REFERAT
FRA MØTE I

RINGERIKSTINGET
Tid: Tirsdag 12.06.2012, kl. 16.00 – 20.30
Sted: Langhuset, Veien kulturminnepark.

Møtedeltakere:
Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker,
som også har pliktig frammøte. I tillegg var representanter fra fylkeskommunene og andre
viktige samarbeidspartnere invitert. Komplett deltakeroversikt følger vedlagt, se s. 4.

Opplegget for Ringerikstinget denne gang var slik:
Kl. 15.30: Signering av avtale om emisjon - Eiendomsselskapet Ringerike kultursenter
v/ordførerne og de andre samarbeidspartene.
Kl. 16.00: Saksofonkvartetten Armadillos, Ringerike kulturskole.
Kl. 16.15: Orienteringer og presentasjoner:
A. Adm. dir. Ragnhild Borchgrevink, Viken Skog: Skogens magiske muligheter.
B. Rådsordfører Oddvar Grøthe, Regionrådet for Hallingdal: Ringeriksregionen
sett i et Hallingperspektiv.
C. Daglig leder Terje Dahlen, Ringerike Utvikling AS - Status og framtid. Kort
informasjon om status og den forestående evalueringen av selskapet etter 2 år.
D. Markarådet. Orientering v/Kjell B. Hansen, leder av Markarådet.
Kl 18.00: Formelt møte startet.
Forslag til agenda:
1. Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Referater.
3. Ringeriksregionens samferdselsstrategier:
a. Organisering og finansiering av store samferdselsprosjekter.
b. Presentasjon av LINK-prosjektets forslag til strategidokument.
c. Behandling og politisk verksted.
4. Årsmelding og regnskap.
5. Innspill fra Ringerikstinget til arbeidet i regionrådet.
Kl 19.45: Formelt møte avsluttet med etterfølgende middag.
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Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen til dagens møte godkjennes.
Forslag til saksliste godkjennes.

Sak 02/12 Referater
Følgende referater var utsendt:
 Referat fra Ringerikstinget 30.11.11.
 Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 17.02.12.
 Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 23.03.12.
Vedtak:
Referat fra Ringerikstingets møte 30.11.11 godkjennes.
Øvrige referater tas til orientering.

Sak 03/12 Ringeriksregionens samferdselsstrategier
Strateginotat utarbeidet av arbeidsgruppa i LINK-prosjektet var utsendt på forhånd.
Rådsleder Kjell B. Hansen holdt en presentasjon om alternativ organisering og finansiering av
samferdselsprosjekter.
Det ble også delt ut et skjema med spørsmål som Ringerikstingets medlemmer ble bedt om å
besvare. Oppsummering av tilbakemeldingene følger vedlagt, se s. 5-6. Tilbakemeldingene vil
bli gjennomgått av arbeidsgruppa og rådet.

Vedtak:
1. Ringerikstinget slutter seg til det framlagte strateginotatet utarbeidet av
arbeidsgruppa i LINK-prosjektet.
2. Rådmennene i Hole og Ringerike anmodes om å samarbeide tett fram mot
førstegangs behandling av kommunedelplan for E 16 Skaret-Hønefoss med sikte på
en felles holdning til korridorvalg.

Sak 04/12 Årsmelding og regnskap for 2011
Årsmelding og regnskapsoversikt for 2011 var utsendt på forhånd.
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Vedtak:
1. Årsmelding 2011 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.
2. Regnskap 2011 for regionrådet, regionkoordinator mv. tas til orientering.

Sak 05/12 Innspill fra Ringerikstinget til arbeidet i regionrådet
Forslag til rutiner var utsendt på forhånd.
Vedtak:
Forslag til rutiner for innspill på Ringerikstinget godkjennes.

Sak 06/12 Eventuelt
Rådsleder Kjell B. Hansen orienterte om at daglig leder i Ringerike Utvikling AS har fått ny
stilling og vil slutte i selskapet 1. oktober.

____________________________________
Kjell B. Hansen, leder av Ringerikstinget
__________________________________
Lars Olsen, Regionkoordinator
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Ringerikstinget 12. juni 2012 - Deltakeroversikt
Innkalte møtedeltagere
Ordfører Kjell B Hansen
Runar Johansen
Helge Stiksrud
Arnfinn Holten
Alf Meier
Dag Erik Henaug
Iren Rannekleiv
Liv Isabella Tangen
Marit E. Bolstad
Marit Hollerud
Dag Stenersen
Hans-Petter Aasen
Nanna Kristoffersen
Arne Broberg
Christine Hovland
Lise Kihle Gravermoen

Representerer
Ringerike kommune
”
”
”
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“
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“
”
”
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Ordfører Per Berger
Sjur Tandberg
Kristin Lund Leivestad
Tore Solheim
Svein Gundersen
Jørn Øverby
Paul O. Liseth
Kristin F. Bjella
Torbjørn Røberg
Daoud Kandela

Hole kommune
”
„
”
”
“
”
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“

X
X

Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal
Lars Magnussen
Wenche M. Gundersen
Morten Lafton
Bård Brørby
Geir Olsen
Lene Engh Olimb
Anne E. Bratvold
Johan Esperum

Jevnaker kommune
„
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„
„
„
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„

X

Fylkesordfører Morten Eriksrød
Steinar Berthelsen
Iselin Haugo
Kåre Henning
Fylkesordfører Gro Lundby

