INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Sundvollen Arbeidssenter
Tid: 15.mars 2017, kl. 09.00- 1200
Møtedeltagere

Merknad/evt. vara

Forfall

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
Sigurd Fjøse, BFK
Tone Reneflot Thoresen,
regionkoordinator

I tillegg inviteres representanter fra Ringerike utvikling AS, Ringerike Næringsforening og
Innovasjonsløft.

Før behandlingen av de ordinære sakene vil det bli orientering fra Samferdselshistorisk
senter v/Jan Helge Østlund og fra TBA Arrangementer AS v/ Bror Andersen, Erik Stokke og
Hege Kjørstad.
Møtet er åpent og pressen blir invitert
Det serveres enkel lunsj mot slutten av møtet.
Eventuelle forfall bes meldt til Tone Reneflot Thoresen på e-post:
tone.reneflot.thoresen@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen 8.3.2017

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Tone Reneflot Thoresen
Regionkoordinator

Rådet for Ringeriksregionen
Regionsamarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike
Besøksadresse: Ringerike rådhus, Hønefoss

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Telefon 97536463
www.ringeriksregionen.no

Saker til behandling
(Antatt starttidspunkt for hver sak er angitt i parentes)

Sak 1. Åpning av møtet. (kl 09.00)
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Orienteringer (kl 09.10)



Samferdselshistorisk senter v/Jan Helge Østlund (30 min inkl tid til spørsmål)
TBA Arrangementer AS (30 min inkl tid til spørsmål)

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 3. Referater (kl 10.10)
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 16.12.16
b. Referat fra Rådmannsmøte 2.2.17
c. Referat fra Rådmannsmøte 1.3.17
Forslag til vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b og c tas til orientering.

Sak 4 Budsjett 2017 (kl 10.15)
Budsjett 2017 har tatt utgangspunkt i fjorårets. På driftsdelen er det lagt til en lønnsvekst i tråd med
rådmannens instruks om at 2017-budsjett skal legges på 2016-nivå. I tillegg kommer det en kostnad
på kr 150.000,- til rekruttering av regionkoordinator. Første halvdel 2017 vil ha lavere lønnsutbetaling
pga fungerende koordinator har vært i 50% stilling, en evt lønnsoppjustering for ny koordinator
dekkes inn av denne besparelsen i første halvår. Kostnadene fordeles mellom kommunene som
tidligere. Rådets virksomhet finansieres i sin helhet av kommunale midler.
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Rådet for Ringeriksregionen - Drift
Fordeling
3-1-1

Ansvar 110101 Regionkoordinator
Lønn og sosiale utgifter inkl lønnsvekst
Reiseutgifter og utgifter til møter/seminarer
Diverse utgifter
Rekruttering regionkoordinator
Utgifter til møter i Rådet og Ringerikstinget
Sum utgifter
Refusjon fra Ringerike kommune
Refusjon fra Hole kommune
Refusjon fra Jevnaker kommune
Sum inntekter
NETTOUTGIFT

3
1
1

BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017
678 448
30 000
10 000

684 000
30 000
10 000

700 000
30 000
10 000

711 400
30 000
10 000

80 000
798 448

80 000
804 000

80 000
820 000

80 000
831 400

729 436
30 000
10 000
150 000
80 000
999 436

-479 069
-159 690
-159 690
-798 448
-

-482 400
-160 800
-160 800
-804 000
-

-492 000
-164 000
-164 000
-820 000
-

-498 840
-166 280
-166 280
-831 400
-

-599 662
-199 887
-199 887
-999 436
-

Rådet for Ringeriksregionen - Partnerskapsprosjekter
Ansvar 721008 Regionrådsprosjekter

Fordeling
4-1-1

Tilskudd til partnerskapsprosjekter
Fra Ringerike kommune
Fra Hole kommune
Fra Jevnaker kommune
NETTOUTGIFT

4
1
1

BUDSJETT 2013
1 800 000
-1 200 000
-300 000
-300 000
-

BUDSJETT 2014
BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017
(revidert)
1 750 000
-1 200 000
-300 000
-250 000
-

1 750 000
-1 200 000
-300 000
-250 000
-

1 750 000
-1 200 000
-300 000
-250 000
-

1 750 000
-1 200 000
-300 000
-250 000
-

Rådet for Ringeriksregionen - Ekstraordinær omstilling
Ansvar 721008 Regionrådsprosjekter
Tilskudd til omstilling i Ringeriksregionen
Tilskudd fra fylkeskommunen
NETTOUTGIFT

Prosjekt 5089 BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2014 BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2016 BUDSJETT 2017
2 500 000
-2 500 000
-

2 500 000
-2 500 000
-

2 500 000
-2 500 000
-

2 500 000
-2 500 000
-

2 000 000
-2 000 000
-

Forslag til vedtak:
Budsjett 2017 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.

