PROTOKOLL
ELEKTRONISK MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Via e-post
Tid: Utsendt 7. juni. Besvart via e-post innen utløpet av tirsdag 11. juni.
Møtedeltagere
Kjell B. Hansen, ordfører Ringerike
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike

Innstilling sendt til
x
x

Besvart
Muntlig

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

x
x

E-post

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

x
x

E-post

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

x
x
x

E-post
E-post

Lars Olsen, Regionkoordinator

x

Saker behandlet:
1. Regionale utviklingsmidler for 2013.
Behandling i Rådet for Ringeriksregionen via e-post:
Samtlige av rådets fem medlemmer, de tre ordførerne og de to fylkespolitikerne, sluttet seg
til rådmennenes forslag til vedtak.
Enstemmig vedtak:
1. Søknaden fra Ringerike Utvikling om regionale utviklingsmidler godkjennes.
2. Rådet for Ringeriksregionen bevilger 302.000 kr. til prosjektet fra kommunenes felles
regionale utviklingsmidler.
3. Rådet anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger 600.000 kr. av de
fylkeskommunale utviklingsmidlene.
Ringeriksregionen, 17. juni 2013

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Lars Olsen
Regionkoordinator
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 95926920

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Rådmennene hadde sendt ut følgende innstilling i saken:
Det vises til behandlingen av saken i Rådet for Ringeriksregionen 29. mai, sak 5.
Fra møtereferatets sak 5 siteres:
Notat/oppdatert søknad fra Ringerike Utvikling utsendt før møtet lå til grunn for
behandlingen. Rådmennenes vurdering var utsendt i e-post 28. mai:
Med bakgrunn i at dette kommer svært sent har rådmennene i dag blitt enig
om å anbefale at Ringerike Utvikling gir en kort orientering i rådsmøtet, og at
Rådet tar en foreløpig drøfting i morgen. Deretter kan vi legge opp til en
elektronisk behandling via mail i etterkant slik at alle får satt seg godt inn i
saken før vedtak fattes.
Vedtak:
1. Saken forberedes administrativt på vanlig måte.
2. Rådmennenes forslag til vedtak sendes rådet i e-post slik at vedtak kan fattes
elektronisk.
Ringerike Utvikling har etter rådsmøtet sendt en mer utfyllende søknad og presisering med
fullstendig budsjett for prosjektet, se vedlegg.
Budsjettet har en total ramme på 1.990.400 kr. Det søkes om 902.000 kr. i støtte av regionale
utviklingsmidler. Øvrige finansiering består av annonsesalg, bidrag fra aktører, avsatte
profilmidler og egeninnsats (som er finansiert av kommunene gjennom eget tilskudd til RU).
De tre prosjektene er nå slått sammen og ses som en helhet.
Saken er vurdert av rådmennene sammen med administrativ regionkontakt i Buskerud
fylkeskommune og regionkoordinator.
Etter rådsmøtet 29. mai gjenstår følgende regionale utviklingsmidler til fordeling:



Kommunenes felles andel:
Buskerud fylkeskommunes andel

675.000
835.000

Med bakgrunn at kommunene allerede er med på finansieringen av Ringerike Utvikling med
andre midler som også brukes til prosjektet, foreslås at det bevilges en større andel fra Bfk
enn fra kommunene gjennom utviklingsmidlene. Uansett vil Buskerud fylkeskommunes andel
av den totale finansieringen bli godt under 50% i samsvar med retningslinjene.
Forslag til vedtak:
1. Søknaden fra Ringerike Utvikling om regionale utviklingsmidler godkjennes.
2. Rådet for Ringeriksregionen bevilger 302.000 kr. til prosjektet fra kommunenes felles
regionale utviklingsmidler.
3. Rådet anbefaler at Buskerud fylkeskommune bevilger 600.000 kr. av de
fylkeskommunale utviklingsmidlene.

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

