REFERAT
FRA MØTE I

RINGERIKSTINGET
Tid: Onsdag 30.11. 2011, kl. 16.00 – 20.30
Sted: Thorbjørnrud hotell, Jevnaker.
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.

Følgende agenda var utsendt:
08/11: Åpning og godkjenning av innkalling og saksliste.
09/11: Referater.
10/11: Samarbeidsalliansen Osloregionen – Nye strategier, NTP-innspill.
11/11: Ringeriksregionen mot 2030. Status, konklusjoner og politisk verksted.
12/11: Økonomi/budsjett
13/11: Møteplan
14/11: Eventuelt

Følgende saker ble behandlet:

Sak 08/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkallingen til dagens møte godkjennes.
Forslag til saksliste godkjennes.

Sak 09/11 Referater
Vedtak:
Referat fra Ringerikstingets møte 21.06.11 godkjennes.
Øvrige referater tas til orientering.
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Sak 10/11 Samarbeidsalliansen Osloregionen
Fungerende direktør i Samarbeidsalliansen Osloregionen Theis J. Theisen orienterte om
Osloregionen, arbeidet med nye strategier og innspill til Nasjonal Transportplan.
Vedtak:
Felles forslag til høringsuttalelser til de to strategidokumentene framlegges til
behandling i de tre formannskapene i januar. For øvrig tas saken til orientering.

Sak 11/11 Ringeriksregionen mot 2030
Etter korte innledninger om bakgrunn mv fra Terje Dahlen og Lars Olsen, presenterte
Morten Wasstøl fra Rambøll de foreløpige konklusjoner og anbefalinger som
framkommer fra deres arbeid. Rammbølls rapport vil bli oversendt kommunene når
arbeidet er ferdigstilt.
Fra hovedkonklusjonene i arbeidet kan nevnes at det er svært gode muligheter for
fortetting, transformasjon og vekst i de sentrale områdene i de tre kommunene. Dette
forutsetter at samferdselsløsningene kommer på plass.
 For Hønefoss sentrum er det vist et potensiale på 6.300 boliger og 321.000 m2
næringsarealer. En tradisjonell god bystruktur å bygge videre på.
 Avhengig av hvilken trase som velges for ny E16, vil det på Vik være plass til
1.000 nye boliger og 23.000 m2 næringsarealer.
 Nesbakken har sentrumskvaliteter å bygge videre på. Det vil være rom for 860
nye boliger og 9.800 m2 næringsarealer.
Videre konkluderes det
 Ringeriksregionen har betydelige kvaliteter å bygge videre på
 Manglende investeringer i infrastruktur kan føre til stagnasjon
 Gode forbindelser kan inkludere regionen inn i Oslos vekstdynamikk
 Nødvendig å utvikle strategier for å håndtere usikkerhet
Etter presentasjonen ble det gjennomført et gruppearbeid med de tre formannskapene
blandet på fem grupper og med følgende oppgaver:
1. Presentasjonen av arbeidet Rambøll har gjort viser muligheter for en sterk vekst i
regionen. Har du tro på at vurderingene er riktige, og at dette kan gjennomføres i
praksis?
2. Hvilke muligheter ser du for vår region i dette perspektivet?
3. Hva må til av politiske prioriteringer og veivalg for å gjennomføre en offensiv
vekststrategi som skissert?
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4. Hvis gruppa får tid, kan dere velge et tema som dere selv mener det er viktig å
diskutere nå. Definer et spørsmål, og besvar med stikkord.
Gruppene fordypet seg i disse spørsmålene og leverte skriftlig stikkordmessige
besvarelser fra drøftingene. Oppsummering fra gruppearbeidene følger som vedlegg til
dette møtereferatet..
Vedtak:
Konklusjoner fra Rambølls arbeid med prosjektet Ringeriksregionen mot 2030 og
dagens politiske verksted benyttes som grunnlag for videre arbeid med felles strategier
og kommunenes arbeid med kommunale planstrategier som skal vedtas i 2012.

Sak 12/11 Økonomi/budsjett
Kommunenes deler av tilskudd til prosjekter for 2012 blir:
Ringerike: 1.200.000, Hole: 300.000, Jevnaker 300.000.
I tillegg kommer tilskudd til Ringerike Etablerersenter (RES) som kommunene
utbetaler direkte.
Til drift av rådet, regionkoordinator mm budsjetteres det med følgende fordeling i 2012:
Ringerike: 462.000, Hole: 154.000, Jevnaker: 154.000.
Vedtak:
Framlagte budsjettforslag for tilskudd til prosjekter og for drift av rådet,
regionkoordinator mm godkjennes.

