INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Jevnaker samfunnshus
Tid: 3 okt. 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.
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.fivelsdal@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen 22.09. 2016

______________________________

Kjell B. Hansen, Rådsleder

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr: Rådhuset, Ringerike
Tlf: 93448127

______________________________
Hilde Brørby Fivelsdal, Regionkoordinator

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Saker til behandling:
Sak 1. Åpning av møtet.
Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2. Orienteringer .
Evaluering av Rådets virksomhet v/ ordfører Kjell Hansen
Orientering om plansamarbeidet v/ rådmann Tore Isaksen
Nærpolitreformen v/ Hilde Brørby Fivelsdal
Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 3. Referater.
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 18.05.16 og 14.09.16
b. Rådmannsmøtet 31.08.16
c. Skjønnsmidler 2016 til prosjekter-tildeling.
d. Høringsuttalelse fra region Ringerike til høringsnotat lokalisering av fellesenhet for lønnog regnskap i politiet.
e. Rapport til BFK ang Vei og Bane prosjektet.
f.

Brev fra Rådet om Nasjonalt beredskapssenter

g. Svarbrev fra Justisdepartementet.
h. Referat fra erfaringsseminaret den 08.09.16
i.

Referat fra møte med Utviklingsaktørene den 14.09.16

j.

Uttalelse fra Rådet til langsiktig strategi til det offentlige videregående skoletilbudet i
Buskerud

k. Brev fra Rådet til BFK om flybussen.
l.

Svarbrev fra BFK om utsettelse av flybuss–saken.
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Forslag til vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b, c, d, e,f,g, h,i , j, k og l tas til orientering.

Sak 4. Økonomisk status pr 01.09

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.

Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar økonomisk status pr 01.09 til orientering.

Sak 5. Søknad om støtte til prosjektet Nasjonalt Glassmuseum.

Det har i mange år vært et ønske fra flere hold å se på muligheten for å etablere et nasjonalt
glassmuseum på Jevnaker. Rådet har blant annet bevilget midler tidligere til forprosjekt for
Nasjonalt glassmuseum. Det har i de siste årene vært gjennomført mulighetsstudie, forstudie og
forprosjekt for NG (Nasjonalt Glassmuseum). Hadeland Glassverks glass-samling er taksert, og
samlingen er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
Eieren av Hadeland Glassverk, Atle Brynestad, ønsker dialog rundt samlingen. Det er ønskelig at
denne samlingen danner grunnlag for etableringen av Nasjonalt Glassmuseum.

Målsetting med prosjektet er å etablere et Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker som skal være
et konsolidert museum i Randsfjordmuseene AS, samtidig som Nasjonalt Glassmuseum ønskes
forankret i det privateide Hadeland Glassverk. Nasjonalt Glassmuseum skal samle inn,
dokumentere, formidle og forske i glassets historie i Norge. Dette favner vidt, både kunst,
kulturhistorie, industrihistorie, sosialhistorie og ikke minst den immaterielle kulturarven som
arbeidsteknikker er. Det er et ønske om at NG skal både være en møteplass lokalt og ha en klar
nasjonal profil.
Vurdering:
Rådmennene vurderer det som viktig at Nasjonalt Glassmuseum blir etablert i vår region.
Glasshåndverket, produksjon og glasskunst har vært og er en viktig del av regionens historie.
Det ses på at det er naturlig at dette etableres i tett samarbeid med Hadeland Glassverk. Glasssamlingen fra HG er en skatt som bør bevares på en kvalitativ god måte og som bør vises frem.
Et nasjonalt glassmuseum vil også øke attraktiviteten og øke verdiskapingen for reiseliv og
næringsliv i Ringeriksregionen.
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Det er behov for en prosjektleder for å jobbe frem en løsning om eierskap, finansiering og
forvaltning av samlingene fra Hadeland Glassverk. For å finansiere dette søkes det midler både
fra Ringeriksregionen og Hadelandsregionen.
Rådmennene vurderer dette som et spennende prosjekt, både kulturhistorisk og for å øke
attraktiviteten og verdiskapningen innen spesielt reiseliv i regionen. Prosjektet er i henhold til
regionens satsningsområder. Rådmennene vurderer det som riktig å bevilge 200 000,- til
prosjektet i 2016.
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen bevilger 200 000,- til prosjektet Nasjonalt Glassmuseum

Sak 6. Søknad om støtte til Jevnaker 2020.