Sak 5 Ringerike Etablerersenter (kl 10.30)
I forbindelse med at Buskerud Fylkeskommune besluttet å kutte 40% av bidraget til
etablerervirksomheten i fylket har Ringerike, Hole og Jevnaker kommune mottatt søknad fra
Ringerike Etablerersenter om økt driftstilskudd for 2017.

Beskrivelse av saken
Ringerike Næringsforening er eier av Ringerike Etablerersenter. Ringerike Etablerersenter skal
gjennom målrettet veiledning, oppfølging og kompetanseheving, bistå personer som planlegger start
av ny næringsvirksomhet i Ringeriksregionen.
Fylkets støtte til etablerersentrene reduseres i 2017 fra kr 2 mill til kr 700.000,-. Kuttene vil bli fordelt
jevnt utover på de ulike etablerervirksomhetene og det vil medføre at Ringerike Etablerersenter
(RES) vil motta ca kr 420.000,- fra Buskerud fylke i 2017. Dette er en reduksjon på kr. 280.000,-.
RES har i sin søknad om driftstilskudd satt opp en støtte fra kommunene i Ringeriksregionen på til
sammen kr 750.00,-. Dette vil dekke reduksjonen fra Buskerud Fylke, forventet underskudd og en
liten kostnadsøkning basert på KPI. Støtten til RES har vært uforandret siden 2008 og har ifølge RES
ført til at de har levert regnskap med underskudd de siste årene.
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Økonomiske forhold
RES har de siste årene mottatt kr 360.000,- fra de tre kommunene i årlig driftstilskudd med følgende
fordeling: Ringerike kommune kr. 250.000,-, Jevnaker og Hole kommune kr 55.000,- hver.
Tabellen under viser hvordan RES har vært finansiert de fire siste årene.
BFK
2013
2014
2015
2016

350.000
350.000
350.000
700.000

Innovasjon
Norge
350.000
350.000
350.000
0

Sponsor Ringerike
250.000
250.000
250.000
250.000

Hole
55.000
55.000
55.000
55.000

Jevnaker
55.000
55.000
55.000
55.000

Totalt
1 060.000
1 060.000
1 060.000
1 060.000

Søknad om kr 750.000,- i støtte til RES fra de tre kommunene vil gi følgende fordeling:
BFK

Innovasjon Sponsor Ringerike Hole
Jevnaker Totalt
Norge
2017
420.000
0
150.000 510.000
120.000 120.000 1 320.000
Dette innebærer at støtten fra kommunene i 2017 må økes med totalt kr 390.000,- med følgende
fordeling




Ringerike kommune kr 260.000,Hole kommune kr 65.000,Jevnaker kommune kr. 65.000,-

Vurdering
Ringerike Etablerersenter er viktig for Ringeriksregionen. Senteret har høy aktivitet med mange
etablerere som benytter seg av deres tilbud. Deres virksomhet kan regnes som en slags
førstelinjetjeneste som må være tilstede i en region hvor det skal legges til rette for vekst og
utvikling.
Det vurderes som riktig å øke den kommunale støtten når fylkets støtte reduseres og rådmennene
innstiller på å øke støtten for 2017 slik at totalstøtte fra de tre kommunene blir 750.000,- tilsvarende
søknadssummen.
Ringerike kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Vedtatt støtte
250.000,55.000,55.000,Tilleggsstøtte 2017
260.000,65.000,65.000,Totalsum
510.000,120.000,120.000,Det er viktig å ta initiativ til en tidlig dialog med Ringerike Næringsforening som eier av Ringerike
Etablerertjeneste for å se på fremtidig løsning av driften for senteret utover overgangsåret 2017.

