Årsmelding 2015
Rådet for Ringeriksregionen

Ringerikstinget
Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2015 i samsvar med
vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker som regnskap, budsjett mv. I tillegg har møtene
satt fokus på ulike politiske tema i form av forberedte presentasjoner og etterfølgende diskusjoner.
Møtet 4 juni ble avholdt på Thorbjørnrud hotell på Jevnaker. Reiselivssjef Arne Jørgen Skurdal fra
Gjøvik-Hadeland og Ringerike reiseliv og Kari Roll Mathisen fra Hadeland Glassverk presenterte
reiselivssamarbeidet, status, noen viktige aktiviteter og prosjekter, samt visjoner og planer for årene
fremover.
Daglig leder Jørgen Moe i Ringerike Utvikling AS, presenterte et lite knippe av prosjekter som RU har
vært involvert i fra selskapets etablering og frem til presentasjonen 4 juni. Det ble delt ut en bok
(Godboka) med en fullstendig oversikt over prosjekter og samarbeidspartnere.
Møtet 25. november ble holdt på Høyskolen i Buskerud og Vestfold- Campus Ringerike.
Dette var det første Ringerikstinget etter kommunestyrevalget i september. Det ble derfor gitt en
grundig orientering fra Rådsleder Kjell B. Hansen om struktur og vedtekter. Strukturen rundt Rådet,
Ringerike Utvikling, Omstillingsprosjektet Innovasjonsløft m.fl. Det ble orientert om oppstart av
arbeidet med nytt strategidokument.
Videre ble det orientert fra Campusdirektør Johnny Thorsen, HBV og direktør Hans Erik Stormoen,
Studenskipnaden HBV. Arbeidet med ny høyskole og studentboliger. Utvikling av Campus på
Ringerike. Presentasjon av virksomheten, utviklingsplaner. Rådsleder ga også en kort historikk og
innledning om regionens strategier og arbeid.
Rådgiver Matz Sandman orienterte om status for regionens prioriterte samferdselsprosjekter og
arbeidet videre frem mot Stortingets behandling av NTP i juni 2017.
Tilslutt før behandlingen av de ordinære sakene informerte Regional direktør for strategi og samfunn
Lars Christian Stendal, Jernbaneverket. Om Jernbaneverkets arbeid med Ringeriksbanen..

Rådet for Ringeriksregionen
I 2015 avholdt Rådet for Ringeriksregionen 4 ordinære møter. Det ble tilsammen behandlet 28 saker.
I tillegg har det vært mange orienteringssaker på viktige temaer.
Her nevnes noen av sakene som ble behandlet:
 Kommunereformen.


















Saker fra politirådet
Regionale utviklingsmidler 2015- tildeling
Regnskap 2014
Politireformen 2015
Reisevaneundersøkelsen
Historien her vi bor- halvårsrapport fra prosjektet.
Areal og Transportstrategi for Osloregionen
Ringerike Utvikling AS- strategiprosess
Innovasjonsløft- Omstillingsplan og Handlingsplan 2016
Regionalt plansamarbeid
Invitasjon til å være med og styrke Osloregionens internasjonale posisjon
Nytt strategidokument for Rådet for Ringeriksregionen
Budsjett 2016
Nasjonalt Glassmuseum- prosjektrapport og regnskap
Tildeling av regionale utviklingsmidler til prosjektet Ringeriksregionen -Vei og Bane 2018
Flere saker angående regionens viktigste samferdselssaker E16 Eggemoen – Olum, E16 Skaret
– Hønefoss, E16 Bjørum – Skaret, KVU Hønefoss/Ringerikspakka, Ringeriksbanen og
Bergensbanen.

Alle møter i Rådet for Ringeriksregionen er åpne for publikum og presse. Noen viktige
samarbeidspartnere inviteres spesielt.
Rådets arbeid i 2015 har, som det framgår av ovenstående oversikt hatt fokus på mange ulike saker.
Naturlig nok har arbeidet med oppfølging av framdriften i samferdselssakene og forberedelsene mot
neste revisjon av Nasjonal Transportplan (NTP) blitt tillagt stor vekt.
Gjennom prosjektet «Ringeriksregionen Vei og Bane 2018» har ordførerne fulgt opp Regjeringens og
transportetatenes oppfølging og gjennomføring av vedtatt NTP. Det planlegges for en intensivering
av innsatsen fram mot neste NTP-revisjon som sluttbehandles i Stortinget våren 2017.
I disse sakene har Ringeriksregionen et konstruktivt samarbeid både internt kommunene imellom og
med andre instanser som Forum Nye Bergensbanen, Stamvegutvalget E16, Buskerud
fylkeskommune, Ringerike Næringsforening, Ringerike Utvikling og Regionrådet for Hallingdal.
Prosjekter som er tildelt partnerskapsmidler/regionale utviklingsmidler fra Rådet for
Ringeriksregionen framgår av egen oversikt i regnskapet for 2015:

Prosjekter
Prosjekt 5101 "Vei og bane 2018"
BFK- karrieresenter
Ringerike Utvikling AS
Ringerikskonferansen og Øst/ vest konf (Ringerike
Næringsforening)
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Vedtatt
beløp:

Utbetalt
beløp:

204 400
100 000
660 600

204 400
100 000
660 600

60 000

60 000
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Konsolidering Hadeland Ringerike Reiseliv med Gjøvikregionen
Ringerike Utvikling ( Ringeriksfilmen)
Pryobank for Ringeiksregionen
Menova AS
Åsa Vel
Tour of Norway
Sum kommunal andel av partnerskapsmidler:
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300 000
100 000
50 000
100 000
50 000
125 000
1 750 000

300 000
100 000
50 000
100 000
50 000
125 000
1 750 000
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Rådmannsgruppen
Rådmannsgruppen har avholdt 5 møter. I tillegg til at rådmennene alltid har et foran hvert rådsmøte,
hvor sakslister og innstillinger til rådsmøtene blir gjennomgått og fastsatt, har rådmennene i 2015
hatt ekstra møter om kommunereformen.
Rådmennene har med basis i regionsamarbeidet utarbeidet felles saksframlegg og saksunderlag til de
tre kommunestyrene i flere saker som eksempelvis Kommunereformen.
Rådmennene har i tillegg møttes i en rekke andre sammenhenger knyttet til konkrete
samarbeidssaker. Regionsamarbeidet benyttes som plattform for flere typer samarbeid i regionen,
også utenom selve saksbehandlingen i rådet.

Ordførernes møter
Ordførerne møtes jevnlig for strategiske samtaler utenom rådsmøtene. I 2015 var det 6
ordførermøter hvor det ble gitt innspill som del av forberedelsene til rådsmøtene og Ringerikstingets
to møter samt i forbindelse med ulike saker. Ordførerne har vært direkte involvert i møter med
statlige samferdselsetater i forbindelse med framdriften i plan- og utredningsarbeid for flere av
samferdselsprosjektene. Av møter med eksterne i 2014 nevnes:
 En rekke møter med stortingspolitikere, partigrupper og politisk ledelse i aktuelle
departement.
 Høgskolen i Buskerud.
 Fylkesmannen i Buskerud.
 Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
 Buskerud fylkeskommune om ulike samferdselssaker og regional utvikling.
 Statens vegvesen
 Jernbaneverket.
 Vegdirektoratet
 Representanter for lokalt næringsliv.
 Politimesteren.
 Ringerike Næringsforening

Samarbeid med andre regioner og relasjoner
Regionen har et løpende samarbeid med Hallingdalsregionen, særlig knyttet til de felles
utfordringene våre regioner har på samferdselsområdet.
Hadelandsregionen er vår nærmeste naboregion. Jevnaker kommune er med i begge regioner.
Samarbeidet med Hadeland er tett og godt i saker som reiselivssamarbeid, nasjonalt glassmuseum,
flybussen og andre relevante samferdselssaker.
Ordførerne i Ringerike og Hole møter fast i styringsgruppen for Vestregionen. Rådmenn og andre
ansatte møter i ulike sammenhenger, både regelmessig i rådmannsgruppen og i ulike typer
sakssamarbeid.
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Ordfører Per R. Berger er regionens representant i styret for Osloregionen, hvor regionkoordinator
deltar i den administrative koordineringsgruppen og i arbeidsgruppen for areal- og transportstrategi.
Regionen har et løpende formelt samarbeid med Buskerud fylkeskommune som har to politisk valgte
representanter i Rådet for Ringeriksregionen. Regionkoordinator samarbeider fast med
fylkeskommunens administrative regionkontakt. Mest sentralt står partnerskapsavtalen mellom
fylkeskommunen og regionen, og de årlige tildelinger av partnerskapsmidler. I tillegg samarbeides
det jevnlig med fylkeskommunen om ulike saker, de tyngste innen samferdselsområdet. Regionen
har også et noe mer sporadisk samarbeid med Oppland fylkeskommune, og da oftest sammen med
Hadelandsregionen.
Regionen er også representert i Stamvegutvalget E16 og Forum Nye Bergensbanen.

Ringeriksregionen, 26. april 2015

______________________________
Kjell B. Hansen, Rådsleder
________________________________
Hilde Brørby Fivelsdal, Regionkoordinator

Rådet for Ringeriksregionen – Årsmelding 2015

Side 5