Sak 13/11 Møteplan
Møteplan utarbeides når alle kommunene har fastsatt sine møteplaner.
.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 14/11 Eventuelt
Dag Stenersen tok opp spørsmål om hvordan Ringerikstinget kan aktiviseres og bli
konkret til nytte, bl a gjennom mulighet for å kunne spille inn saker. Noen saker som er
aktuelle nå, ble spesielt nevnt:
 Flerbrukshall, svømmehall, fotball, skianlegg og skøytearena.
 Flybuss, kollektivtransportplan for Buskerud. Ønske om at det tas kontakt med
Hallingdal og Midtfylket for evt støtte/samarbeid om timesavganger til
Gardermoen fra vår region.
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Hilde Brørby Fivelsdal støttet Stenersens forslag og viste også til det nå arbeides med
felles strategi for regionale idrettsanlegg.
Hun uttrykte også full støtte til rådsleder for arbeidet i forhold til saken med
Follum/Norske Skog.
Hun ba avslutningsvis om en orientering om prosjektet Kunnskapsparken Ringerike i
neste rådsmøte.
Vedtak:
Ringerikstinget ber om at Rådet for Ringeriksregionen arbeider videre med de punktene
som ble tatt opp av Stenersen og Fivelsdal. Forslaget om bedre flybusstilbud forberedes
med sikte innspill fra kommunene og rådet til høringen av Kollektivtransportplanen
som har høringsfrist 1. februar.

____________________________________
Kjell B. Hansen, leder av Ringerikstinget
__________________________________
Lars Olsen, Regionkoordinator

2 vedlegg:
S. 5 – Deltakeroversikt
S. 6 – Oppsummering fra gruppearbeid
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Ringerikstinget 30. november 2011 - 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
Arnfinn Baksvær
Christine Hovland

Representerer
Ringerike kommune
”
”
”
“
“
“
“
“
“
”
”
„

Ordfører Per Berger
Sjur Tandberg
Kristin Lund Leivestad
Tore Solheim
Svein Gundersen
Jørn Øverby
Paul O. Liseth
Kristin F. Bjella
Torbjørn Røberg

Hole kommune
”
„
”
”
“
”
”
“

X

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

Jevnaker kommune
„
”
„
„
„
„
„

X
X

Fylkesordfører Morten Eriksrød
Kåre Henning
Fylkesordfører Gro Lundby

Buskerud fylkeskommune
„
Oppland fylkeskommune

X
X

Rådmann Wenche Grinderud
Rådmann Henrik Brørby
Rådmann Ståle Tangestuen
Lars Olsen
Inviterte gjester mv.
Kristin Ørmen Johnsen
Sten Magnus
Terje Dahlen
Tone R. Thoresen
Trond Henriksen Krågsrud
Heming Herdlevær
Knut E. Helland
Gunnar Hallsteinsen
Hanne Marit Mikalsen
Morten Wasstøl
Theis J. Theisen

Ringerike
Jevnaker
Hole
Regionkoordinator

X
X
X
X

HiBu
Ringerike Utvikling AS
Ringerike Utvikling AS
“
Jevnaker kommune
Hole kommune
Ringerike kommune
“
“
Rambøll
Osloregionen

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Til stede
X
X
X
X
X
X
X

Forfall/varamedlem/ merknader

Meldt forfall
X
X
X
X
X

Meldt forfall
Varamedlem
Innkalt som varamedlem, rakk ikke å
møte

Ikke møtt
X
X
Ikke møtt
Ikke møtt
X
X
X

Meldt forfall
Meldt forfall
X
X

X

Ikke møtt
Innkalt som varamedlem. Ikke møtt.
Varamedlem

Ikke møtt

Ikke møtt
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Stikkordmessig oppsummering av gruppearbeidene.
1. Presentasjonen av arbeidet Rambøll har gjort viser muligheter for en sterk vekst i
regionen. Har du tro på at vurderingene er riktige, og at dette kan gjennomføres i
praksis?
 Enighet om at vurderingene er riktige og at dette kan gjennomføres.
 En av gruppene mener maks 2% årlig befolkningsvekst er realistisk. Utbygging
av skole, barnehage mm utover dette er lite realistisk.
 Fortetting må til!
 Enighet i regionen om de store sakene, uavhengig av kommunegrenser.
 Ta utgangspunkt i de komparative fortrinnene regionen har. Konsentrere oss om
det vi kan gjøre noe med.
 Avhengig av storsamfunnet, spesielt de store infrastrukturtiltakene vei og
jernbane.
2. Hvilke muligheter ser du for vår region i dette perspektivet?
 Store vekst og utviklingsmuligheter med ny jernbane. Liten vekst uten bane.
 Store muligheter og store utfordringer.
 Ny vekst som er meget viktig for å utvikle regionen videre inn i framtida. Det
motsatte stagnasjon og forfall.
 Attraktivitet, befolkningsvekst, næringsutvikling, innpendling.
 Mer kulturaktiviteter.
3. Hva må til av politiske prioriteringer og veivalg for å gjennomføre en offensiv
vekststrategi som skissert?
 Må prioritere å stå sammen, og bygge allianser utover egen region. Felles
strategi og tett samarbeid.
 Offensive planer (fortetting). God langsiktig planlegging. Planavklaringer som
smerter. Arealstrategi. Regional plan.
 Satse på utvikling av Hønefoss som det naturlige regionsentrum.
 Satse på kompetanse, har nok av arealer.
 Lobbyvirksomhet vei/bane.
 Innovasjon, vekst, næringsutvikling, omdømmebygging
4. Hvis gruppa får tid, kan dere velge et tema som dere selv mener det er viktig å diskutere
nå. Definer et spørsmål, og besvar med stikkord.
 Omdømmebygging.
 Stolthet innad.
 Fokus på det som er bra.
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