INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Herredshuset i Hole
Tid: 18 mai 2016, kl. 09.00- 1200
Møtedeltagere
Kjell B Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike

Merknad/evt. vara

Forfall

Per Berger, ordfører Hole
Ståle Tangestuen, rådmann Hole
Lars Magnussen, ordfører Jevnaker
May- Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Olav Skinnes, BFK
Terje Vegard Kopperud, BFK
Sigurd Fjøse, BFK
Hilde B. Fivelsdal, fung. regionkoordinator
I tillegg inviteres representanter fra Ringerike Utvikling AS, Ringerike Næringsforening og Innovasjonsløft.
Før behandlingen av de ordinære sakene vil det bli gitt en orientering fra Buskerud fylkeskommune om fremtidig
skoletilbud, ATP strategien og kulturminnevern. I tillegg kommer HSN og presentere innovasjonsløft programmet
som gjennomføres på Campus Ringerike.
Møtet er åpent og pressen blir invitert
Det serveres enkel lunsj mot slutten av møtet.
Eventuelle forfall bes meldt til Hilde Brørby Fivelsdal på e-post: hilde.elisabeth.fivelsdal@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen 11.05. 2016

______________________________
Kjell B. Hansen, Rådsleder

______________________________

Hilde B.Fivelsdal, Fung. Regionkoordinator

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr: Rådhuset, Ringerike
Tlf: 93448127

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Saker til behandling:
1. Åpning av møtet.
Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Orienteringer .
BFK- Fremtidig skoletilbud ( 20 min)
BFK- ATP strategien for Buskerud( 20 min)
BFK- Kulturminnevern ( 20 min)
HSN- orientering om Innovasjonsløftprogrammet som gjennomføres på Campus Ringerike( 20
min)
BFK har utarbeidet notater som bakgrunns informasjon til orienteringene om fremtidig
skoletilbud, ATP strategien og Kulturminnevern, disse ligger som vedlegg.
Forslag til vedtak:
Tas til orientering
3. Referater.
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 22.04.16
b. Rådmannsmøtet 04.05.16
c. Evaluering av omstillingsprogrammet i Ringeriksregionen- midtveisevaluering
d. Rapport fra Tyrifjord Fisk AS
e. Årsmelding fra Ringerike Bibliotek « Historien her vi bor»
Forslag til vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b, c, d og e tas til orientering
4. Årsregnskap
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.. Framlegges
for godkjenning i Rådet og går deretter til Ringerikstinget.
Forslag til vedtak:
Årsregnskap for 2015 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes
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5. Årsmelding:
Årsmelding for Rådet følger vedlagt. Fremlegges for Rådet for godkjenning og går deretter til
Ringerikstinget.
Forslag til vedtak:
Årsmelding 2015 for Rådet for Ringeriksregionen godkjennes.

6. Økonomisk status pr 01.04
Budsjett for 2016 for Rådet for Ringeriksregionen ble vedtatt 09.11.15. Dette budsjettet
innebærer ingen endringer fra 2015 bortsett fra en forventet lønnsjustering som er lagt inn.
Rådets virksomhet finansieres i sin helhet av kommunale midler. Det ligger an til overforbruk på
lønnsutgifter i 2016.
Se vedlagte prognose.
Jan- april er faktiske regnskapstall og det er også lønn for mai. Blå tall er antakelser/ periodisert
budsjett. De røde tallene i januar, april og mai er to fakturaer som er feilført. Disse skal føres på
prosjekter. Dette vil bli rettet.
Det er usikkerhet rundt sykelønnsrefusjon.
Det ligger an til overforbruk på lønnsutgifter. Slik rådmennene ser det er det to måter å løse
dette på, den ene er at kommunene fordeler de økte utgiftene mellom seg etter
fordelingsnøkkelen, eller at noe av lønnsutgiftene belastes på regionprosjekter som Vei og Bane
eller for eksempel prosjektet Regional innsats for næring og utvikling. Dette vurderes nærmere.

Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar økonomisk status pr 01.04 til orientering.

7.