Forslag til vedtak:


Etter initiativ fra Rådet for Ringeriksregionen er det utarbeidet og behandlet et felles
saksgrunnlag for de tre kommunene med innstilling på å øke den kommunale støtten med en
tilleggsbevilgning for 2017 slik at totalstøtte fra de tre kommunene blir 750.000,- tilsvarende
søknadssummen.
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Det tas kontakt med Ringerike Næringsforening som leverer tjenesten Ringerike
Etablerersenter, for dialog med regionrådet ang fremtidig løsning for tjenesten.

Sak 6 Klage «Tilrådning - Politimesterens forslag til effektivisering av
tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt» inn til
Politidirektoratet (kl 10.40)
Rådet for Ringeriksregionen har mottatt politimesteren i Sør-Øst politidistrikt sin tilrådningPolitimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt,
datert 15.12.16.
Rådmann viser til tidligere innsendt høringssvar fra kommunene og politimesterens tilrådning etter
høringsrunden. Rådmann anbefaler at det sendes en anke til Politidirektoratet. Dette spesielt med
tanke på politimesteren i sin tilrådning foreslår tre geografiske driftsenheter (GDE) dvs at Nordre
Buskerud ikke blir en geografisk driftsenhet i den nye strukturen. Dette mener rådmannen er
bekymringsfullt. Nordre Buskerud oppfyller alle kravene som er satt til geografiske driftsenheter og
tjenesteenheter.
Vi ønsker et sterkt politi med innflytelse, med ressurser og oppgaver, vi ønsker trygghet for
befolkning og at vi skal få hjelp når vi trenger det, vi ønsker oss et politi som bidrar i det
forebyggende arbeidet i kommunene.
Derfor mener rådmannen at Nordre Buskerud skal være en geografisk driftsenhet i det nye
politidistriktet. Og at Hønefoss blir en tjenesteenhet, og tjenestested i den nye strukturen. Vi vil ha et
nærpoliti.
Et politi som er godt forankret lokalt, som er en naturlig geografisk avgreining, har sammenheng i
kriminalitetsbilde og fortsatt nærhet til området og publikum. Dette for å sikre gode polititjenester i
vårt distrikt. I tillegg vil lederen ha fullt ansvar for alle oppgaver og ikke minst kunne ta det ansvaret
til beste for publikum. Lederen sitter også i politimesterens ledergruppe og har større
påvirkningsmuligheter enn om det blir en GDE i Buskerud. Uten GDE ingen direkte påvirkning på
polititjenesten og prioriteringen i Sør/ Øst. Vi ønsker oss en plass i politimesterens ledergruppe.
Fra å være et fullverdig politidistrikt Nordre Buskerud med lensmannskontorer blir det
foreslått store endringer i vårt distrikt. Rådmannen er enig i at det må gjøres endringer.
Alternativet til politimesterens tilrådning er fem geografiske driftsenheter. Ved en fem-deling av
det nye politidistriktet så vil man ha mulighet for å kutte ut ledernivået "tjenesteenhet", og
den enkelte GDE vil i større grad kunne bli sett og hørt i politimesterens ledergruppe. Det vil
også bli flere representanter i politimesterens ledergruppe fra GDE, som vil skape balanse mellom
GDE og FDE i forhold til ansatterepresentasjon.
Med en fem-deling vil en i større grad kunne sikre lederrepresentanter både fra bygd og by, sjø og
fjell. Dette vil kunne gi bedre totalbilde inn i politimesterens ledergruppe. Med denne inndelingen vil
den geografiske enheten bli mindre, og det vil være lettere til enhver tid å ha en god totaloversikt
over hele geografien og bedre kunne utnytte ressursene, uten fare for at enkelte
kriminalitetsutfordringer blir oversett.
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Rådmannen mener derfor det er naturlig at Nordre Buskerud politidistrikt blir en GDE.
Lederen for en GDE vil også være leder for en tjenesteenhet og et tjenestested. Dvs. at ved
en GDE i Buskerud vil lederen av GDE i Buskerud også være leder av politistasjonen i
Drammen. Rådmannen mener dette er en uheldig løsning for oss.
Arrestfunksjonen planlegges å sentraliseres, det vil derfor bli sentralarrest i Drammen. I den
nye GDE sies det at det også skal være arrest åpen andre steder ved arrangementer evnt noen
helger. Slik rådmannen ser det, vil dette medføre at det blir brukt mere politiressurser for å
kjøre og hente til arrest, og spørsmålet blir er dette riktig bruk av ressurser, hvordan vil dette
påvirke beredskapen.
Rådmann mener det må tas med i vurderingen at Ringeriksregionen står overfor en stor
befolkningsvekst i tiden fremover med ny E16 og Ringeriksbanen. Dette vil påvirke politiets arbeid og
at det derfor må legges avgjørende vekt på dette i forhold til organiseringen av politidistriktet.

