INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Hole Herredshus.
Tid: Onsdag 9. september 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
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/Innovasjonsløft.
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, 1. september 2015

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Plan for møtet i Rådet for Ringeriksregionen 9. september 2015.
9. september har vi det siste møtet i Rådet for Ringeriksregionen før valget. Det er ingen store
vedtakssaker nå. I samråd med ordførerne og rådmennene planlegges flere presentasjoner.

Kjøreplanen for møtet ser tentativt slik ut:
Kl. 09.00

Åpning av møtet

Kl.09.05

Samferdselssjef Gro R. Solberg, Buskerud fylkeskommune: Status for arbeidet med
fylkesveier, gang- og sykkelveier, trafikksikkerhet, kollektivtransport samt en dialog
om det videre arbeidet med oppfølging av KVU Hønefoss.

Kl. 09.50

Samferdselsrådgiver Runar Stustad, Buskerud fylkeskommune:
Reisevaneundersøkelsen.

Kl. 10.20

Kort pause.

Kl. 10.30

Presentasjon av prosjektet «Historien her vi bor» og demonstrasjon av nettsiden
www.hervibor.no
v/ biblioteksjef Astrid Bonilla, redaktør og tekstforfatter Olav Norheim og
prosjektmedarbeider Bente Bråten

Kl. 11.00

Fagsjef Grethe Salvesvold, Osloregionen: Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen.

Kl. 11.30

Lunsj

Kl. 11.50

Ordinære saker, se agenda neste side.

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. 11.50)

a. Rådet for Ringeriksregionen 1. juni 2014 (via e-post)
b. Ringerikstinget 4. juni 2015
Forslag til vedtak:
Referatene a og b godkjennes.

3. Andre referatsaker og orienteringer.

(kl. 11.55)

a. Regional plan for Hadeland
b. Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling, Buskerud fylkeskommune
Forslag til vedtak:
Referatsakene a og b tas til orientering.

4. Status for diverse samferdselssaker i Buskerud

(kl. 12.00.)

Ordførerne har ønsket at Buskerud fylkeskommune gir en presentasjon av status for arbeidet
med fylkesveier, gang- sykkelveier, trafikksikkerhet m.m. Regionkoordinator har avtalt med
samferdselssjef Gro R. Solberg i Buskerud fylkeskommune at hun presenterer dette i Rådet
for Ringeriksregionen 9. september. I tillegg ønsker hun en dialog om det videre arbeidet
med oppfølgingen etter KVU Hønefoss.

Forslag til vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.
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5. Orientering om Reisevaneunderesøkelsen

(kl. 12.05)

Reisevaneundersøkelsen ble gjennomført i 2013 og 2014. Rapportene er nå ferdig og skal
presenteres i fylkeskommunens Hovedutvalg for samferdsel i begynnelsen av september. Det
foreligger både en felles rapport for hele Region Sør og egne rapporter for hver av
byregionene. Ringeriksregionen er i denne sammenheng av Statens Vegvesen Region Sør
definert som Ringerike og Hole.
Regionkoordinator har i samråd med ordførerne avtalt at samferdselsrådgiver Runar Stustad
i Buskerud fylkeskommune presenterer rapporten i Rådet for Ringeriksregionen 9.
september.

Forslag til vedtak:
Presentasjonen tas til orientering.

6.

«Historien her vi bor» - Halvårsrapport fra prosjektet

(kl. 12.10)

Prosjektet «Historien her vi bor» er et samarbeid mellom Ringerike bibliotek, Ringerike
historielag, Hole bibliotek og Jevnaker folkebibliotek. Prosjektet har fått støtte fra bl.a. Rådet
for Ringeriksregionen.
Halvårsrapport ble sendt rett før sommerferien, se vedlegg. Prosjektet har etablert et
nettsted med mye interessant informasjon fra hele regionen, samt mange historiske bilder og
kart. Arbeidet er ikke ferdig, men allerede nå finnes mye informasjon her. Dette kan brukes
av skoler, innbyggere og andre interesserte. Se www.hervibor.no
Det blir gitt en presentasjon av prosjektet og nettsidene i Rådet for Ringeriksregionen 9.
september.

Forslag til vedtak:
Presentasjonen og halvårsrapporten tas til orientering.

7. Areal- og transportstrategi for Osloregionen

(kl. 12.15)

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er sendt på høring til
medlemskommunene og regionene. Høringsfristen er 01.12.15. Se vedlegg.
I samråd med ordførerne har regionkoordinator avtalt at fagsjef Grethe Salvesvold i
Osloregionen gir en presentasjon av strategidokumentet i Rådet for Ringeriksregionen 9.
september. Dette som en start på vårt lokale arbeid med høringen. Til denne orienteringen
bør rådmennene vurdere om de vil ta med seg en eller flere aktuelle medarbeidere fra
kommunene.
Osloregionen har også sendt ut invitasjon til høringskonferanse 22. september. Se vedlagte
invitasjon som er sendt ut til kommunene. Her bør det delta noen fra hver kommune og
region, og spesielt de som skal arbeide med høringen lokalt.
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Ordførerne har uttrykt ønske om at regionkoordinator sammen med en fra hver av
kommunene forbereder høringen med sikte på å utarbeide likelydende
høringsnotat/saksframlegg til politisk behandling.

Forslag til vedtak:
1. Presentasjonen tas til orientering.
2. Rådmennene anmodes om å peke ut en medarbeider fra hver kommune som
sammen med regionkoordinator utarbeider felles høringsnotat.
3. Saken bør behandles politisk i alle tre kommunene i tillegg til i Rådet for
Ringeriksregionen.

8. Ringerike Utvikling AS

(kl. 12.20)

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal gir en kort muntlig orientering om prosessen rundt
aksjeoverdragelser, eierstrategier m.v. for Ringerike Utvikling AS.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering

9. Aktuelle samferdselssaker

(kl. 12.25)

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

E16 Eggemoen – Olum og Nymoen – Eggemoen
E16 Bjørum – Skaret
Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss (se vedlegg)
Ringerikspakka
Vei og bane 2018

10. Eventuelt

Møtet forventes avsluttet kl. 12.30.
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