REFERAT FRA RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Kommunestyresalen i Hole kommune
Tid: 1. November 2017, kl. 09.00- 1230
Møtedeltagere

Merknad/evt. vara

Forfall

Elisabeth Klever

X

Hans Tollef Solberg

x

Kjell B Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike
Per Berger, ordfører Hole
Torger Ødegaard, rådmann Hole
Lars Magnussen, ordfører Jevnaker
May- Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Olav Skinnes, BFK
Terje Vegard Kopperud, BFK
Kjersti Hulbakk, BFK

x

Hege Cecilie Timm Bjørnerud

I tillegg møtte inviterte representanter Jørgen Mo, Pelle Gangeskar, Claus Woldermort Frølund fra
Ringerike utvikling AS, Ståle Strømsodden, Jan Erik Gjerdbakken og Monica Myklebust fra Ringerike
Næringsforening, Sonja Borderwic og Sten Magnus fra Innovasjonsløft, Arne Jørgen Skurdal fra
Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv samt kommunikasjonsansvarlig Mats Øiern fra
Ringerike kommune
Møtet var åpent og pressen blir invitert. Ringblad var til stede.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Behandling av søknad fra Ringerike Næringsforening stod ikke på sakslisten, men ble satt opp under
sak 2.

Sak 2. Orienteringer
a. Orientering av handlingsplan 2018 for Innovasjons Løft ble fremlagt av Sonja Bordewick.
Vedtak:
Tatt til orientering
b. Ringerike Næringsforening ved Monica Odden Myklebust fremla en presentasjon og
orientering om deres forstudie i et Byutviklingsprosjekt. Saken sto oppført til orientering,
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men styreleder fremla et ønske om at Rådet behandler søknaden raskt med den
presiseringen at da det er viktig å komme i gang med bla trafikktelling før og gjennom
julehandelen som er høysesongen ift handel og attraksjonskraft i sentrum av Hønefoss. Det
er søkt om 200 000kr til forstudiet, men 140 000kr trengs tilført umiddelbart for å få startet
prosjektet før jul.
Vedtak:
På bakgrunn av konsensus i ordførergruppen henstilte rådsleder til at rådmennene behandler saken
raskt.

Sak 3. Referater
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 13.9.17
b. Referat fra Rådmannsmøte 18.10.17
Vedtak:
Referat a og b godkjent.

Sak 4. Restfinansiering av Bane og Vei 2018 prosjektet
Det ble i 2016 ikke tildelt partnerskapsmidler fra regionrådet til Vei og bane 2018 prosjektet. BFK
betalte ikke midler hverken i 2015 eller 2016, men i 2017. Det er påløpt kostnader i 2016 og 2017
som medfører et behov for restfinansiering i inneværende år. Bane og Vei 2018 prosjektet trenger
tilført kr 158 388 slik at prosjektet kan avsluttes i balanse i 2017 som planlagt.
Det er opprett et nytt prosjekt for videreføring (fase 2) av dette som heter «Samferdsel
Ringeriksregionen 2022»
Vedtak:
Vei og Bane 2018 tilføres 158 388kr og prosjektet ferdigstilles.

Sak 5. Møtekalender for Rådet for Ringeriksregionen 2018
Møtekalenderne for de ulike kommunene vedtas i november, men det ble fremlagt et foreløpig
forslag til møtekalender for 2018.
Vedtak:
a. Tinget som tradisjonelt gjennomføres i November skyves til Desember for å unngå at det
kommer så tett på regionrådet.
b. Rådsmøte tradisjonelt oppsatt i mars skyves frem til februar da det blir veldig lang tid mellom
siste års regions møte og førstkommende på nyåret.
Vedtatt møtekalender 2018:

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 97536463/48095112

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no
mail: hege.bjornerud@ringerike.kommune.no

Måned/
Møte

Ringerikstinget
16.00-19.30
Møtested alternerer
mellom kommunene

Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember

Rådet for
Ringeriksregionen
09.00-12.30
Møtested alternerer
mellom kommunene
21. Ringerike

23. Jevnaker
13. Ringerike

5. Hole
21. Ringerike
12. Jevnaker

Sak 6. Orientering fra Rådet om fokusområder for 2018
Ordførergruppen har konsensus på at fokus for 2018 i Rådet skal omhandle
1. Samferdsel Ringeriksregionen 2022 prosjektet
2. Næringspolitisk strategi
Det er vurdert at disse to temaene er de områdene som vil ha størst påvirkning for
samfunnsutviklingen i regionen fremover. Infrastrukturen er grunnleggende i den regionale
utviklingen og legger premissene for all annen utvikling. Vei og Bane 2018 prosjektet avsluttes nå i
2017 og prosjektet videreføres i neste fase som heter Samferdsel Ringeriksregionen 2022.
Ordførerne ønsker å få utviklet en regional Næringspolitisk Strategi. Dette ble vedtatt på siste
ordførermøte den 16.10 og rådmannsgruppemøte den 18.10. Første steg i denne prosessen er å
orientere om dette i Rådet den 1.11 og få noen innspill. Det legges opp til en politisk work shop i
kommende Ringeriksting den 22.11.17
Diskusjonsgrunnlag ble utsendt i forkant av møtet og regionskoordinator presenterte hovedtemaer
for diskusjon og fremla avklaringsbehov.
Vedtak:
Tatt til orientering
Saken ble etter orienteringen diskutert i rådet og følgende hovedpunkter er en oppsummering av de
viktigste innspillene fra møtedeltagerne:
Hvorfor en ny næringspolitisk strategi?