Forslag til vedtak:
Etter initiativ fra Rådet for Ringeriksregionen utarbeides det felles saksgrunnlag for behandling i de
respektive kommuners kommunestyrer med innstilling om å klage forslaget «Tilrådning Politimesterens forslag til effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder Sør - Øst politidistrikt»
inn til Politidirektoratet.

Sak 7 Tildeling av regionale utviklingsmidler 2017 (kl 10.50)
Buskerud fylkeskommune har budsjettert med kr 0,- i regionale utviklingsmidler for 2017.
Ringeriksregionen har utestående en rest fra 2016 på kr 151.643,- som overføres til 2017
Kommunene har som i fjor budsjettert med kr 1.750.000,- til regionale utviklingsmidler.
Mottatte søknader til behandling:

a) Søknad fra Askeladden Reiser og Transport ang støtte til Flybussen
Fra 1.1.2017 opphører støtte fra Brakar/Opplandstrafikk til flybussruten. Buskerud fylke har bidratt
med ca kr 600.000,- i året og Oppland fylke med kr 300.000,-. Askeladden Reiser og Transport har
sendt søknad til Hole kommune på kr 50.000,- og Ringerike kommune kr 100.000,-.

Vurdering
Flybussen er et godt tilbud for innbyggere og ikke minst hotellene i regionen som skal transportere
gjester til og fra Gardermoen. Rådmennene understreker at det er viktig at regionen også bidrar til å
markedsføre tilbudet gjennom sine kanaler slik at driften dekkes gjennom økt bruk av tilbudet.
Kommunene kan derimot ikke gå inn med utviklingsmidler til direkte støtte til drift av tilbudet.

b) Søknad ang støtte til Jobb- og yrkesmessa 21.mars 2017
NAV Ringerike ønsker å bidra til at det blir realisert en messe i 2017 der bedrifter og elev/unge
arbeidssøkere kan møtes. Den årlige utdanningsmessen for elever i Kulturhuset gir informasjon om
utdanningsvalg, men gir i dag ikke bedrifter og andre aktører adgang. Det mangler an arena hvor
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lokalt næringsliv kan nå lokale unge arbeidssøkere/elever med informasjon om næringslivets
kompetanse- og rekrutteringsbehov.
Det er etablert en arbeidsgruppe bestående av Opus, Karrieresenter, rådgivere/rektorer i skolene,
Ringerike Næringsforening og NAV Ringerike, NAV Hole og NAV Jevnaker. I Ringerike kommune er
arrangementet obligatorisk for elever på 9.trinn og videregående skole har samtykket at vg1-elever
skal delta.
Det søkes om kr 60.000,- til dekking av transport, kr 20.000,- til diverse utgifter til teknisk utstyr og kr
20.000,- til enkel bevertning til utstillerne.

Vurdering
Tiltaket med en slik jobb- og yrkesmesse hvor Ringeriksregionens lokale næringsliv møter lokale
elever/unge arbeidssøkere er veldig positivt. Rådmennene er derfor positivt innstilt til å bruke av
Rådets midler til denne messen, og ser det som mest naturlig at det er dekking av transportutgifter
som det gis støtte til.

c) Søknad fra Ringerike utvikling AS ang «Regionalt samarbeid for kartlegging,
dokumentasjon og markedsføring/salg av Muligheter for næringsetableringer i
Ringeriksregionen».
Ringerike utvikling AS i samarbeid med Høgskolen for Sørøst-Norge har søkt om regionale
utviklingsmidler til prosjektet Regionalt samarbeid for kartlegging, dokumentasjon og
markedsføring/salg av «Muligheter for næringsetableringer i Ringeriksregionen».
Ringeriksregionen har som mål å tiltrekke næringsetableringer for å skape regional vekst. Det første
steget innen industriell utvikling og bedriftsetablering er ofte en sammenligning av potensielle
lokasjoner, der ulike faktorer vektlegges. For at potensielle etablerere velger Ringeriksregionen
kreves det altså i hovedsak to ting:
o
o