Prosjektet Jevnaker 2020 ble etablert i 2011 som et partnerskap mellom Lag/organisasjoner og
innbyggere, Jevnaker kommune og Jevnaker næringsdrivende. Prosjektets målsetning er
tettstedsutvikling i Jevnaker, og skal arbeide med å initiere, koordinere, motivere til at sentrale
aktørene på Jevnaker trekker sammen mot Jevnaker 2020 - Attraktivt og Vakkert.
Jevnaker 2020 er organisert med et kreativt forum, og eget styre. Forumet består av
representanter fra Jevnaker næringsdrivende, Jevnaker kommune og enkeltpersoner. Møtene
er åpne for alle som ønsker å bidra. Forumet vedtar handlingsplaner, budsjetter, godkjenner
årsrapport og regnskap. Forumet velger også styre. Styret ivaretar den daglige driften sammen
med prosjektleder.
Jevnaker 2020 har som hovedfokus å skape aktiviteter og flere etableringer på Nesbakken. I
tillegg arbeider de med å etablere en grunneierforening og bryggeanlegg på Nesbakken.
Jevnaker 2020 søker om støtte på 100 000kr til dette for 2016.
Jevnaker 2020 skal evalueres i løpet av 2016.
Vurdering:
By- og tettstedsutvikling er et område som er viktig. Det å skape gode lokalsamfunn og
tettsteder er noe alle kommunene er opptatt av og tilrettelegger for. Rådet har tidligere sagt at
en ønsker å bygge oppunder by og tettstedsutvikling i Hønefoss, Vik og Nesbakken. Prosjektet
Jevnaker 2020 er derfor et viktig bidrag til å skape mer og ny aktivitet på Nesbakken.
Rådmennene anbefaler rådet å bevilge 50 000,- til Jevnaker 2020 i 2016.
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen bevilger 50 000 kr til Jevnaker 2020
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Sak 7. Søknad om støtte til Innovasjonsdag.

Innovasjonsløft og Kartverket har gått sammen om å arrangere Innovasjonsløftdagen 2016 dagen før
Hackathonet #hack4no - som er et nasjonalt arrangement.
Målet er å avdekke om dette er et arrangement/ en møteplass for lokale
virksomheter i Ringeriksregionen som kan gjennomføres hvert år foran Hackathonet.
Etter endt deltakelse i innovasjonsløftdagen skal deltakerne ha oppnådd ny læring, nytt nettverk og
nyttig inspirasjon til eget bruk. Det søkes om midler til både å planlegge og gjennomføre
arrangementet.
Ideen om å arrangere Innovasjonsløftdagen er kommet på bakgrunn av forstudiet « Hva skjer etter
innovasjonsprogrammet», hvor det kom frem at innovasjonsløfts deltakere ønsket en møteplass etter
endt program. De ønsker å møte de ulike « kullene» og de har opplevd nettverksbyggingen og
workshopene med nytt faglig innhold og tid til å arbeide sammen som nyttig og inspirerende. Det er
første gang Innovasjonsløftdagen arrangeres. Etter arrangementer blir det gjort en vurdering om dette
er en form for møteplass som bør gjentas.
Prioritert målgruppe for Innovasjonsløftdagen er Innovasjonsløfts- deltakerne og #hack4no sine
deltakere- men andre er også velkommen.
Innovasjonsløftdagen arrangeres dagen før Kartverkets arrangement
Hackathon. Bakgrunnen for dette er at man håper at deltakerne fra lokalt næringsliv oppdager
muligheter også dette arrangementet kan gi deres virksomhet. I 2015 var ingen lokale virksomheter
med på det nasjonale arrangementet #hack4no. Innovasjonsløft representerer kontakt med de
menneskene i regionen som har satt "innovasjon" på dagsorden ved å gjennomføre
innovasjonsprosjekter.
Arrangementet "Innovasjonsløftdagen" er en test på om en slik møteplass kan svare på behovet for
nettverksbygging og ny læring uttalt av deltakerne i innovasjonsløft, og om flere lokale virksomheter
faktisk melder seg på #hack4no
Forprosjektet- Innovasjonsløftdagen er forankret i styret i Innovasjonsløft og omstillingsplanen. I
tillegg er det forankret hos Kartverket og de ulike deltakerne i Innovasjonsløfts programmer. I tillegg
bidrar HSN, PAN Innovasjon, Ringerike Utvikling AS.
Innovasjon Norge bidrar med egeninnsats på Innovasjonsløftdagen 2016- de arrangerer en egen
workshop. Innovasjon Norge Regional Omstilling bidrar med 50 000,- til prosjektledelse.
Vurdering:
Rådmennene vurderer prosjektet/ arrangementet som spennende og liker at det er formet som et
prosjekt der en tenker å teste ut, for deretter og vurdere om dette er den møteplassen som
etterspørres av aktørene. Rådmennene stiller spørsmålstegn om kostnadene for et slikt arrangement.
Det bør vurderes om det ikke bør være en egenandel for deltakerne. Selv om tiltaket er positivt og det
er et ønske fra deltakerne av Innovasjonsløftprogrammet, mener rådmennene at det ikke er riktig å
bruke Rådets midler på dette. Dette er avklart også med BFK som er enig i denne vurderingen.
Rådmennene er av den oppfatning at utgifter til dette prosjektet bør dekkes innenfor Innovasjonsløft
sin økonomiske ramme.
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Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen støtter ikke søknaden fra Innovasjonsløft, utgifter til dette må dekkes
innenfor Innovasjonsløfts egen ramme.