Bestillingen kommer fra ordførerne og de eier produktet
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Ikke være for bombastiske i forhold til strukturen på endelig produkt da disse skal
frembringes gjennom prosessen og veien blir til mens vi går.
Det må inn et estimert budsjett.
Klare mål og organisering må inn.
Hva forventer egentlig næringslivet av kommunen?
Vi trenger helt klart en strategi, men den må være konkret enkel avgrenset og ha klare
tydelig mål.
Hva skal vi oppnå med strategien – vekst og utvikling – hva betyr dette? Skape flere
arbeidsplasser, og hva mer?
Hvilken type arbeidsplasser er det snakk om?
Smale inn være konkret hva er næringspolitikk og hva ønsker vi å oppnå?
Hvilke verktøy og ressurser har vi?
Det er mange gode aktører i Ringeriksregionen og BFK etterlyser samspillet mellom disse.
Still overordnede spørsmål på tinget for å få innspill til hva en plan skal være.
Vi har en plan for fylket og den viser viktigheten av en prosess med medvirkning og eierskap.
Hvem skal gjøre hva innen næringspolitikk – hva skal kommunene gjøre? Hva skal vi gjøre i
regional samhandling?
Næringslivet må være veldig aktivt med også i tillegg til RNF for å sikre Hole og Jevnaker.
Vi er opptatt av at en strategi må ha forankring og involvering i næringslivet og er enig i at
det er større enn RNF -Hvordan da organisere dette ift arbeidsgruppen?
Slik jeg forstår det skal det benyttes ett og ett halvt år for å lage en strategi og deretter
planer - Det må skje raskere enn dette.
Hva skal til for at vi kan ta de overordnede valgene raskt?
Gjøre de store avklaringene på tinget – hva vi ønsker med dette.
Næringslivet bør være i arbeidsgruppen.
Felles strategi for tre kommuner hvor de tre har veldig ulike forutsetninger.
Dyrk fordelene til hver kommune i en slik strategi.
Hvilke kjente drivere har vi for næringsutvikling som også er samfunnsutvikling?
Tidsperspektivet er viktig, men vi starter ikke på bar bakke. Den strategien vi allerede har
gjelder enda. Vi antar at alle kommuner har vedtatt den. Vi har også en næringsanalyse sist
revidert i 2016.
Vi må få dette ned på et effektivt nivå – muligens i kortsiktig og langsiktig fase.
Det skjer mye i regionen. Vi hører fra andre kommuner som vil snakke litt mere med oss –
dette er jo interessant og hyggelig, men også strategisk.
Hva er næringspolitikk og næringsutvikling egentlig – det er enkelt det handler om
arbeidsplasser.
Enig i at vi har mye og begynner ikke fra scratch. Det har skjedd mye. Vei og bane forplikter
oss veldig for å møte investeringene.
Viktig å tenke slik som et utgangspunkt at planen kan rulleres ofte og holdes levende slik at
det ikke blir en 10-20 års plan.
Eksisterende strategi er egentlig en oppsummering av eksisterende næringsliv. Det er et helt
annet utgangspunkt og motivasjon i primærnæringen nå. Vi må si mere om arealintensive
næringer – Ringerike har lang kultur og historie for dette
Vi får to stasjonsområder som vil påvirke.
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Ønsker vi å utvikle handelspotensialet vi har og ønsker vi å utnytte tomter for dette ved
samferdselsårene?
Statlige arbeidsplasser – hva skal vi videre med det?
Gunstig tid å lage en ny plan nå – mulighetsvindu akkurat nå.
Målet er viktig. Avgrensningene er viktig og tidshorisonten er viktig.
Verden ser helt annerledes ut om seks år så planen må være brukertilpasset og de
overordnede linjene kan man legge langt, men detaljene endrer seg regelmessig.
Forankring – vi bør ha et næringsseminar med kommunestyrene og næringslivet.
La politikerne få anledning til å diskutere de store tankene og linjene - ikke bare rammene for
prosessen.
En strategi skal hjelpe oss til å gjøre det riktige for å nå målene.
For rådmennene – fortsett kampen om bane og vei og lag en næringslivsstrategi.
Regionen står sammen om dette og dette må også frem på tinget som de politiske føringene

Sak 9. Tilleggssak
Det ble i etterkant av rådsmøte behandlet budsjett for 2018. Det blir satt opp til orientering på
Ringerikstinget den 22.11.17
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Fordeling Utviklingsmidler
Jevnaker kommune
Hole kommune
Ringerike kommune
Sum utviklingsmidler

250 000
300 000
1 200 000
1 750 000

Vedtak: Tatt til etterretning
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