Kjennskap til mulighetene i regionen, slik at man er med i vurderingen
Kunnskap om relevante faktorer for beslutningsprosessen

Utfordringen Ringeriksregionen står overfor relaterer seg til kjennskap. Omdømmebarometer viser at
regionen er lite kjent som industriområde og at en rekke andre klynger rundt Oslo kommer opp som
alternativer før Ringeriksregionen. For at Ringeriksregionens fortrinn skal kunne resultere i
næringsetableringer, må det bygges opp et sterkere kjennskap til regionen blant potensielle
etablerere.
1) Prosjektet vil, basert på analyse, identifisere og dokumentere topp 5 muligheter for etablering i
Ringeriksregionen. Målet med denne analysen er å legge grunnlaget for å spre kjennskap og
kunnskap. Ved å fokusere på fem utvalgte muligheter for næringsetablering kan markedsføringen
av disse mulighetene spisses.
2) Prosjektet vil utarbeide og gjennomføre en offensiv markedsstrategi for ekstern markedsføring
av de identifiserte mulighetene. Markedsstrategien vil ha som mål å posisjonere
Ringeriksregionen sterkere i beslutningsprosessene hos potensielle etablerere. Dette gjennom
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økt kjennskap til de identifiserte mulighetene, samt økt kunnskap om de fortrinnene disse
mulighetene i regionen representerer.
Budsjett
Steg 1: Identifikasjon og dokumentasjon
Beskrivelse
Research
Analyser
Møtevirksomhet
SUM

Antall
200
180
130

Pris
650
650
650

Sum
130.000
117.000
84.500
331.500

Steg 2: Markedsføring
Beskrivelse

Antall

Pris

Sum

Strategiarbeid
160
650
104.000
Media
1
450.000
450.000
Messer
3
80.000
240.000
Materiell
1
150.000
150.000
Ringerikseiendom.no
40
1.125
45.000
SUM
989.000
Det legges opp til 33% egenfinansiering fra Ringerike Utvikling og 67% finansiering gjennom
Regionrådet.

Vurdering
Det satses hardt på nye næringsetableringer i Ringeriksregionen. Rådmennene ser det som viktig at
arbeidet er basert på et godt dokumentert underlag. Ved å analysere, identifisere og dokumentere
topp 5 muligheter for etablering i Ringeriksregionen legges grunnlaget for en spissa markedsføringen
av disse mulighetene. Rådmennene anbefaler at prosjektets del 1 og utarbeidelsen av strategi i del 2
gjennomføres først, før det gås videre med selve markedsføringen.

d) Søknad om økonomisk støtte til forprosjekt Prosjekt Hardraade
Hardraade Vikingskipforening er en samling ildsjeler som har et stort ønske om å bygge et fullskala
Vikingskip til bruk på Tyrifjorden.
Prosjektet skal bidra til å løfte regionens identitet, synliggjøre Tyrifjorden og det historiske Ringerikes
betydning. Ringerike omfattet i vikingtiden et atskillig større område enn dagens kommune med
samme navn. Prosjektet i størst mulig grad være et felles dugnadsprosjekt og spleiselag for hele
regionen og bidragsytere.
To nyere prosjekt kan fremheves med hensyn til lokal betydning og en mengde positive
ringvirkninger. Draken Harald Hårfagre som er et større langskip/krigsskip bygget ved Haugesund
og Saga Oseberg som er en eksakt arkeologisk replika av det verdenskjente Osebergskipet.
Saga Oseberg er bygget i Tønsberg og sjøsatt 2012. Begge skip har vist seg å være formidable
suksesser, Saga Oseberg er i dag den mest besøkte attraksjon i Tønsberg og Vestfold og båten tilbyr
en rekke opplevelser på sjøen.
Prosjektet har planlagt følgende hovedfaser: Forstudie (gjennomført), forprosjekt, byggefase og
bruksfase. Forprosjektet skal avklare hva slags type skip, samarbeidspartnere lokalt, eksempelvis
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grunn- og skogeiere som kan bidra med byggematerialer. Lokasjon for bygging, byggemetode,
kostnadsrammer, finansiering og gjennomføringsevne, bruk av skipet.
Per januar 2017 har de etablert samarbeid/kontakt med skogeiere, Buskerud Fylkeskommune, Rådet
for Ringeriksregionen, ordførere i Ringerike/Hole/Jevnaker, Viken Skog på logistikk, Dronning Tyra
(lokal reiselivsaktør på Tyrifjorden), lokal sparebankstiftelse, Ringerike Utvikling, Ringerike
Næringsforening, Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv, Sundvolden Hotel, historielag og
husflidslag.
Dekning av utgifter til prosjektleder under forprosjektet
Møtekostnader
Ekstern rådgivning
Utstyr og verktøy
Regnskap & administrasjon
Reiser og kompensasjoner
Markedsføringsmateriell
SUM