Partnerskapsavtale med BFK 2017-2019

Partnerskapsavtalen med BFK gjelder til 31.12.16. BFK har derfor satt i gang en enkel
revideringsprosess. I møtet den 22.04.16 vedtok Rådet for Ringeriksregionen følgende
satsningsområder inn i Partnerskapsavtalen med BFK 2017-2019:
-

Samferdsel,
Næringsetableringer,
Bostedsutvikling / befolkningsutvikling
Kompetanse

Avtaleutkastet er nå ferdig utarbeidet, det er ikke foreslått store vesentlige endringer. Det er et
ønske fra regionen at partnerskapsavtalen bidrar til større samhandling og dialog rundt temaer
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som er viktig for regionen, og ikke bare er en avtale på bruk av utviklingsmidler.
Partnerskapsavtalen er en avtale mellom BFK og Rådet for Ringeriksregionen.
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen godkjenner Partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune
2017-2019 med følgende satsningsområder fra regionen.
- Næringsetableringer
- Samferdsel
- Befolkningsutvikling
- Kompetanse

8. Tildeling av regionale utviklingsmidler 2016
Det foreligger to søknader til behandling i Rådet for Ringeriksregionen til møtet 18 mai.
Søknad fra Interspons- Tour of Norway på 250 000kr.
Denne søknaden kom til rådet for en tid tilbake. Det søkes om tilskudd fra Rådet på 250 000kr.
Det står at de forventer tilskudd fra regionen på til sammen 1 mill kroner. Rådet behandlet en
tilsvarende søknad i 2015. Rådet bevilget 125 000kr i 2015.
Rådet for Ringeriksregionen prioriterte i sitt møte 22.04.16 at Utviklingsmidlene for 2016 skulle
prioriteres innenfor områdene samferdsel og Næring.
Tour og Norway er god profilering av regionen, spesielt gjennom flotte Tv bilder fra regionen.
Etappen fikk stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt i 2015. Arrangementet i
Ringerike går av stabelen den 21 mai i år. Basen vil være innkvartert i forkant av rittet og
samtlige lag og arrangøren er innkvartert i regionen disse dagene. Det er totalt 120 ryttere med
fra 14-15 ulike nasjoner. Mange av de store internasjonale stjernene vil delta. Det er inngått
avtale med TV2 som sikrer 3 timers direkte sending fra etappen. I samarbeid med
produksjonsselskapet legges det til rette for visning av lokale severdigheter og andre aktuelle
saker som det er interessant å presentere under sendingene. Det er også inngått avtale om
internasjonal kringkasting gjennom Eurosport. Denne avtalen gir rittet sendeflate i hele 47 land.
Mange millioner har derfor fulgt rittet både gjennom TV2 og Eurosport de siste to årene.
Det å gjennomføre et slikt arrangement er en betydelig utfordring som krever store ressurser.
Arrangøren knytter til seg lokale krefter (klubber og foreninger o.a.) som bistår med lokal
forankring og arbeidskraft. Alt i alt vil arrangementet ha ca. 800 frivillige funksjonærer.
Kostnadsbudsjettet for rittet er kr. 15.000.000 og beløpet dekkes gjennom sponsorinntekter og
tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner
Tour of Norway v/ Interspons har også søkt BFK og kommunene om midler til dette
arrangementet. For å unngå dobbelfinansiering fra BFK sin side foreslås det ikke å bevilge
regionale utviklingsmidler fra BFK til arrangementet. Ringerike kommune har bevilget 125 000
kr i 2016 til Tour of Norway v/Interspons.
Positiv profilering av regionen er viktig.
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God profilering bidrar til økt attraktivitet som igjen gir befolkningsvekst og næringsvekst.
Rådmennene mener derfor tilskudd til arrangementet kan defineres under satsningsområdet
Næring, og innstiller på å gi samme tilskudd som i 2015.

