REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET
Tid: Tirsdag 21.06. 2011, kl. 16.00
Sted: Hallingmessa på Helgelandsmoen.
Til stede:
Hole formannskap: Per R Berger, Tore Solheim, Paul O Liseth,
Kristin Ferden Bjella, Kari Strande, Åge Øksnes.
Ringerike formannskap: Kjell Hansen, Runar Johansen, Helge Stiksrud, Ståle Skjønhaug,
Marie Blix Sangnes, Anne Søhol, Kari Homme, Dag Stenersen, Ole Johan Andersen, Lise
Kihle Gravermoen, Axel Sjøberg.
Jevnaker formannskap: Hilde B. Fivelsdal, Odd Gunnar Heitun, Wenche Gundersen, Johan
Esperum, Rasmus Lossius og Frank Morten Nerby.
Rådmenn og andre fra kommunene: Wenche Grinderud, Ståle Tangestuen, Henrik Brørby.
Knut E Helland.
Buskerud fylkeskommune: Kåre Henning.
Ringerike Utvikling AS: Sten Magnus, Terje Dahlen.
Gjest: Roar Hammerstad.
Regionkoordinator: Forfall pga sykdom

Agenda og plan for møtet:
Kl. 16.00: Frammøte, kulturinnslag ved Austjord Musikkorps.
Kl. 16.15: Formelt møte settes.
01/11: Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste.
02/11: Temamøte - Ringeriksregionen mot 2030.
Kl. 17.45: Kulturinnslag ved Hole kulturskole.
Kl. 18.00: Saker til behandling:
03/11: Referater.
04/11: Regnskap og budsjett.
05/11: Prosjekter
06/11: Utviklingsplan for Ringeriksregionen
07/11: Møteplan
Kl. 18.30: Middag på General Hotell.

Rådet for Ringeriksregionen

Følgende saker ble behandlet:

Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen til dagens møte godkjennes.
Forslag til saksliste godkjennes.

Sak 02/11 Temamøte: Ringeriksregionen mot 2030
Etter initiativ fra ordførermøtet 13. mai og behandling i rådmannsmøtet 23. mai hadde
daglig leder i Ringerike Utvikling og fungerende regionkoordinator utarbeidet et
diskusjonsnotat til rådets møte 6. juni med tittelen Ringeriksregionen mot 2030 – Hva
vil vi? Dette som grunnlag for en politisk diskusjon om langsiktige utviklingsstrategier
og ambisjonsnivå.
Utgangspunktet er den forventede veksten i befolkning og næringsliv i sentrale deler av
Østlandet de nærmeste tiårene. For vår region er det avgjørende å avklare hvordan vi
kan ta del i denne veksten bl. a. gjennom nye samferdselsløsninger og målrettet lokal
tilrettelegging.
Notatet munnet ut i et konkret prosjektforslag hvor det leies inn konsulent med faglig
tyngde og erfaring innen disse viktige områdene.
Før diskusjonen holdt Sten Magnus, Terje Dahlen og Wenche Grinderud forberedte
innledninger.
Fra den etterfølgende politiske diskusjonen er følgende stikkord notert:
Mulighetenes rike
Felles tenkemåte i Ringeriksregionen
Gjensidig respekt og tillit kommunene i mellom.
Felles strategi for næringsutvikling i regionen
Enighet om hva det bør satses på
Felles satsing - planer må ligge til grunn
Synliggjøre samarbeidsevne - suksesshistorier
"Vi skal skape framtiden"
Eks på hvordan vi sammen utfyller hverandre. Kultursenter i Hønefoss,
Badet i Hole, kunstisbane på Jevnaker.
Suksesskriterier
1) Politikk, næringsliv, media
2) Godt samarbeid med næringseiere og eiendomsbesittere
3) Bli enig politisk om et langsiktig mål
Offensiv til demografisk utvikling
Levende sentra; Hønefoss, Nesbakken, Vik
Det må bli lettere å bosette seg her, lettere å etablere seg her
For få vet om oss
Gjensidig nytteverdi i et lokalt og nasjonalt perspektiv
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Vi er på vei
Hvervenmoen - knutepunkt for vei og bane i framtiden
Vi har gode planer - gjennomføringen må bli bedre
Jobbe mer med engasjement
Felles mål - ulike forutsetninger. Må utnyttes
Fylkesmannen må mer på banen
Tenk positivt - bruk PBL - tenk differensiert og jobb i fellesskap
Prosessen vi har satt i gag er helt nødvendig
Vi må endre holdningen til høyere utdanning (i betydningen av at høyere
utdanning er nødvendig for regionen)
Vi må tørre å vise at vi er gode
Viktig å forankre prosesser bredt
Bygdeprat og Janteloven må vi til livs
Forankring, forankring, forankring
Strategien vi velger må være så stødig at den står seg tross
politikerskifter
HiBu kan bidra til å skape vekst
Fortsette å ta vare på det grønne
Vekst skaper vekst
RU og RNF må stå på videre
Hva kan vi gjøre for Norge?
Jevnaker, kulturkommune nr 1 i Norge
Hvilke produkt skal vi levere
Vi mangler det samordnede leddet
Kvalitet selger - du må bevise at du leverer varen
Sannferdig
Prosjektet skal bidra til samordning
I samarbeid med næringslivet bygge regionen
Vi må supplere hverandre i et krafttak
Løfte blikket.
Vedtak:
Ringerikstinget vedtar oppstart av prosjektarbeid i samsvar med forslaget.

Sak 03/11 Referater
Følgende referater foreligger:
 Referat fra Ringerikstinget 25.11.10.
 Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 18.03.11.
 Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 06.06.11.
Vedtak:
Referat fra Ringerikstingets møte 25.11.10 godkjennes.
Øvrige referater tas til orientering.
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Sak 04/11 Regnskap og budsjett
Oversikt som viser regnskap 2010 og forslag til budsjett for 2011 og 2012 var utsendt. .
Dette viser driften av regionkoordinator, rådet for Ringeriksregionen og
Ringerikstinget.
Vedtak:
Regnskapsoversikt og budsjettforslag godkjennes.

Sak 05/11 Prosjekter
Gjennomføringsavtalen med Buskerud fylkeskommune og oversikt over prosjekter som
fikk bevilget midler i rådsmøtet 18.03.11 var utsendt på forhånd.
Vedtak:
Tas til orientering

Sak 06/11 Utviklingsplan for Ringeriksregionen
Vedtak:
Videre arbeid med Utviklingsplan for Ringeriksregionen utsettes slik at resultater fra
prosjektet Ringeriksregionen mot 2030 kan innarbeides i planen.

Sak 07/11 Møteplan
Neste møte i Ringerikstinget er fastsatt til 24. november 2011 kl 16.00 på Jevnaker.
Møteplan for 2012 bør settes opp etter valget til høsten.
Vedtak:
Møteplan for 2012 framlegges på Ringerikstingets møte 24.11.11.

Etter at sakslisten var behandlet takket rådets leder Roar Hammerstad for innsatsen som
regionkoordinator og overrakte en gave.

____________________________________

Kjell B. Hansen, leder av Ringerikstinget
__________________________________

Lars Olsen, Regionkoordinator
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