30 000
25 000
30 000
20 000
27 000
84 000
30 000
246 000

Det søkes om bidrag opp til 246 000 kr. De har også rettet samme søknad til Buskerud
Fylkeskommune til dekning av forprosjektets utgifter.

Vurdering
Dette er et spennende prosjekt, og som vi ser andre steder i landet kan det gi gode ringvirkninger for
lokalsamfunnet. Siden det er søkt om tilsvarende beløp til Buskerud fylke så anbefaler rådmennene
at vi avventer behandlingen i fylket før det evt innvilges noe eksakt beløp.

e) Søknad fra TBA ang støtte til radioreklame for årets Rockefrosker
TBA Arrangementer AS ønsker å vise hvordan markedsføring av Rockefroskene i Hønefoss på
nasjonal radio kan være med på å markedsføre både Hønefoss og regionen vår.
Fra søknaden: Vi tror at dette vil være et konkret tiltak som bidrar til publikum vil reise til Hønefoss
og at vår region blir en enda mer attraktiv destinasjon.
TBA Arrangementer AS mottok i 2016 midler til et utviklingsprosjekt for barneforestillingen
Rockefroskene i Hønefoss. Noe av disse midlene ble brukt til bl.a en markedsundersøkelse
gjennomført av Opinionen as. Resultatet var svært bra, men det viser seg at vi i vår region har nesten
100 % belegg innenfor vår målgruppe som er barn mellom 3 og 10 år.
Vi har fortsatt klokketro på at Rockefroskene har et stort potensiale, og vi ønsker å være offensive i
utviklingen av Rockefroskene og Hønefoss. Sammen med Ringerike Utvikling jobber vi for å få med
flere samarbeidspartnere til å utvikle forestillingen og elveområdet, og skape felles aktiviteter på
unike områder som kan gjøre Hønefoss til en enda mer attraktiv destinasjon.
Vi ønsker flere besøkende til Rockefroskene og til Hønefoss. Men for at besøkstallet skal øke er vi
avhengige av å trekke publikum utenfra til vår region. For å klare dette må vi markedsføre oss lengre
ut enn det vi har gjort i dag, noe som vil gi en stor merkostnad for en liten produsent som oss.
Med bakgrunn i dette tillater vi oss å søke Rådet for Ringeriksregionen om totalt kr 150 000 i støtte,
øremerket til nasjonal radioreklame for Rockefroskene i Hønefoss sommeren 2017.

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Vurdering
Rockefroskene er en forestilling med stort potensiale utover regionens egne innbyggere, som vi har
tro på at kan sette Hønefoss og Ringeriksregionen på kartet. Og at det også kan være med på å
skaper enda flere aktiviteter i og rundt elveområdet ved Glatved. Rådmennene ser at dette krever
markedsføring på et høyere nivå enn tidligere og ønsker å være positive til utprøving av radioreklame
for årets forestilling.

Forslag til vedtak:
a) Rådet for Ringeriksregionen støtter ikke søknaden fra Askeladden Reiser og Transport
b) Rådet for Ringeriksregionen støtter Jobb- og yrkesmessen med kr 60.000,- til dekking av
transportutgifter.
a) Rådet for Ringeriksregionen innvilger søknaden fra Ringerike utvikling med del 1 +
strategiarbeidet i del 2, totalt kr 435.500,- hvor 33% er egenfinansiering fra Ringerike
utvikling. Rådets andel blir kr 291.785,-. Det skal lages prosjektrapport med regnskap og
resultater. Del 2 vurderes etter at prosjektrapport del 1 er fremlagt.
c) Rådet for Ringeriksregionen utsetter behandlingen av søknaden prosjekt Hardraade til
Buskerud Fylke har kommet med sin innstilling og evt innvilgning av beløp.
d) Rådet for Ringeriksregionen støtter TBA med kr 50.000,- til radioreklame i tre uker på Radio
Norge.

