Saksnr.
17/2671-11

Løpenr.
41372/17

Arkivkode
033

Deres ref.

Dato
14.12.2017

Referat Ringerikstinget 11.11 2017
Møtested: Kleivstua Tid: Onsdag 22.11.17 kl 16.00 – 19.30 med etterfølgende middag.
Offisielle medlemmer av Ringerikstinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker,
samt Fylkes representanter i Rådet. I tillegg er representanter fra andre viktige
samarbeidspartnere invitert.
Deltagerliste på Ringeriksregionen 22.11.17:
Innkalte møtedeltakere
Formannskap;
Ringerike kommune
Ordfører Kjell B. Hansen
Dag E. Henaug
Kirsten Orebråten
Runar Johansen
Alf H. Meier
Inger Kammerud
Hilde Vollmerhaus
Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Anne Mari Ottesen
Nena Bjerke

Innkalte møtedeltakere
Formannskap;
Hole kommune
Ordfører Per R. Berger
Elisabeth Klever
Fredrik W.L Skarstein
Hege I Fossum
Isabella Tangen
Atle Haglund
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Per Christian Gomnæs
Sjur Tandberg
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Kristin F. Bjella
Jørn Inge Frøshaug
Morten Dåsnes

Innkalte møtedeltakere
Formannskap;
Jevnaker kommune
Ordfører Lars Magnussen
Trine Lise Olimb
Bård Brørby
Anne Paulsen
Geir Olsen
Ida Rasmussen
Harald Antonsen

Innkalte møtedeltakere
Buskerud Fylkeskommune
Fylkesordfører Roger Ryberg
Olav Skinnes
Terje Vegard Kopperud
Gro Solberg
Kjersti Hulbakk

Innkalte møtedeltakere
Oppland Fylkeskommune
Fylkesordfører Even A. Hagen
Aud Hove

Andre faste Innkalte
møtedeltakere
Rådmann
Tore Isaksen
Rådmann
May- Britt Nordli
Rådmann
Torger Ødegård
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Kåre Jonny Pladsen
Morten Lafton
Are Granheim
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Arne Jørstad

1

0

x

x

side 2 av 8

Mats Øieren

Agnete Linde

Hege Cecilie Timm Bjørnerud

Arne Jørgen Skurdal
Trond Øverlier
Jørgen Moe
Tone Toresen
Pelle Gangeskar
Claus Frølund
Steffen Fagerås
Sten Magnus

Sonja Bordewick
Jan Erik Gjerdbakken
Ståle Strømsodd

Sigmund Hagen

Steinar Aasnæss
Max Gythfeldt
Terje Rolfsøn
Matz Sandman

Morten Woldsdal

Morten Myksvoll

Terje Berghagen
Trine Sandum
Øyvind Såtvedt
Eva Næss Karlsen
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Foredragsholdere invitert
Knut Søgård
Morten Klokkersveen

Bane Nor x
Fellespro x
sjektet
20
Fremmøtte Deltagere: 47 og 33 til middag.

13

Programmet for Ringerikstinget 22.11.17:
KL 16.00
KL16.15

Velkommen. Åpning v/rådsleder Kjell B. Hansen.
Konstituering av møtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Navneopprop.
Saker til behandling:
1. Referat fra
 Ringerikstinget 14.06.17
 Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17 og 1.11.17
2. Prosjektoversikt 2017, Budsjett 2018 og møteplan 2018
3. Eventuelle innkomne saker – jfr. Egen vedtatt prosedyre vedlagt

KL 16.30
KL 16.50
KL 17.00
KL 17.15

Orientering Bane Nor
Pause
Orientering om kommende regionalt mat prosjekt Gjøvik Hadeland og
Ringerike Reiseliv
Fokus oppgaver for Rådet i 2018
1. Samferdsel Ringeriksregionen 2022
2. Næringspolitisk Strategi

KL 17.25
KL 19.15
KL 19.30

Politisk Verksted ifm utarbeidelse av Næringspolitisk Strategi
Avslutning
Middag
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Saker til behandling på Ringerikstinget 22 november 2017:
1. Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjent.

