REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Jevnaker. Frivillighetssentralen, Storgata 24.
Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 09.00 – 12.30.
Innkalte møtedeltakere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Tilstede
X
X

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

X
Meldt forfall

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

Meldt forfall
X

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

X
X
X

Lars Olsen, Regionkoordinator

X

Merknad/evt. vara

Lars Magnussen

I tillegg deltok Sten Magnus og Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS og Jan Erik Gjerdbakken fra
Ringerike Næringsforum. Innovasjon Norge var invitert men hadde meldt forfall.
Før det ordinære møtet orienterte Knut Arne Gurigard fra Hallingdalsregionen og IS Rv7 om
regionens arbeid med vei og bane, med hovedvekt på arbeidet for å korte inn veistrekningen Oslo –
Bergen via Hallingdal (Rv 7). Han inviterte også kommunene i Ringeriksregionen til å bli med i IS Rv7.
Alle kommuner fra Bergen til Flå er med, i tillegg til Hordaland fylkeskommune, næringslivsbedrifter
og næringslivsorganisasjoner. Kommunene i Ringeriksregionen får en invitasjon fra IS Rv7 som kan
behandles i neste rådsmøte med sikte på en anbefaling til kommunene.

Saker behandlet:

1. Referater.
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 19. februar
b. Referat fra rådmannsmøtet 26. mars
Vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b tas til orientering.
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2. Andre referatsaker.
a. Brev fra ordførerne i Ringeriksregionen til Buskerud fylkeskommune datert
11.03.2014 vedr. Regionale utviklingsmidler.

Vedtak:
a. Brevet tas til orientering.

3. Regionale utviklingsmidler for 2014 – Første tildeling.
Regionen har budsjettert med 1,8 mill. kr. fra kommunene til dette i 2014. Foreslått
budsjettjustering i sak 5 reduserer dette beløpet til 1,75 mill.kr.
Buskerud fylkeskommune har vedtatt at andelen av regionale utviklingsmidler til
Ringeriksregionen for 2014 blir 1,66 mill. kr. I tillegg kommer 275.000 fra tidligere år som er
tilbakeført fra et avsluttet prosjekt.
Totalt har vi da 3.685.000 kr. til fordeling. I tillegg kommer midler som kommunene betaler
ut direkte til RES (375.000).
Utviklingsmidlene ble kunngjort i annonse i Ringerikes Blad 12. februar med søknadsfrist 10.
mars.
Det har innkommet 6 søknader som til sammen utgjør en søknadssum på 2.724.500 kr. De
som har søkt er:
RNF/Ringerike Etablerersenter: 350.000 (+ 375.000 fra kommunene direkte)
RNF/Ringerikskonferansen: 70.000
Tyrifjordfisk: 300.000
Sokna Utvikling: 65.000
Ringerike Utvikling, Paraplyprosjekt: 1.139.500
Hadeland Ringerike Reiseliv: 800.000
Kopi av søknadene samt søkerliste med forslag til innstilling fra rådmannsmøtet 26. mars var
utsendt til møtet.

Vedtak:
1. Rådet slutter seg til rådmennenes forslag. Følgende prosjekter tildeles midler i denne
omgang:
a. Ringerike Etablerersenter: 350.000 fra BFK sine midler i tillegg til 375.000
som kommunene tildeler direkte.
b. Ringerikskonferansen, Ringerike Næringsforum: 35.000 fra BFK sine midler
og 35.000 fra Ringeriksregionens midler.
c. Sokna – et lokalsamfunn i vekst, Sokna Utvikling: 35.000 fra BFK sine midler
og 30.000 fra Ringeriksregionens midler.
d. Hadeland Ringerike Reiseliv, fusjonsprosess: 500.000 fra BFK sine midler og
300.000 fra Ringeriksregionens midler.
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2. Buskerud fylkeskommune anmodes om å fatte tildelingsvedtak i samsvar med
ovenstående.
3. Søknadene fra Tyrifjordfisk og Ringerike Utvikling utsettes og bearbeides videre i
samsvar med rådmennenes forslag.
4. Det legges opp til en ny tildelingsrunde senere i år for de resterende midlene.

4. Ekstraordinær omstilling.
Leder for omstillingsstyret ga en kort muntlig oppdatering om status i arbeidet.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen tar til etterretning notat med konklusjoner fra møtet
mellom leder i omstillingsstyret og rådmannen i Ringerike 6. mars.
2. Statusoppdateringen fra leder for omstillingsstyret tas til orientering.

5. Budsjett for regionale utviklingsmidler 2014
I forbindelse med tildeling av regionale utviklingsmidler til Hadeland Ringerike Reiseliv er det
kommet fram at Jevnaker kommune bidrar til dette både gjennom Hadelandsregionen og
gjennom Ringeriksregionen. I arbeidet med ny avtale mellom kommunene og reiselivet må
dette løses. Rådet for Ringeriksregionen ba i vedtak 6. november 2013 om en avklaring av
spørsmålet.
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen vedtar følgende budsjettjustering:
Jevnaker sitt bidrag til utviklingsmidler for 2014 reduseres i budsjettet for 2014 fra
300.000 til 250.000. Totalsummen i budsjettet reduseres fra 1.800.000 til 1.750.000.

