Til medlemmer og inviterte gjester

INNKALLING TIL MØTE I RINGERIKSTINGET
Møtested: Sundvolden Hotel
Tid: Onsdag 1 juni, kl. 16.00 – 19.45 ( avsluttes med middag)
Velkommen til nytt møte i Ringerikstinget!
Offisielle medlemmer av tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt
fylkeskommunale representanter i Rådet for Ringeriksregionen. I tillegg inviteres
representanter fra andre viktige samarbeidspartnere.
Møtet holdes på Sundvolden Hotel. Det skjer mye spennende på Sundvolden hotel. Vi får en
orientering om dette arbeidet tidlig i møtet.
Program for Ringerikstinget følger på s. 2. Agenda for saker til behandling følger på s. 3.
Det serveres frukt fra møtestart og middag ca kl. 19.45
Eventuelt forfall må formannskapsmedlemmene selv melde til sin kommunes politiske
sekretariat som sørger for innkalling av varamedlemmer. Eventuelt forfall fra andre innkalte
meldes til regionkoordinator på e-post: hilde.elisabeth.fivelsdal@ringerike.kommune.no
Vel møtt!

Ringeriksregionen, 24 mai 2016.

Kjell B. Hansen
Rådsleder

Hilde B. Fivelsdal
Fung. Regionkoordinator

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 95926920

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Programmet for Ringerikstinget 01.06.16 :
16.00 – 16.15 Velkommen. Åpning v/rådsleder. Konstituering av møtet. Godkjenning av
innkalling og dagsorden. Navneopprop.
16.15 – 16.30 Presentasjon av Sundvolden hotel v / Tord Laeskogen
16.30 – 17.30 Saker til behandling:
1.
2.
3.
4.
5.

Referater
Årsregnskap for 2015
Årsmelding for 2015
Regionreformen- orientering og vedtak.
Eventuelle innkomne saker, jfr. egen vedtatt prosedyre vedlagt.

17.30- 17.45 Pause
17.45 – 18.05 Vei og Bane 2018 v / Matz Sandman
Regionens prioriterte samferdselsprosjekter, status og arbeidet videre fram mot
Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan i juni 2017.
18.05 – 18.30 Presentasjon av Arbeidsgruppens forslag på Fremtidig Plansamarbeid i
Ringeriksregionen v / Gro Solberg ( BFK)
18.30- 18.40 Beinstrekk
18.40 – 19.10 Presentasjon og orientering - Prosjektorganisasjonen for fellesprosjektet
Ringeriksbanen og E16 v/ Prosjektdirektør Morten Klokkersveen
19.10 – 19.30 Spørsmål og dialog.
19.45 Middag.
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Saker til behandling på Ringerikstinget 1 juni 2016:

1. Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

2. Referater
a) Referat fra Ringerikstinget 25.11.15
b) Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 22.04.16
c) Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 18.05.16

Forslag til vedtak:
Referat a godkjennes. Referatene b og c tas til orientering.

3. Årsregnskap 2015
Regnskap for 2015 følger vedlagt. Regnskapet er ført og revidert som del av
regnskapet til Ringerike kommune, og skal godkjennes av Ringerike kommunestyre nå i
mai. Årsregnskapet ble behandlet og godkjent i Rådet for Ringeriksregionen 18.05.16.
Framlegges for endelig godkjenning i Ringerikstinget
Forslag til vedtak:
Årsregnskap 2015 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.
4. Årsmelding 2015
Årsmelding for Rådet for Ringeriksregionen følger vedlagt. Rådet behandlet og
godkjente årsmeldingen i Rådsmøtet den 18.05.16. Fremlegges for endelig
godkjenning i Ringerikstinget.
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2015 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.
5. Regionreformen
Stortinget har igangsatt en kommune og regionreform. Kommunene skal fatte vedtak
om eventuell sammenslåing innen 1 juli 2016. Stortinget har vedtatt at det skal være
tre folkevalgte nivåer i Norge. Regjeringen mener derfor tiden er moden for en reform
som gir større og mer funksjonelle regioner. Regjeringen mener at landet bør deles inn
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i om lag ti nye folkevalgte regioner. Kommunal og moderniseringsdepartementet ber i
Meld. St.22 – nye folkevalgte regioner om at fylkeskommunene fatter vedtak om
sammenslåing innen 1 desember 2016. Stortinget skal behandle Meld.St.22 – nye
folkevalgte regioner i juni 2016. Våren 2017 skal Stortinget gjøre vedtak om hvilke
folkevalgte regioner Norge skal bestå av i framtida. De nye regionene skal tre i
funksjon fra 1. januar 2020.
Buskerud har i den sammenhengen gjennomført «naboprat» med flere andre
fylkeskommuner. Det er utredet to alternativer. BFK sammen med Vestfold og
Telemark og BFK sammen med Akershus og Østfold. Å fortsette som eget fylke synes
ikke å være et realistisk alternativ ut fra de signaler som foreligger.
Buskerud fylkeskommune ønsker råd fra kommuner/regionråd før en gjør endelig
vedtak om hvilken retning Buskerud fylkeskommune bør gå, med høringsfrist 20
august.
Buskerud fylkeskommune ønsker svar på følgende:
1. Har din kommune/kommuneregion generelle synspunkter på regionreformen?
2. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller kommuneregion at
Buskerud skal slå seg sammen med Vestfold og Telemark?
3. Dersom det blir en regionreform; ønsker din kommune eller kommuneregion at
Buskerud skal slå seg sammen med Akershus og Østfold?
4. Dersom den foretrukne regioninndeling ikke blir valgt, vil det da være aktuelt å
melde overgang til annen region/fylkessammenslutning?
Med bakgrunn i videre drøftinger med Vestfold og Telemark – BTV og Akershus og
Østfold – ABØ og innspill fra kommunene, skal fylkestinget i Buskerud fylkeskommune
den 30. og 31. august velge retning for videre samarbeid om en større region. I
oktober skal fylkestinget eventuelt vedta intensjonsavtale om deltakelse i en større
region.
I desember 2016 skal fylkestinget ta endelig avgjørelse om regiontilknytning.
Den enkelte kommune/kommuneregion velger selv hvordan henvendelsen fra
fylkeskommunen skal besvares, politisk eller administrativt. I Ringeriksregionen legges
saken frem for drøfting og vedtak i Ringerikstinget 1.juni 2016.
Spørsmålet for Ringeriksregionen er hvilke av disse to alternativene, vi anser som det
beste for vår utvikling fremover. Rådmennene mener Ringeriksregionen er mest tjent
med om Buskerud fylkeskommune knytter seg mot Akershus. Ringeriksregionen har
tidels felles bo- og arbeidsmarked mot Akershus og Oslo med inn og ut pendling og
felles transportutfordringer. Næringslivsaksene er også i større grad denne veien.
Ringeriksregionen har først og fremst blikket rettet mot Asker, Bærum og Oslo og
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derfor er Akershus en mer naturlig retning enn Vestfold/ Telemark for vår utvikling
fremover. Det gis en orientering i møtet om de to alternativene.

Forslag til vedtak:
Ringerikstinget mener Buskerud fylke bør knytte seg til Akershus ved en eventuell
regionreform.
6. Eventuelle innkomne innspill.
På Ringerikstinget 12. juni 2012 ble det godkjent rutinger 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 er foreløpig ikke innkommet innspill.
Eventuelt vedtak:
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