Buskerud fylkeskommune
“
“
„
Oppland fylkeskommune

Rådmann Wenche Grinderud
Rådmann May-Britt Nordli
Rådmann Ståle Tangestuen
Lars Olsen
Inviterte gjester mv.
Kirsti Kolle Grøndahl
Kristin Ørmen Johnsen
Sten Magnus
Terje Dahlen
Ragnhild Borchgrevink
Oddvar Grøthe
Jan Erik Gjerdbakken

Ringerike
Jevnaker
Hole
Regionkoordinator
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Fylkesmannen i Buskerud
HiBu
Ringerike Utvikling AS
Ringerike Utvikling AS
Viken Skog
Regionrådet for Hallingdal
Ringerike Næringsforum
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X
Meldt forfall
X
X
X

Meldt forfall
Varamedlem.
Varamedlem
Ikke møtt
Ikke møtt
Meldt forfall

X
Meldt forfall
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Foredragsholder
Foredragsholder
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Oppsummering (sammendrag) av mottatte tilbakemeldinger om samferdselsstrategier
Oppgave 1.
Ringeriksregionen er enig om å prioritere fire store og viktige samferdselstiltak i arbeidet med
Nasjonal Transportplan. Hva er de viktigste strategiene og arbeidsmåtene for å få gjennomført
disse prioriteringene?
Tilbakemeldinger:
 Samarbeid og enighet. Nært samarbeid/fellesmøter mellom berørte kommuner.
 Skaffe samarbeidspartner – Oslo-regionen viktigst, men også fylkene (prioritering).
 Kommunene må bli enige seg imellom ang. vei og bane. Må inngå kompromisser. Bli enige om traseer
som er minst mulig skadelig for miljø, primærnæring og boliger
 Felles strategi, alternativt felles prioriteringsrekkefølge.
 Felles mål med satsingene – ikke nødvendigvis størst mulig vekst på kortest mulig tid.
 Stå sammen og gi de samme signalene i media og videre til fylkeskommuner og Stortinget.
 Bruke allianser som finnes. Alliansebygging.
 Gi og ta for å komme fram til felles oppfatninger (trase mm).
 Gode, konstruktive planer. Ferdige planer i påvente av finansiering.
 Bygge opp plankompetanse.
 Fokus på å finne den beste løsningen, ikke bruke energi på de dårlige!
 Det beste er å finne alternative finansieringsløsninger.
 Kombinasjon: OPS, flerårige budsjettvedtak, lånefinansiering.
 Være løsningsorientert.
 Følge tidsplan mht politisk behandling.
 Rask og effektiv kommunal behandling.

Oppgave 2.
Hvordan vil du (og ditt parti) arbeide for at regionens prioriteringer skal bli prioritert av
Samferdselsdepartementet, Transportkomiteen og til slutt Stortinget våren 2013?
Tilbakemeldinger:
 Jobbe mot fylkesrepresentanter og sentrale representanter for å få vårt syn videre i systemet.
 Sørge for «riktige» vedtak i fylkesparti. Og at våre stortingsrepresentanter kjemper for våre prioriteringer.
Sørge for full støtte i Fylkestinget.
 Gjennom samarbeid om felles valg av alternativ i Ringerike/Hole Høyre.
 Komme til enighet om trase. Samarbeid med grunneiere, inngå avtaler.
 Ikke vente på formelle høringsrunder. Hvis flaskehalsen er kapasitet i Vegvesenet, må fylkeskommunen
påvirke til å omprioritere fra andre prosjekter til E16. Politikere fra alle partier, særlig ordførerne, må
bruke mer av sin tid til å møte beslutningstakere.
 Jobbe mot media.
 Få aksept for alternative finansieringsordninger. Lage en pilotpakke med særskilt finansiering.
 Vi må gjøre noe sjøl for å komme i «frågan». Få noe på bordet. Kjenne saksgangen på Stortinget.
 Få fram lønnsomheten av vei og bane: Mindre ulykker, større lønnsomhet for næringslivet, avlaste
Osloregionen.
 Som uavhengig må jeg benytte leserinnlegg og diskusjon på forskjellige sosiale medier.
 Vi vil gjøre alt for at våre medlemmer på Stortinget, ikke bare Buskerudbenken, men fra alle de berørte
fylkene vil være enige og stemme for Ringeriksregionens beste.
 Vi må legge fram noe som er troverdig og mulig å realisere. Slutte å bare snakke om det og heller
begynne å jobbe konstruktivt.
 Jobbe aktivt mot partiet, påvirke dem som beslutter. Her er dokumentasjon viktig og ikke minst enighet i
regionen.
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Oppgave 3.
Hvilke alliansepartnere mener du er viktige å ha med seg for å lykkes?
Tilbakemeldinger:
 Osloregionen
 Vestregionen
 Ringeriksregionen/ Først og fremst viktig at vi er allierte og står samlet, på tvers av partier og
kommunegrenser.
 Vestlandet/Bergen/Hordaland
 Begge dalførene. Valdres (Stamvegutvalget). Hallingdal (Hallingtinget)
 Bærum og Oslo kommuner
 Alle politiske nivå som er med i høring og avgjørelsesprosess
 Statens vegvesen, Jernbaneverket og BFK
 Næringsliv, lokale og sentrale aktører
 Næringslivstopper, NHO-sentralt
 Viken Skog og deres prosjekt på Follum
 Transportbransjen
 Berørte grunneiere, interessenter, regioner
 Brukere av vei og bane, betydning for hele samfunnet
 Et lite tankekors: Bedre kommunikasjoner er nødvendig! Men er det for å gjøre det lettere for folk å
forlate regionen? For å få folk til å passere regionen? Eller for å transportere folk og varer til regionen?
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