6. Ringerikstinget 21. mai 2014.
Rådsleder har foreslått at Ringerikstinget denne gangen legges til Sokna og at Statens
vegvesen inviteres til å orientere om utbyggingen av Rv 7 Sokna – Ørgenvika og miljøgata på
Sokna, gjerne også med en befaring om mulig. Da er det naturlig at også Sokna Utvikling
inviteres. Møtet legges til Rustad Kafe på Sokna. Regionkoordinator har gjort foreløpige
avtaler om dette.
Regnskap og årsmelding skal behandles på Ringerikstinget. Disse sendes rådets medlemmer i
god tid før Ringerikstinget.
I tillegg kommer oppfølging av sak 4 på forrige Ringeriksting vedrørende regionalt samarbeid
som følge av samhandlingsreformen og annet helsesamarbeid, hvor det legges opp til en
underveisrapportering til Ringerikstinget.
Rådsleder foreslo at det også planlegges en halvtimes orientering om helheten og
sammenhengene i det arbeidet som gjøres i Ringerike Næringsforum, Ringerike Utvikling og
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Omstillingsprogrammet. Dette for å sikre at formannskapene får en helhetlig forståelse av
det som gjøres. Det er ønskelig at de nevnte kan fortelle hva de driver med, hvilke tjenester
de leverer og om grenseflatene mellom de ulike aktørene.

Vedtak:
1. Redegjørelsen fra regionkoordinator tas til orientering.
2. Det arbeides videre med planleggingen og med innspill som framkom i møtet.

7. Samferdselssaker.
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet, tatt til orientering:
a) E16 Eggemoen – Olum. Arbeid med reguleringsplan er snart ferdig. Deretter
startes arbeidet med bompengeutrendingen.
b) E16 Sandvika – Hønefoss:
 Kommundelplan Skaret – Hønefoss ligger i departementet i påvente av
SVv/JBV sitt arbeid med samordning av planprosessene for vei og bane
som har frist 15. juni.
 Bompengesaken for Bjørum – Skaret: SVv er ytterligere forsinket. Dette
kan være kritisk for behandlingen i fylkestingene 11. og 16. juni. Ordfører
i Hole vil følge opp dette.
c) Ringeriksbanen og Bergensbanen. Referert fra Jernbaneforum 2014 og JBV sitt
møte/kick-off på Sundvolden 20. mars. Mye positivt om banen, men krevende
tidsplan for JBV.
d) Ringerikspakka. KVU følger tidsplanen, men avventer litt i forhold til
Ringeriksbanen og stasjonsalternativer.
e) Vei og bane 2018. Løpende dialog og kommunikasjon med vår rådgiver. Foreløpig
ikke behov for møte.
f) Rv 7. Orientering fra Hallingdalsregionen v/Knut Arne Gurigard før ordinært
møte. Kommunene i Ringeriksregionen får en invitasjon om medlemskap i IS Rv7
som kan behandles i neste rådsmøte med sikte på en anbefaling til kommunene.

8. Eventuelt.
Tre saker hadde kommet inn etter at sakslista ble sendt ut. Disse ble lagt fram av
regionkoordinator:
a. Regional areal- og transportplan for Buskerud. Fylkeskommunen starter nå arbeidet
med denne planen og har bedt om representanter fra regionen til styringsgruppe
(administrativt ledernivå) og faggruppe.
Vedtak:
Rådmennene i Hole og Ringerike bes om å utpeke de to representantene.
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b. Regional plan for kulturminnevern. Buskerud fylkeskommune starter arbeidet med
denne planen. Det er ønske om å få informere om planarbeidet i et regionrådsmøte
denne våren.
Vedtak:
Det legges opp til informasjon om arbeidet med Regional plan for kulturminnevern i
Rådets møte 28. mai.
c. Utviklingsprogrammet for byregioner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
har satt av midler til et utviklingsprogram for byregioner og et utviklingsprogram for
små og mellomstore byregioner. Hensikten er å styrke områdenes vekstkraft med
sikte på utvikling i regionen som helhet. Det er bykommunen som må søke om
midlene, men det er en forutsetning at hele regionen står bak. Arbeidet er delt i to
faser hvor fase 1 i hovedsak skal legge grunnlaget for en søknad om å få være med i
fase 2. Ringerike kommune arbeider nå med en søknad til Oslofjordfondet om
dekning av kostnader til fase 1 som vil dreie seg om:
 Etablere et regionalt samarbeid
 Velge tema for fase 2
 Gjennomføre en samfunnsanalyse.
Et aktuelt tema for fase 2 kan eksempelvis være «Endringer i bo- og
arbeidsregionene som følge av Ringeriksbanen og E16».
Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen ber spesielt om at det legges vekt på at ikke bare
Hønefoss, men også tettstedene som Vik og Nesbakken omfattes av arbeidet
og at interaksjonene mellom byen og tettstedene belyses.
2. Søknad legges fram til ordførermøtet 7. mai for godkjenning og underskrift.

Møtet ble avsluttet kl. 12.25.

Ringeriksregionen, 8. april 2014

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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