INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Hole Herredshus.
Tid: Onsdag 18. februar 2015 kl. 09.00 – 12.30.
Innkalte møtedeltakere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Forfall

Merknad/evt. vara

Per R. Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole
Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker

Meldt forfall

Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Lars Olsen, Regionkoordinator
I tillegg inviteres representanter fra Ringerike Utvikling AS og Ringerike Næringsforum og
Omstillingsprosjektet.
Kl. 09.00 vil omstillingsleder Sonja Bordewich gi en kort statusoppdatering om Omstillingsprosjektets
arbeid siden forrige rådsmøte.
Møtet er åpent og pressen blir invitert.
Det serveres enkel lunsj mot slutten av møtet.
Eventuelle forfall bes meldt til Lars Olsen på e-post: lars.olsen@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen, 11. februar 2015

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Saker til behandling:
(Antatt starttidspunkt for hver sak er angitt i parentes)

1. Åpning av møtet

(kl. 09.00)

Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Referater.

(kl. 09.05)

a. Rådet for Ringeriksregionen 5. november 2014
b. Ringerikstinget 26. november 2014
c. Rådmannsmøtet 4. februar 2015
Forslag til vedtak:
Referatene a og b godkjennes. Referat c tas til orientering.

3. Andre referatsaker og orienteringer.

(kl. 09.10)

a. Regionale utviklingsmidler 2015. Kunngjøring med søknadsfrist 28. februar 2015.

Forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

4. Omstillingsprosjektet – Innovasjonsløft

(kl. 09.15)

Prosjektet er nå i gang med aktiviteter og tiltak etter at planen ble vedtatt før jul.
Omstillingsleder Sonja Bordewich gi en kort statusoppdatering om Omstillingsprosjektets
arbeid så langt. Vedlagt følger en punktvis oversikt over ulike aktiviteter som er igangsatt. I
møtet vil hun orientere mer om dette.
Det blir anledning til spørsmål. Styreleder vil også være til stede første del av møtet.
Forslag til vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

5. Kommunereformen.

(kl. 09.40)

På Ringerikstingets møte 26. november 2014 ble følgende vedtatt:
1. Kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike går åpent inn i utredningsarbeidet for eventuelt
å skape en ny kommune.
2. Det utarbeides felles verdigrunnlag og prinsipper som skal legges til grunn i den videre
prosessen.
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3. Ringerikstinget anmoder rådmennene om å utarbeide likelydende saksframlegg til
behandling i de tre kommunestyrene i februar i samsvar med de forslag rådmennene har
skissert i saksframlegget og ovenstående punkt 1 og 2. Herunder lages en felles
informasjonsstrategi og medvirkningsprosess.
Som oppfølging av Ringerikstingets vedtak har de tre rådmennene i fellesskap utarbeidet et
forslag til program for utredning av kommunereformen i kommunene Hole, Jevnaker og
Ringerike. Dette programmet er behandlet i de tre kommunestyrene i januar og februar.
Kommunestyrene i Jevnaker og Ringerike har sluttet seg til rådmennenes felles forslag om
utredning, framdriftsplan, organisering mv. og har presisert at framdriftsplanen skal holdes.
Kommunestyret i Hole har ikke sluttet seg til det felles forslaget. De har vedtatt å
gjennomføre en egen intern utredning. Denne skal gjennomføres av formannskapet og skal
legges fram for kommunestyret i løpet av 2015. Hole kommune vil også være med på en
utredning sammen med Bærum, Asker, Lier, Røyken og Hurum.
Med bakgrunn i den felles prosessen de tre kommunene har hatt i denne saken fra
sommeren 2014 til nå, vil det være formålstjenlig at ordførerne diskuterer situasjonen etter
behandlingen i de tre kommunestyrene.

Forslag til vedtak:
1. Vedtakene i de tre kommunestyrene tas til etterretning.
2. Videre arbeid med kommunereformen gjennomføres etter dette i regi av de respektive
kommunene, uavhengig av samarbeidet i Rådet for Ringeriksregionen.

6. Møteplan for 2015.

(kl. 10.30)

Møteplan for 2015 ble revidert siste gang 16. januar, jfr. e-post. Fortsatt er det noen uløste
utfordringer, herunder en møtekollisjon med fylkesmannens samling for ordførere og
rådmenn 20. mai. Rådmennene gjennomgikk møteplanen på nytt i møtet 4. februar og kom
fram til følgende konklusjon:





Rådmannsmøtet 6. mai flyttes til 8. mai kl. 08.30.
Rådmannsmøtet 27. august flyttes til 24. august kl. 13.30 – 15.30.
Rådmennene anbefaler at rådsmøtet 20. mai som kolliderer med fylkesmannens
samling for ordførere og rådmenn flyttes til 4. juni.
Forslag til oppdatert møteplan legges fram i neste rådsmøte.

Vedlagt følger forslag til oppdatert møteplan (revidert 04.02.15) hvor ovenstående er
innarbeidet.

Forslag til vedtak:
1. Oppdatert møteplan godkjennes.
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7. Tre saker fra Politirådet

(kl. 10.40)

Tre saker er oversendt fra politirådets (Hole og Ringerike) møte 29.09.14, se vedlagt referat.
Rådmennene har drøftet saken i møter 13. november og 4. februar.
De aktuelle sakene er:




Spørsmål om evt. felles handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering
Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i samarbeid med Veivesenet og Trygg Trafikk
Revidering av politivedtektene

Rådmennene vurderer at disse sakene best håndteres i de organer den enkelte kommune har
i egen organisasjon eller andre etablerte samarbeidsorganer, og anbefaler at Rådet for
Ringeriksregionen primært holder fokus på de viktige samfunnsutviklingsområdene Rådet har
prioritert.

Forslag til vedtak:
1. Rådet for Ringeriksregionen er enig med rådmennene i at disse sakene best
håndteres i den enkelte kommunes organisasjon eller andre etablerte
samarbeidsorgan hvor de aktuelle sakene kan være relevante.
2. Rådet for Ringeriksregionen ønsker primært å holde fokus på viktige prioriterte
utviklingsområder som samferdsel, næringsutvikling og bostedsattraktivitet.

8. Samferdselssaker.

(kl. 11.00)

Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

E16 Eggemoen – Olum og Nymoen – Eggemoen
E16 Bjørum – Skaret
E16 Skaret – Hønefoss
Ringeriksbanen og Bergensbanen
Ringerikspakka
Vei og bane 2018

Lunsj

(kl. 11.30)

9. Eventuelt.

(kl. 12.00)

Møtet forventes avsluttet innen kl. 12.30.
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