2. Saker til behandling:
1. Referat fra
a. Ringerikstinget 14.06.17
b. Rådet for Ringeriksregionen 13.09.17
c. Rådet for Ringeriksregionen 1.11.17

Vedtak:
Referat a godkjent. Referat b og c tatt til orientering.
2. Drift orientering
a. Prosjektoversikt 2017
b. Budsjett 2018
c. Møteplan 2018

Det er i 2017 tildelt kr 1 730 673,- til ulike prosjektsøknader samt herunder disponert 700 000 til
eget prosjekt Samferdsel Ringeriksregionen 2022.
Se vedlagt prosjektoversikt fra 2017. Budsjett 2018 og møtekalender 2018
Vedtak:
Orientering om a tatt til orientering.
Forslag til budsjett og Møteplan 2018 godkjent.
3. Eventuelle innkomne innspill

På Ringerikstinget 12.6.12 ble det godkjent rutiner for hvordan Ringerikstingets medlemmer
kan komme med innspill til Rådets arbeid. Til orientering vedlegges rutinene.
Eventuelle innspill må leveres skriftlig elektronisk i god tid slik at de kan distribueres til alle
tingets medlemmer på forhånd.
Det var ingen innkomne innspill på forhånd.
Lars Magnussen, ordfører i Jevnaker bad om ordet under eventuelt.
Lars Magnussen foreslo å utsette politisk verksted og videre arbeid med Næringspolitisk
Strategi inntil de tre kommunene har samsnakket nærmere og landet endel ulike synspunkt
tilknyttet det regionale samarbeidet. Det ble etter prosedyrene tatt opp til avstemming.
Vedtak:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig avvist, hvor etter punkt 3ble gjennomført.

4. Orientering Bane Nor v/Knut Sørgård
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Bane Nor er invitert til å informere om status i arbeidet og gi oss en oversikt over viktige
avklaringer, mulige løsninger og si noe om hva vi som region kan bidra med for å sikre
fremdrift.
Vedtak:
Orientering tatt til orientering.

5. Orientering v/Gjøvik Hadeland og Ringerike Reiseliv
Ringerike om kommende mat- og reiselivsprosjekt
Destinasjonsselskapet er invitert for å informere om oppstart av et nytt regionalt mat og
reiselivsprosjekt. Det er i denne forbindelse laget en filmsnutt sammen med Innovasjon Norge
som blir framvist.
Vedtak:
Orientering tatt til orientering.

6. Fokus oppgaver for Rådet i 2018
a. Samferdsel Ringeriksregionen 2022

De store samferdselsprosjektene i regionen er det som vil ha størst påvirkning for
samfunnsutviklingen 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, Samferdsel Ringeriksregionen 2022. Dette prosjektet vil
være Rådets hovedfokusområde fremover.
Vedtak:
Tilslutning til at Samferdsel Ringeriksregionen 2022 skal være hovedfokusområde for
Rådet.
b. Regional Næringspolitisk Strategi

Det foreligger en Næringspolitisk strategi (2012 – 2030) som er vedtatt i alle tre kommuner.
Ordførerne ønsker å denne valuert og revidert. Dette ble vedtatt på siste ordførermøte den
16.10 og rådmannsgruppemøte den 18.10 samt presentert for Rådet den 1.11
Vedtak:
Tilslutning til at utarbeidelse av en regional Næringspolitisk strategi skal være
hovedfokusområde for Rådet.

