REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Hole Herredshus.
Tid: Onsdag 28. mai 2014 kl. 09.00 – 12.30.
Innkalte møtedeltakere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Til stede
X
X

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

Vararepresentant

X
X

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

Meldt forfall
Meldt forfall

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

X
X
Meldt forfall

Lars Olsen, Regionkoordinator

Lars Magnussen

Sigurd Fjøse

X

I tillegg deltok Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS og Jan Erik Gjerdbakken fra Ringerike
Næringsforum. Representanter fra Innovasjon Norge (IN) var invitert og har meldt forfall.
Før det ordinære møtet startet var det to eksterne orienteringer fra Buskerud fylkeskommune:
 Regional plan for kulturminnevern v/Ingvild Tjønneland, BFK og Åse Marit Flesseberg,
Asplan Viak som noterte innspill fra møtedeltakerne i den etterfølgende debatten.
 Regional delplan for reiselivet – Først mot fremtiden. Bærekraftprosjekt:
Miljøsertifisering av reiselivsbedrifter v/Ragnhild Kvernberg, Re-plan.
Presentasjonene følger som vedlegg til referatet.

Saker behandlet i dette møtet:

Innnkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

1. Referater.
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 7. april
b. Referat fra rådmannsmøtet 16. mai
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Vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b tas til orientering.

2. Andre referatsaker.
a. Brev fra Fylkesmannen i Buskerud. Skjønnsmidler til prosjekter i 2014 for
kommunene i Buskerud.

Vedtak:
a. Brevet tas til orientering.

3. Regionale utviklingsmidler for 2014 – Andre tildeling.
I Rådet for Ringeriksregionen 7. april ble behandlingen av søknader fra Ringerike Utvikling og
Tyrifjordfisk utsatt. Fylkeskommunens regionkontakt og regionkoordinator har fulgt opp
vedtaket ved møter og samtaler med søkerne. Ordførerne har hatt en befaring og orientering
hos Tyrifjordfisk.
Tyrifjordfisk har foreløpig ikke sendt omarbeidet søknad, men det er opplyst at de arbeider
med saken og at ny omarbeidet søknad forventes medio juni.
Ringerike Utvikling har sendt justert søknad datert 8. mai som bl.a. er basert på
tilbakemeldingene etter forrige rådsmøte.
Før dagens rådsmøte gjenstår til disposisjon kr. 1.435.000 av regionens midler og kr.
1.015.000 av fylkeskommunens midler.
Under Rådets behandling ble det understreket at ny søknad fra Tyrifjordfisk bør rettes inn
mot innovasjon, utvikling, markedsføring. Det er ønskelig med søknad og behandling raskt.
Under diskusjonen om søknaden fra Ringerike Utvikling ble det stilt og besvart spørsmål
omkring noen formaliteter som habilitet og regelverk for offentlig anskaffelse. Det ble
foreslått at delprosjekt 1 oversendes til Omstillingsstyret for vurdering. Videre ble det reist
spørsmål om et LEAN-prosjekt i kommunene som et regionalt samarbeid.
Rådet endret vedtaksforslaget etter diskusjonen.
Vedtak:
1. Delprosjekt 1 i søknaden fra Ringerike Utvikling oversendes til Omstillingsstyret for
vurdering av om prosjektet bør støttes og eventuelt hvilke midler som kan benyttes.
Følgende følger saken til Omstillingsstyret:
 For delprosjekt 1 forutsetter Rådet at det er en dialog med regionrådet
v/regionkoordinator om:
 Utlysing og utvelgelse av deltakere.
 Forpliktelse for deltakerne i forhold til å delta i fellesprosjekt etterpå.
 Rådet viser til at prosjekter med offentlig støtte omfattes av regelverket for
offentlige anskaffelser.
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2. Delprosjekt 2 og 3 i søknaden fra Ringerike Utvikling godkjennes slik de nå foreligger med
et samlet tilskuddsbeløp fra regionale utviklingsmidler totalt kr. 1.002.500, fordelt med
kr. 572.500 til delprosjekt 2 og kr. 430.000 til delprosjekt 3.
3. Rådet for Ringeriksregionen bevilger kr. 502.500 til prosjektet fra regionens midler og
anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger kr. 500.000 fra sine regionale
utviklingsmidler.
4. Det legges opp til ny behandling av Tyrifjordfisk sin søknad etter sommeren når den er
omarbeidet. Det kan åpnes for behandling av saken via e-post i juni hvis søknaden
kommer tidsnok.