Søknad fra TBA arrangementer AS
TBA- Rockefroskene søker om regionale utviklingsmidler til et forprosjekt . Utviklingsprosjekt for
Rockefroskene. Forprosjektet skal være ferdig med konklusjon, i løpet av desember 2016. De søker om
150 000kr (75 000kr fra BFK og 75 000 fra Rådetsmidler).
Saken er drøftet med BFK som er positive til å bidra med midler. Rådmennene vurderer dette som et
interessant og positivt prosjekt. Dette er et utviklingsprosjekt innenfor Kulturbasert næring Rådet bør
støtte.
TBA søker om et forprosjekt som er delt i to, det ene er å utvikle prosjektet( Rockefroskene) i en mer
grønn regi, sammen med lokale grønne aktører og dermed gjennom profilen være gode forbilder og bidra
til gode holdninger for barn. Målet er å skape en enda større destinasjon for barn i vår region.
Det andre er å gjøre en undersøkelse for å utvikle en pilot for TV.
Rockefroskene er veletablert utendørs barneforestilling i Hønefoss. En helt unik forestilling som kun
finnes i Hønefoss. Forestillingen startet som en pilot i 2011, da som et oppdrag fra Ringerike Utvikling
om å gjøre noe gøy for barna. En ny forestilling settes opp hver sommer og Rockefroskene spilles for 5
sommer på rad nå i 2016. Målet er å passere over 4000 solgte billetter i år.
Hovedmålgruppen for forestillingen er fra 3 til 10 år. TBA satser stort på Rockefroskene, mange lokale
sponsorer har også vært med siden oppstarten. TBA ønsker å videreutvikle Rockefroskene, til en
destinasjon for barn i vår region og bidra til god omdømmebygging av regionen.
Her kommer et kort sammendrag kopiert fra søknaden:

«Med bakgrunn i den vedlagte presentasjonen ønsker vi
med dette å utrede hvordan vi kan utvikle prosjektet
Rockefroskene. Vi tenker sterkt på å gi prosjektet
Rockefroskene en grønn profil. Vi ønsker derfor å
gjøre en omfattende research med alle de bedriftene i
vår region som har en grønn profil.
* Bak dette så ligger det en genuin tanke og ide om å gi
barn sunne holdninger og verdier i tillegg til god
underholdning. Vi tror at ved å få til noe slikt, kan
dette være med på å skape god omdømmebygging og
samtidig bli en destinasjon for vår region.
* Vi mener at Rockefroskene har kvaliteter i seg til å
komme på tv. Vi ønsker å bruke en del av midlene fra
forprosjektet til gjøre en undersøkelse for en pilot for
TV.
* Vi ønsker å gjøre en grundig analyse og vurdering av
hvordan man best kan etablere et solid fundament. Vi
tror det er viktig for å lykkes, at idégrunnlaget er
bredt forankret og at alle relevante aktører gir sin
tilslutning og støtter planen.
* Med bakgrunn i dette og vedlagte budsjett tillater vi
oss å søke BFK om kr 75 000 og Rådet for
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Ringeriksregionen om kr 75 000, totalt kr 150 000 i
støtte til utviklingsprosjektet.»
Rådmennene anbefaler at søknaden fra TBA støttes.
Utviklingsmidler som totalt er stilt til disposisjon for Rådet i 2016 er 2.995.000kr
I møtet den 22.04 april ble det behandlet og godkjent 2 søknader. 800 000 kr til Reiselivssamarbeidet og
70 000kr til Ringerikskonferansen. Resterende midler til disp. 2125 000kr i 2016.
Prosjekt

Prosjekteier

Reiselivsamarbeidet

Gjøvik/Hadeland/Ringerike
reiseliv
RNF
Interspons
TBA arrangementer AS

Ringerikskonferansen
Tour of Norway
Rockefroskene

Rådet
1750
000kr
300 000 kr

BFK
1245 000

Behandlet
i Rådet

500 000kr

22.04

35 000kr
125 000kr
75 000kr

35 000kr

22.04

Behandlet
i BFK

75 000 kr

Til disposisjon etter eventuell tildeling den 18 mai er totalt 1850 000kr. ( 1215 000kr Rådetsmidler +
635 000 kr BFK)

Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen bevilger 125 000 kr til Tour of Norway v/ Interspons.
Rådet for Ringeriksregionen bevilger 150 000kr til et forprosjekt – Utviklingsprosjekt
Rockefroskene.
9. Politidirektoratets høringsnotat på lokalisering av fellesenhet for lønn og regnskap i
politiet.
Kort oppsummering av høringsnotatet:
I nærpolitireformen legges det opptil å effektivisere etatens interne administrative funksjoner. Det er
besluttet at flere adm. Tjenester skal organiseres som felles tjenester i politiet.
Lønn og regnskapstjenester skal samles, utøves i dag i 27 tidligere politidistrikt.
Det skal opprettes en felles enhet for håndtering av lønns og regnskapsoppgaver, underlagt politiets
fellestjenester.
Justis og beredskapsdepartementet har gitt politidirektoratet i oppdrag å fastsette stedsvalg ved
opprettelse av nasjonale fellesfunksjoner. Beslutningen av stedsvalg er avgjørende for den videre
etableringen av fellestjenester for lønn og regnskap.
Det er gjort en foreløpig konklusjon der Drammen er foretrukket foran Ringerike.
Det er store behov for en samordning da det er mange lokale løsninger, det forekommer også en rekke
manuelle rutiner knyttet til lønns og regnskapsfunksjonen i etaten. Det er en overgang fra fragmenterte
manuelle rutiner, til automatiserte og standardiserte rutiner.
Den nye felles lønns og regnskapsenheten vil få omtrent 70 ansatte og de trenger lokaler på 1400kvm
Det er vurdert lokalisering utfra ett sett med kriterier
 Krav til nærhet til tjenesten

Kompetansekrav til de som skal utføre arbeidsoppgavene
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Krav til infrastruktur, nærhet til andre typer fagmiljøer, offentlige myndigheter m.m
Formålet med lokaliseringspolitikken
Kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning.

De kriteriene som er vektlagt i vurderingene er: Kompetansekrav, Lokaliseringspolitikk og
kostnadseffektivitet og effektiv oppgaveløsning.
Ringerike er definert som et av de mest kostnadseffektive alternativene for lokalisering av lønns og
regnskapsfunksjonen. Det står at småbyregionen Ringerike er et av alternativene med lavest folkemengde
og at befolkningsveksten har vært noe under middels: regionen ligger litt utenfor landets mest folkerike
regioner. Sysselsettingsgraden i den voksne befolkningen er noe over middels og sysselsettingen i den
statlige tjenesteproduksjonen er på et noe under middels nivå.
Regionen er et av alternativene som vurderes å støtte opp om formålene i statens lokaliseringspolitikk i
forholdsvis høy grad.
Regionen Ringerike rangeres høyt etter flere delvurderinger både på kostnadssiden og mht
lokaliseringspolitikken og anses etter en samlet vurdering å være et av de beste alternativene for
etablering av lønns og regnskapsenheten.
Høringsfristen er 6 juni. Inviterte høringsinstanser er departementer, kommune, fylkeskommuner,
fylkesmenn, politidistrikt og særorgan og politietatens tjenestemannsorganisasjoner. Det inviteres også til
en høringskonferanse den 13 mai i Oslo.
Vurdering:
Rådmennene vurderer det som positivt at Ringeriksregionen blir vurdert høyt og veldig aktuell for en slik
samlokalisering, men er jo litt skuffet over ikke å nå helt opp. Siden saken er sendt på høring med
høringsfrist 6 juni anbefaler rådmennene at Regionen uttaler seg til høringsnotatet fra Politidirektoratet.
I Politidirektoratets høringsnotat er Ringerike i denne sammenheng Jevnaker, Hole Krødsherad og
Ringerike. En bør derfor vurdere om det skal tas kontakt med Krødsherad for å utarbeide felles uttalelse.
Rådmennene vurderer det slik at uttalelsen fra Regionen først og fremst bør synliggjøre argumenter for å
flytte statlige arbeidsplasser til Ringeriksregionen, og synliggjøre hvilket potensiale som ligger for vekst
og utvikling i vår region.
Forslag til vedtak:
Det tas politisk kontakt med Krødsherad kommune for å utarbeide en felles uttalelse fra regionen til
Politidirektoratets høringsnotat om fellesenhet for lønn og regnskap i politieiet.

10. Aktuelle samferdselssaker
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
a) E16 Eggemoen- Olum og Nymoen- Eggemoen
b) B) E16 Bjørum – Skaret
c)

Ringeriksbanen og E 16 Skaret- Hønefoss

d)

Ringerikspakka

e)

Vei og bane 2018

Forslag til vedtak:
Tas til orientering
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11. Ringerikstinget 1 juni
Det gis en kort orientering om Ringerikstinget den 1 juni.
12. Eventuelt

Møtet forventes å være ferdig til kl 1200
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