REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: AKA, Hvervenmoen.
Tid: Onsdag 19. februar 2014 kl. 09.00 – 12.40.
Innkalte møtedeltakere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Til stede
X
X

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

X
Meldt forfall
X

Merknad/evt. vara

Anne Sandum

X

I tillegg deltok Jørgen Moe og Sten Magnus fra Ringerike Utvikling AS, Jan Erik Gjerdbakken fra
Ringerike Næringsforum og informasjonsrådgiver Mats Øieren fra Ringerike kommune.
Aage Thoresen og Terje Dahlen fra AKA AS deltok ved første del av møtet.
Representanter fra Innovasjon Norge var invitert men måtte melde forfall.
Før den ordinære sakslista ble det gitt fire orienteringer:





Terje Dahlen: Status flerbrukshallen.
Anne Brit Moen, Statens Vegvesen: Status E16 Olum – Eggemoen.
Rolf Lie, Askeladden: Synspunkter om framtidig flybusstilbud.
Bente Jansen, NAV Ringerike: Status sysselsetting i lys av nedleggelser og omstilling.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent ved møtetstart.
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Saker behandlet i dette møtet:

1. Referater.
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 6. november
b. Referat fra Ringerikstinget 27. november
c. Referat fra rådmannsmøtet 5.desember
d. Referat fra rådmannsmøtet 5. februar
Vedtak:
Referatene a og b godkjennes. Referatene c og d tas til orientering.

2. Andre referatsaker.
a. Prosjektrapport Kistefos-Museets utstilling om Norske Skog Follum. Vedlagt.

Vedtak:
a. Rapporten tas til orientering.

3. Regionale utviklingsmidler for 2014.
Regionen har budsjettert med 1,8 mill. kr. fra kommunene til dette i 2014. Buskerud
fylkeskommune har budsjettert med 1,66 mill. kr. Dette innebærer en reduksjon på 525.000
kr. fra 2013. Prosjekter som bidrar til næringsutvikling og verdiskaping skal prioriteres.
Utviklingsmidlene ble kunngjort i annonse i Ringerikes Blad 12. februar med søknadsfrist 10.
mars. Behandling av søknader vil da kunne skje i rådets møte 7. april.
Fylkeskommunen vurderer endringer ordningen for tildeling av partnerskapsmidler.
Regionrådene vil bli involvert i saken.

Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Regionkoordinator anmodes om å utarbeide en uttalelse fra Rådet for
Ringeriksregionen til Buskerud fylkeskommune for å gi uttrykk for
a. Regionens bekymring for konsekvensene av at utviklingsmidlene reduseres.
b. Rådets preferanse vedrørende eventuell ny ordning for tildeling av
partnerskapsmidler.
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4. Ekstraordinær omstilling.
Ringerike Utvikling har på oppdrag fra Rådet fått utarbeidet en strategisk utviklingsanalyse
som er finansiert av omstillingsmidlene. Agenda Kaupang sin rapport «Ringeriksvirkninger»
datert 12.01.14 var utsendt til Rådet på forhånd.
Rådsleder hadde til møtet sendt ut et notat med presiseringer knyttet til organisering og
ansvarsforhold i forbindelse med omstillingsarbeidet. Notatet følger som vedlegg til
møtereferatet.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen tar til orientering at utlysningsteksten for
prosjektlederstillingen er godkjent og at utlysingen er iverksatt.
2. Rapporten fra utviklingsanalysen «Ringeriksvirkninger» datert 12.01.14 tas til
etterretning.
3. Det nye omstillingsstyret vil utarbeide en omstillingsplan.
4. Regionkoordinator anmodes om å utarbeide kort saksframlegg til behandling i de tre
kommunene: – utviklingsanalysen og omstillingsplan samt orientering om
organisering og styreoppnevnelsen.
5. Det utsendte notatet fra rådsleder med presiseringer av organisering og
ansvarsforhold gjennomgås av styreleder i omstillingsstyret og rådmannen i
Ringerike. Dette for å sikre at formaliteter knyttet til omstillingsmidlene ivaretas,
samt finne praktiske løsninger og konkretisere rådsleders skisse til organisasjonsplan.

5. Valg av omstillingsstyre
Rådsleder Kjell B. Hansen og styreleder Sten E. Magnus har i samsvar med vedtak 06.11.13
samarbeidet om sammensetning av omstillingsstyret. Følgende forslag til styremedlemmer
var utsendt til møtet:
Sten E. Magnus, styreleder
Ragnhildr Weberg
Nan Rogstad
Finn Moholdt
Jan Braseth
I tillegg var det foreslått 3 observatører til omstillingsstyret:
Buskerud fylkeskommune
Innovasjon Norge
Rådet for Ringeriksregionen
I en e-post før rådsmøtet hadde Innovasjon Norge anbefalt at Rådet for Ringeriksregionen
har et fast styremedlem i stedet for en observatør.
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Rådsleder foreslo å utvide styret og fremmet forslag om ordfører Hilde Brørby Fivelsdal, og
antydet også en mulig senere oppnevning av en næringslivsrepresentant fra et område med
erfaring fra omstillingsarbeid.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen velger følgende medlemmer til Omstillingsstyret:







Styreleder Sten E. Magnus
Ragnhildr Weberg
Nan Rogstad
Finn Moholdt
Jan Braseth
Hilde Brørby Fivelsdal

2. I tillegg vil Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune ha observatører i styret.

6. Skjønnsmidler via Fylkesmannen i Buskerud til prosjekter i regionene
Rådmennene anbefalte at Rådet prioriterer to søknader:
a. Vurdering for læring, 100.000 kr.
b. Mulige løsninger for intermediære tjenester – Forstudie, 400.000 kr.
Søknadene var utsendt til Rådets møte.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen prioriterer følgende søknader til Fylkesmannen i
Buskerud om skjønnsmidler til prosjekter i 2014:
a. Vurdering for læring, 100.000 kr.
b. Mulige løsninger for intermediære tjenester – Forstudie, 400.000 kr.

7. Møteplan 2014
Møteplanen var egentlig ferdig før jul. På grunn av arrangement i Grunnlovsjubileet må det
planlagte Ringerikstinget 14. mai flyttes til 21. mai.
Vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen godkjenner oppdatert møteplan for 2014.
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8. Ringerike kultursenter
Rådmannen i Jevnaker har på oppdrag fra ordførerne i regionen utarbeidet et notat om
driftssituasjonen til Ringerike kultursenter. Notatet var utsendt til Rådets møte.
Vedtak:
1. Notatet fra rådmannen i Jevnaker tas til orientering.
2. Rådmennene bearbeider saken videre med sikte på en vurdering i forhold til arbeidet
med økonomiplan 2015.

9. Høringsuttalelse til Idéfaserapport for Vestre Viken
Idéfaserapport for Vestre Viken Helseforetak og rådmennenes forslag til høringsuttalelse var
utsendt til møtet.
Forslag til vedtak:
Forslag til høringsuttalelse fra Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.

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

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

Vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar til orientering at det er tilfredsstillende utvikling for de
viktigste samferdselssakene.

11. Eventuelt.
Aktuelle dokumenter om E16 og Ringeriksbanen er lagt ut på internettsida
www.ringeriksregionen.no og på kommunenes internettsider.

Møtet avsluttet kl. 12.40.
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