4. Reiseliv – Avtale mellom kommunene og reiselivsselskapet
Ordførerne i Gjøvikregionen, Hadelandsregionen og Ringeriksregionen møttes på Lygnasæter
sist høst og drøftet konsolideringen av det nye reiselivssamarbeidet. Det ble bl.a. konkludert
med at det er behov for en avtale mellom kommunene og reiselivsselskapet. Rådet for
Ringeriksregionen har i etterkant sluttet seg til dette.
Som oppfølging har de tre regionkoordinatorene og daglig leder i reiselivssamarbeidet
utarbeidet utkast til avtale. Avtalen må behandles i alle kommunestyrene. Det er ønskelig at
regionrådene behandler saken før den fremmes for kommunestyrene. Avtaleutkastet følger
vedlagt.
Avtalen skisserer hvilke tjenester reiselivsselskapet skal levere og størrelsen på økonomisk
støtte fra kommunene. Summene i avtalen er de samme som ble presentert som et
utgangspunkt på Lygna-møtet. Det er imidlertid noe ulik finansiering i de tre regionene:




I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene.
I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker) er det lagt opp til en blanding av midler fra
kommunene og partnerskapsmidler.
I Ringeriksregionen (Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler
fra BFK/RRR de to første årene og betaling fra kommunene i 2017.

Vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at kommunene:
a. godkjenner avtaleforslaget
b. innarbeider beløpene i økonomiplanene

5. Vestregionens samarbeidsplattform - Høring
Det vises til egen utsending fra Vestregionen til kommunene. Høringsbrev, utfordringsnotat
og forslag til saksframlegg følger vedlagt. Høringsfristen er 30. juni.
Kommunene er høringsinstanser i denne saken. Det var enighet om at Rådet drøftet saken
for å få fram momenter til den kommunale behandlingen.
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Rådets vurdering som innarbeides til behandlingen i kommunene:
De tre kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike er alle medlemmer av Vestregionen.
Ordførerne og rådmennene fant det derfor formålstjenlig å drøfte saken i Rådet for
Ringeriksregionen 28. mai før den går til behandling i hver enkelt kommune.
I et frivillig samarbeid som Vestregionen er, vil det alltid være et spørsmål om hva
den enkelte kommune eller delregion får ut av samarbeidet, og om dette resultatet
står i et rimelig forhold til innsatsen i form av kontingent og deltakelse i prosjekter og
møter. Det er medlemskommunene som i avgjør hvilke tema og områder som skal
settes på dagsorden, og slik sett også hva man ønsker å få ut av samarbeidet.
Rådet for Ringeriksregionen anbefaler at våre tre kommuner blir tydeligere på hva vi
vil ha ut av Vestregionsamarbeidet. Det er viktig å fase ut prosjekter og tiltak som er
kommet i drift etter hvert som de blir mer «selvgående». Dermed kan man skape
rom for å ta tak i andre saker som er aktuelle, som f. eks. Kommunereformen. Andre
konkrete saker som bør kunne løftes inn er felles billettsystem og billettpriser for
kollektivtransport og et mer langsiktig arbeid for en bedre synliggjøring av muligheter
for næringsetableringer i ulike deler av regionen. Det er også ønskelig å få vurdert om
regionrådene i større grad kan representere kommunene/delregionene inn i
Vestregionsamarbeidet.