7. Politisk Verksted - Regional Næringspolitisk Strategi
Regionskoordinator innledet med å orientere om planen og organiseringen av arbeidet som skal
påstartes ifm utviklingen av en ny Regional Næringspolitisk Strategi.
I forbindelse med oppstart av arbeidet med å utvikle en regional Næringspolitisk strategi ble
det gjennomført politisk verksted for å løfte frem noen nødvendige diskusjonstemaer. Det ble
gjennomført i form av en innledende presentasjon, påfølgende gruppearbeid og diskusjon i
plenum. Her er en oversikt i korte drag over de viktigste tilbakemeldingene og synspunktene
som ble presentert som et resultat av de ulike gruppene:
Gruppe 1:
Rådet for Ringeriksregionen
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Næringsutvikling er tilrettelegging for vekst i lønnsomme arbeidsplasser.
Målsetting for utvikling av eksisterende næringsliv – potensiale for vekst.
Plan og målsetting for nyetableringer og attraktivitet. Mål for næringsutvikling gjennom
strategisk tenkning.
Hva vår næringspolitikk skal være henger sammen med hva er næringsutvikling.
Kommentar: Vi må skille mellom næringsutvikling og næringspolitikk – næringsutvikling er
kun næringslivet som må stå for selv. Politikken legger føringer og rammen for finansiering etc
for å gi rom for at næringslivet kan utvikle seg.
Gruppe 2:
Næringspolitikk og utvikling er to ulike ting og foregår på ulike arenaer.
Uenige ift organisering næringslivet må spille en vesentlig rolle
Konkurranse for å tiltrekke oss attraktive aktører. Næringslivet invester og etablerer seg der de
føler seg velkomne. Vi trenger å bruke mye kortere tid på å lage næringspolitisk strategi.
Gruppe 3:
Et prosjekt som lykkes har et behov, løsning, pådriver og team samt forankring og høyde for at
det kan skje ting som vi ikke har tatt høyde for – x faktorer.
Næringsutvikling er folk, tilrettelegging av arealer, boligområder, næring og etableringer.
Gode reguleringsplaner er viktig. Dynamisk reguleringsplan.
Vi må se etter muligheter for å få finansiering eksternt – søke midler.
Nettverk og nav er viktig.
Kompetanse og videreutvikling.
Forstå virkeligheten vi er i. Samarbeide tett med næringslivet.
Ønsker: må inn folk fra næringslivet i styringsgruppen.
Alle 3 kommunene må ha gjensidig tillit og respekt. Rom for vekst i alle 3 kommunene. Skal vi
få en god næringspolitikk må vi ha regional politisk tillitt.

Gruppe 4:
Samspillet er viktig. Flere arbeidsplasser – utvikle eksisterende og nye. Befolkningsvekst.
Legge til rette for utvikling. Tilgengelige arealer. Nye utviklingstomter og tydelig hvilke
områder det skal byggs i. Nærings Utvikling i denne regionen – man må tenke lengre. Hva er
vi gode på her og markedsføre det.
Gruppe 5:
Unison enighet om at ringeriksregionen er en enhet – både ressurser og tiltrekking av andre
typer næringsvirksomhet i regionen. Det er nøringslivet selv som bestemmer. Hvorfor en plan?
Samordnet plan som gjelder hele regionen. Fortrinn, ressurser og hvordan videreutvikle det.
Arealer må ses under ett. Et samfunn skal ha attraktive steder å bo, arbeidsplasser. Stor
kompetanse her som ikke brukes i distriktet. Se også på bo og besøksattraktivitet. Skal man
evne å dekke næringslivets behov for ekspansjon og utvikling må man ha gode planer. Må ha
felles beredskap på plan så man er 1 lag utad.
Gruppe 6:
Strategi er et sett av mål og virkemidler som skal gi konkurransefortrinn. Har du ikke et mål så
kommer du ikke dit. Vi er et felles bo og arbeidsmarked. Strategisk utviklingsanalyse viser at
det er like mye pendling gjennom kommunene i regionen som ut av regionen. Attraksjonskraft
for etablering utenfra og grundere ønsker seg hit. Rammebetingelser som bedriftene fryder seg
over. Kommune må sette seg konkrete mål. Vi må bruke de komparative fortrinnene som de
ulike kommunene har.
Rådet for Ringeriksregionen
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Et nettverk for at det skal fungere også må man ha samspillsregler.

Referent:
Hege Cecilie Bjørnerud
Regionkoordinator
hege.bjornerud@ringerike.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi:
Vedlegg:
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