FORSLAG

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

Til stede
X
X

Merknad/evt. vara

X
X
X
Meldt forfall

Trond Johansen, Buskerud fylkeskommune
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune

X
X
X

Lars Olsen, Regionkoordinator

X

I tillegg deltok Jørgen Moe fra Ringerike Utvikling AS, Jan Erik Gjerdbakken fra Ringerike
Næringsforum, Sonja Bordewich og Sten Magnus fra Omstillingsprosjektet Innovasjonsløft og
kommunenes informasjonsmedarbeidere Hilde Grefsrud, Agnete Linde og Mats Øieren.
Omstillingsleder Sonja Bordewich ga en statusoppdatering om Omstillingsprosjektets arbeid ved
starten av møtet.

Saker behandlet i dette møtet:

1. Åpning av møtet.
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
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2. Referater.
a. Rådet for Ringeriksregionen 5. november 2014
b. Ringerikstinget 26. november 2014
c. Rådmannsmøtet 4. februar 2015
Vedtak:
Referatene a og b godkjennes. Referat c tas til orientering.

3. Andre referatsaker og orienteringer.
a. Regionale utviklingsmidler 2015. Kunngjøring med søknadsfrist 28. februar 2015.

Vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

4. Omstillingsprosjektet – Innovasjonsløft
Omstillingsleder Sonja Bordewich ga en kort statusoppdatering om Omstillingsprosjektets
arbeid, aktiviteter og tiltak etter at omstillingsplanen ble vedtatt før jul.
Rådets hadde en spørsmålsrunde og diskusjon om flere av elementene i presentasjonen.
Vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

5. Kommunereformen.
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.
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.
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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, hadde ordførerne en grundig ordveksling om den oppståtte
situasjonen etter behandlingen i de tre kommunestyrene.
Jevnaker kommunestyre skal ha ekstraordinært møte torsdag 19. februar som følge av den
situasjonen som er oppstått.
Rådsleder fremmet et forslag til endring av pkt. 2 i forslag til vedtak.
Sigurd Fjøse orienterte om regionreformen som pågår parallelt med kommunereformen, og
om Buskerud fylkeskommunes arbeid i denne sammenhengen.
Vedtak:
1. Vedtakene i de tre kommunestyrene tas til etterretning.
2. Rådet anbefaler at det videre arbeidet med kommunereformen i hht. det framlagte
utredningsprogrammet gjennomføres i regi av Jevnaker og Ringerike kommuner,
uavhengig av samarbeidet i Rådet for Ringeriksregionen.

6. Møteplan for 2015.
Til møtet hadde rådmennene lagt fram forslag til oppdatert møteplan med noen endringer
som følge av kollisjoner med andre arrangement. De foreslåtte endringene var:




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.

Vedtak:
1. Oppdatert møteplan godkjennes.

7. Tre saker fra Politirådet
Tre saker er oversendt fra politirådets (Hole og Ringerike) møte 29.09.14.
De aktuelle sakene er:
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Spørsmål om evt. felles handlingsplan mot ekstremisme og radikalisering
Holdningsskapende trafikksikkerhetsarbeid i samarbeid med Veivesenet og Trygg Trafikk
Revidering av politivedtektene

Rådmennene hadde med bakgrunn i diskusjon i rådmannsmøter 13. november og 4. februar
fremmet følgende 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.
Trond Johansen orienterte om Buskerud fylkeskommunes trafikksikkerhetsarbeid.
Rådsleder fremmet et alternativt forslag til vedtak som Rådet sluttet seg til.

Vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar rådmennenes syn til orientering.

8. Samferdselssaker.
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a) E16 Eggemoen – Olum og Nymoen – Eggemoen. Hilde B. Fivelsdal orienterte om
status med reguleringsplanen og bompengeutredningen. Det arbeides for
byggestart høsten 2016.
b) E16 Bjørum – Skaret. Jfr. Korrespondanse med SD og SVV om saken gjennom lang
tid, senest brevet til statsråden 13.02.2015 med anmodning om møte. Ønskelig
at Buskerud fylkeskommune v/politisk ledelse blir med på møtet.
c) E16 Skaret – Hønefoss. Jfr. utredningen, høring og saksbehandling. Høringsfristen
27. mars må holdes.
d) Ringeriksbanen og Bergensbanen. Se pkt. c. Trond Johansen opplyste om at
Ringeriksbanen er fullt inne i Østlandssamarbeidets arbeid.
e) KVU Hønefoss - Ringerikspakka. Det forventes nytt møte med sikte på sluttføring
av arbeidet i kjølvannet av utredning fra JBV/SVV om vei og bane.
f) Vei og bane 2018. Møte avholdt 13. februar.
g) Trond Johansen orienterte om at BFK planlegger et innspillseminar 24. april i
forhold til NTP-rulleringen.
Vedtak:
Oppdateringene tas til orientering.
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9. Eventuelt.
a.) Politireformen
Fakta om Politireformen legges fram på neste møte

Møtet avsluttet kl. 12.30.

Ringeriksregionen, 20. februar 2015

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