6. Flybussen
Buskerud fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport om flybussen mellom
Ringeriksregionen og Gardermoen. Rapporten fra Asplan Viak og møtereferat følger vedlagt.
Fra rapportens anbefaling siteres:
Vi mener det er grunn til, og at det også er legalt grunnlag for, at fylkeskommunene uten forutgående anbud kan anmode om forhandlinger med Askeladden Reiser om oppgradering av
ruten med utførelse av 2 nye avganger hverdager og søndager og minst 1 ny avgang lørdager, i første omgang for en periode av f.eks. to år, og at dette skal utføres innenfor rammen
av full utnyttelse av 2 busser. Dette bør kunne gjennomføres i løpet av 2014.
Etter evaluering av erfaringene kan partene i løpet av 2015 ta stilling til om det med virkning
fra 2016 er grunnlag for å oppgradere rutetjenesten med nytt transportmateriell og timesavganger som skissert i denne rapporten, og forhandle med operatøren om dette. Resultatet av
forhandlingene vil avgjøre om fylkeskommunene bør gjennomføre anbud på ruten.
Fylkeskommunene kan også bestemme seg for å gå til en snarlig oppgradering av rutetilbudet til timesfrekvens og f.eks. takstintegrering med overgangsrett og rabattordninger i henhold til de takstsystemer som gjelder i de berørte fylkene. Fylkeskommunene står helt fritt når
det gjelder valg av kontraktsform (netto/brutto) og om de vil benytte seg av regelverkets unntaksbestemmelser når det gjelder plikten til å konkurranseutsette driften.
Saken skal behandles i Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune 19/6. Det er
frist for foreløpige innspill til saken 4/6. Saken kommer til å bli behandlet i fylkeskommunen
også til høsten i forbindelse med budsjettet.
Rådet vedtok følgende uttalelse:
Rådet for Ringeriksregionen viser til tidligere behandlinger og møter om flybusstilbudet
mellom Ringeriksregionen og Gardermoen, og er tilfreds med at Buskerud og Oppland
fylkeskommuner nå ønsker å prioritere dette tilbudet.
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Det vises også til Asplan Viak sin rapport «Flybuss Ringerike – Gardermoen 2014». Rådet
slutter seg til rapportens anbefaling om at Buskerud fylkeskommune i første omgang går i
forhandlinger om utvidelse av den eksisterende flybussruta i inneværende år og at det i løpet
av 2015 vurderes ytterligere oppgradering av tilbudet.
Rådet for Ringeriksregionen forventer at Buskerud og Oppland fylkeskommuner bidrar til at
Ringeriksregionen får et vesentlig bedre flybusstilbud enn i dag. Det må være et mål at
tilbudet bygges opp til timesfrekvens og med overgangsmuligheter og rabattordninger som
for andre bussruter i fylkene.

7. Osloregionens handlingsprogram – Utfordringsnotat
I Osloregionens administrative koordineringsgruppe ble det i møte 8. april besluttet å lage et
notat som grunnlag for diskusjon om handlingsplanen for 2015. Tanken er at dette skal
diskuteres i regionene. Så blir det en workshop til høsten hvor den administrative
koordineringsgruppen (hovedsakelig regionkoordinatorer) kan ta med innspillene fra
regionene. Deretter blir det utarbeidet handlingsplan som kommer til behandling i
Osloregionens styre før jul.
Vedtak:
1. Regionkoordinator tar med innspill i workshopen til høsten basert på diskusjonen i sak 5
om Vestregionen og eventuelle innspill som deltakere i Rådet kan oversende i e-post.
2. Det er ønskelig at Rådet for Ringeriksregionen har en workshop om hva de tre
kommunene vil ha ut av samarbeidet i Osloregionen og Vestregionen. Diskusjon
planlegges til høsten og settes opp på agendaen i september. Dette kan også være et
tema på Ringerikstinget.

8. Kommunereformen
Kommunene og fylkeskommunene har fått tilsendt Regjeringens melding om
Kommunereformen (Prop. 95 S).
Saken ble satt på agendaen til Rådet for Ringeriksregionen med formål å få en diskusjon om
bl.a.:
 Hvordan rigger vi diskusjoner rundt dette i vår region?
 Er Ringeriksregionen en hensiktsmessig arena for drøftinger?
OBS! Se også statssekretær Paul Chaffeys presentasjon ved orienteringen til kommunene i
Buskerud 19. mai:
http://www.ks.no/PageFiles/62671/PACH%20kommunereform%20Buskerud.pdf

Forslag til vedtak:
Rådmennene anmodes om å forberede videre diskusjon i regionen i form av et
diskusjonsnotat basert på fakta. Noen stikkord kan være: Kvalitet på tjenestene i fokus. Fag
og tjenestetilbud til brukere. Planlegge prosessen. Planprogram som viser hva som skal
sjekkes.
Det bør også vurderes en drøfting som inkluderer Modum, Krødsherad og
Hadelandskommunene.
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9. Samferdselssaker.
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a) E16 Eggemoen – Olum. Reguleringsplanprosessen pågår. Deretter bompengesak.
Jevnaker har hatt møte med statssekretær Hoksrud. Det skal startes planprosess
for Nymoen – Eggemoen.
b) E16 Bjørum – Skaret. Fortsatt utsettelser frå SVv, ikke klar for behandling ennå.
Verken kommunene eller fylkeskommunen er blitt tilfredsstillende orientert om
framdriften.
c) E16 Skaret – Hønefoss. Avventer prosessen med samordning av planprosess for
Ringeriksbanen. Frist fra SVv/JBV til Departementet 15. juni.
d) Ringeriksbanen og Bergensbanen. Se pkt c. over. Frister fra Departementet er
satt til 15. juni og 30. oktober.
e) Ringerikspakka.
f) Vei og bane 2018. Møte 5. juni.

10. Eventuelt.
Ingen saker.

Møtet avsluttet kl. 12.40.

Ringeriksregionen, 6. juni 2014

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
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