholdet i det tidligere omsøkte prosjektet «Ny vekst»
kan inkorporeres.
5. Øvrig informasjon tas til orientering.
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4. Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud – Høring av planprogram..
Forslaget til høringsuttalelse ble endret slik (endringen med uthevet trykk)
Rådet for Ringeriksregionen viser til Buskerud fylkeskommunes forslag til Planprogram for
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling som er sendt på høring.
Rådet vil innledningsvis berømme Buskerud fylkeskommune for å ta tak i dette viktige
området gjennom en egen regional plan. Rådet har merket seg at det foreslåtte
planprogrammet legger opp til at seks tema skal utredes videre i planfasen, og er enig i at
disse temaene pekes ut som de viktigste.
Rådet vil understreke viktigheten av at denne planprosessen bidrar til å synliggjøre de unike
mulighetene som finnes i Ringeriksregionen for å bygge et kraftsenter rundt skogbasert
næringsutvikling som også kan bidra til ny, bærekraftig industri i landet. Rådet mener at den
definisjonen på bærekraft som Buskerud fylkeskommune har lagt til grunn er relevant for det
videre arbeidet.
I forhold til temaet Vertskapsattraktivitet vil Rådet for Ringeriksregionen særlig påpeke de
fortrinn vår region har i form av tilgjengelige arealer og nærheten til hovedstadsområdet.
Ringeriksregionen er den delen av fylket som er best egnet for å kunne utvikles til en robust
avlastningsregion for Osloområdet.
Samferdsel er en nødvendig forutsetning for den nærings- og befolkningsutvikling som
kommunene i ringeriksregionen må planlegge for. Rådet er derfor tilfreds med at dette blir et
sentralt tema i planarbeidet.
Buskerud er et lite homogent fylke. De ulike delregionene har svært ulike forutsetninger for
vekst og næringsutvikling. Dette må planarbeidet ta inn over seg. Det er nødvendig at planen
ender opp med en strategi for utviklingen av vår region, og ikke kun en felles for hele fylket.
Eksempelvis nevnes at Ringeriksregionen krysser fylkesgrensen mot Oppland. Regionen har i
tillegg en orientering som i stor grad vender seg mot Osloområdet.
Ringeriksregionen er opptatt av å styrke Buskeruds betydning på Østlandet og i retning
Oslo. Samtidig mener Ringeriksregionen at BF bør inngå samarbeid i forhold til
Innlandsutvalget Hedmark/Oppland, ikke minst innenfor utviklingspotensialene innen
reiseliv, skogbruk og skogsindustri. Ringerike har fylkets beste utgangspunkt for en slik
posisjonering, og vektlegger derfor regional tilpasning av planen i forbindelse med det
videre arbeidet.
Ringeriksregionen har en egen næringsstrategi som ligger til grunn for plan- og
utviklingsarbeidet i regionen og kommunene. Her beskrives en politikk for økt befolknings- og
næringsvekst med disse strategiene:
1. Utbygging av nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur som sikrer regional
konkurransekraft.
2. Skape høy attraksjonskraft – Fortetting og vekst med særskilt fokus på Hønefoss by.
3. Målrettet næringsutvikling knyttet til etablerte næringsparker og utviklingsområder.
4. Kunnskapsparken Ringerike.
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5. Skape stolthet for egen region – og bygge regionens omdømme systematisk.
Det er viktig at Buskerud fylkeskommunes arbeid bygger opp under disse strategiene, og at
planen tar inn over seg de regionale ulikhetene i fylket.
Rådet for Ringeriksregionen ønsker Buskerud fylkeskommune lykke til med planarbeidet og
ser fram til videre involvering i arbeidet.
Vedtak:
Forslag til høringsuttalelse godkjennes som regionens uttalelse til Buskerud fylkeskommune
(med endringer).
5. Regionale utviklingsmidler for 2013
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen godkjenner Prosjektet Opplevelses- og kunnskapssenter
på Ringerike. Det bevilges 80.000 kr. av regionens midler til prosjektet. Rådet
anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger 85.000 kr. som sin andel til
prosjektet.
2. Rådet for Ringeriksregionen godkjenner oppstart av prosjektet Ringeriksregionen –
Vei og bane 2018. Det bevilges 293.000 kr. av regionens midler til prosjektet. Rådet
anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger 150.000 kr. som sin andel til
prosjektet.
3. Prosjektene innarbeides i gjennomføringsavtalen med Buskerud fylkeskommune.
6. Vestregionsamarbeidet.
Ordførerne har uttrykt ønske om en sak til dette rådsmøtet for å drøfte hvordan
Ringeriksregionen bruker Vestregionsamarbeidet og hvilke saker/tema som er naturlig å løfte
inn i dette samarbeidet. Saken fikk en uformell meningsutveksling.
Vedtak:
Det nedsettes et utvalg bestående av ordførerne og rådmennene for å gjennomføre en
evaluering og fremlegger sammendrag og konklusjoner til neste møte.
7. Reiseliv
Fusjonen mellom Hadeland Ringerike Reiseliv og Gjøvikregionen planlegges gjennomført fra
nyttår. Ordførerne deltok i en workshop 6. september om framtidig organisering, oppgaver
og finansiering. Forslag til rammer for kommunenes bidrag til finansieringen skulle
utarbeides av regionkoordinatorene og legges fram til foreløpig drøfting i Rådet før
behandling i kommunene. Dokumentet skulle ettersendes når det er ferdig, men foelå ikke til
møtet.
Vedtak:
1. Forslag til rammer for kommunens bidrag utarbeides av regionkoordinatorene og legges
fram for drøfting i rådet 6. november før behandling i kommunene.
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2. RRR ber samtidig om at det legges fram vurdering av og forslag til framtidig organisering.
8. Samferdselssaker.
Det ble gitt muntlige oppdateringer om status i arbeidet med:
a)
b)
c)
d)

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

Vedtak: Tatt til orientering
9. Under eventuelt ble følgende sak godkjent:
Nye styrer for helseforetakene i Helse Sør-Øst fra 2014 -forslag til folkevalgte kandidater

De nåværende styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst ble oppnevnt i 2012 – 2014. Det
skal derfor oppnevnes nye styrer i foretaksmøter i februar 2014. Helse Sør-Øst ber om forslag
til folkevalgte kandidater til styrene for helseforetakene i Helse Sør-Øst
Vedtak: Kommunene sender sine forslag til aktuelle kvalifiserte kandidater til ordførerne,
som samordner et felles forslag på kandidater fra Ringeriksregionen.

Møtet avsluttet kl. 12.30.

Ringeriksregionen, 24. september 2013

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Sveinung Homme
Fung. Regionkoordinator
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