Sak 8 Ansettelse av ny regionkoordinator (kl.11.20)
Orientering om status

Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar saken til orientering

Sak 9 Evaluering av reiselivssamarbeidet (kl. 11.30)
Avtalen mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene er vedtatt i de respektive
kommuners kommunestyrer. I god tid før utløpsdatoen, 31/12-17 skal avtalen evalueres, og
hensiktsmessigheten av å videreføre denne skal vurderes.

Bakgrunn
I 2012 ble det gjennomført et profesjonelt utredningsarbeid om den framtidige
reiselivsorganiseringen for Ringerike og Hadeland. Oppdragsgiver var de to regionrådene.
Utredningen konkluderte med følgende anbefaling:
«Hadeland- Ringerike reiseliv bør ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles organisering
med reiselivet i Gjøvik-regionen. Det er store likheter både på produkt- og markedssiden, noe som
gjør at en i et samarbeid vil kunne løse felles utfordringer langt mer effektivt enn i dag. Det vil også
være en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet med å etablere en felles organisering med
reiselivet på Romerike skal gjennomføres».
Et overveldende flertall av medlemsbedriftene sluttet seg til denne anbefalingen. Det ble inngått en
intensjonsavtale mellom de to reiselivsorganisasjonene om et prosjektsamarbeid fra 2013 og med
sikte på en fusjon fra 2014.
Det ble gjennomført et møte på Lygnasæter 6. september 2013. Alle ordførerne som omfattes av
samarbeidet var invitert til møtet.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet saken 06.11.2013 og fattet følgende vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 97536463

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

1. Rådet for Ringeriksregionen støtter arbeidet som er satt i gang for å etablert ny
reiselivsdestinasjon gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og Gjøvikregionen Turistkontor.
2. På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur anbefales det å
inngå 3-årig avtale med kommunene.
3. Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved utarbeidelse av forslag
til avtale med kommunene.
4. Regionrådet anbefaler følgende finansieringsmodell lagt til grunn for kommunene på Ringerike:
Gjøvik
Ringerike
Østre Toten
Gran
Vestre Toten
Lunner
Nordre Land
Jevnaker
Hole
Søndre Land
Sum

982 860
582 860
297 100
297 100
297 100
240 870
240 870
240 870
240 870
240 870
3 661 370

I Rådet for Ringeriksregionen 28.mai 2014 ble forslag til Avtale mellom kommunene og
reiselivsselskapet behandlet. Rådet vedtok å anbefale kommunene om å godkjenne avtaleforslaget
og innarbeide beløp i økonomiplanene.
Representanter for de berørte regionene har i samarbeid med destinasjonsselskapet utarbeidet et
forslag til avtale mellom Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene. Avtalen
beskriver i korte trekk formålet med reiselivssamarbeidet, hvilke tjenester reiselivsselskapet skal
levere og størrelsen på økonomisk støtte fra kommunene. Det er noe ulik finansiering i de tre
regionene: I Gjøvikregionen betales alt direkte fra kommunene. I Hadelandsregionen (inkl. Jevnaker)
er det lagt opp til en blanding av midler fra kommunene og partnerskapsmidler. I Ringeriksregionen
(Hole og Ringerike) er det lagt opp til bruk av partnerskapsmidler fra BFK/RRR de to første årene og
betaling fra kommunene i 2017.
Avtalen er vedtatt i de respektive kommuners kommunestyrer. I god tid før utløpsdatoen, 31/12-17
skal avtalen evalueres, og hensiktsmessigheten av å videreføre denne skal vurderes. Se vedlagte
avtale.

Økonomiske forhold
Avtalen forplikter de tre ordførerne til å prioritere tildeling av partnerskapsmidler gjennom Rådet for
Ringeriksregionen med de summer som er angitt i avtalen. Ringerike og Hole kommune må i tillegg
budsjettere med henholdsvis 582.860 kr og 240.870 kr i 2017.

Vurdering
Rådet for Ringeriksregionen følger opp avtalens punkt om evaluering

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 10 Eventuelt (kl.11.45)
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 97536463

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