Sak 8. Søknad om økonomisk bistand i forbindelse med produksjon av to TV- programmer fra
Ringeriksregionen i serien: New Scandinavian Cooking « En bit av Norge»
Produsenten, Telleus Works Television AS har ønsket å gjøre opptak og produsere to programmer fra
Ringerike i serien: New Scandinavian Cooking « En bit av Norge» Når de ønsker det, er det på
bakgrunn av at de mener Ringerike står godt til konseptets ide. «mat, historie, kultur, og et betydelig
uutnyttet reiselivspotensial, i tillegg til det forhold at de har gjort lite på Ringerike tidligere.
Vedlagt finner dere søknaden fra RNF, RU og Reiseliv, der de søker om inntil 1 mill kroner fra BFK /
Rådet. Dere finner også vedlagt produsentens egen konseptbeskrivelse, hva som inngår i leveransen
og hvilken utbredelse programmene har i inn og utland.
Konseptet er et mat og reise program. Programserien er opptatt av å vise frem norsk kultur, natur og
mat. De fokuserer på det genuine og særegne. Det som skaper reiselyst og matlyst. I samarbeid med
utvalgte aktører på Ringerike vil det bli produsert to programmer som godt beskriver regionen
gjennom mat, historier og opplevelser.
Programmene sendes på TV2 med over 400 000 seere. I tillegg sendes det i over 100 land, med
diverse repriser. Det er beregnet at hvert program har ca 100 mill seere. Tv programmet er klar for sin
13 sesong og nå er de klare for å produsere to programmer fra Ringeriksregionen. Hvert program
varer i 30 min. Totalt skal det produseres 10 programmer i 2016.

Vurdering:

Rådmennene antar at et en slik TV- produksjon er en god mulighet til å formidle hva som finnes av
opplevelser og matprodukter i vårt område, samtidig som man får presentert en region i vekst.
Rådmennene har tro på at i tillegg til å få flere besøkende og flere kjøpere av matprodukter, skaper en
nysgjerrighet og kjennskap for regionen som kan gi god markedsføring mot potensielle nye innbyggere
og etablerere.
Ved å synligjøre det vi har og få det formidlet til et stort publikum gjennom film kan det være med å
bidra til at vi lykkes. Ringerike er en flott region å bo i, besøke og etablere seg i, men det er
underkommunisert.
Det en ser er at de områdene i landet som har vært en del av programserien, for eksempel Nes, Skien,
Røros osv. Har programmene vært med på bygge oppunder opplevelser innen mat, kultur og reise. Og
har bidratt til positiv utvikling i forhold til kjennskap til stedet, nye arrangementer, mere salg og flere
besøkende En rekke regioner i Norge har deltatt i programserien. Fra Svalbard i nord til Lindesnes i
sør. En del kjente selskaper har også deltatt i programkonseptet som Hurtigruten, Tine, NSB osv. Selv
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om det ikke er gjort konkrete analyser av hva effekten av et slikt program er, må en anta at dette vil
bidra positivt.
Rådmennene er derfor positivt innstilt til å bruke av Rådets midler til dette prosjektet. Til sammen
800 000,- som fordeler seg med 400 000kr fra Rådets midler og 400 000kr av Utviklingsmidlene fra
BFK)
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen bevilger inntil 800 000kr til filmprosjektet « En liten bit Norge»

Sak 9. Fylkesmannens struktur og størrelse

Det regionale nivået i Norge er under omforming for tida. Stortinget har vedtatt en regionreform for
det folkevalgte nivået (fylkeskommunene), der det er pågående prosesser om ny inndeling til større
regioner. Disse skal være avsluttet innen 1.12.2016. Deretter skal regjeringen og til slutt Stortinget
vedta endelig struktur i løpet av vårhalvåret 2017.
Samtidig har regjeringen besluttet å gjennomføre en utredning av framtidig struktur og størrelse for
fylkesmannen. Det vurderes hva som er hensiktsmessig inndeling av embetene i et framtidig
perspektiv. Det foreligger en utredning i regi av Kommunal- og modernisering departementet, som er
sendt kommuner og andre interessenter på høring.
Høringsfristen er satt til 14.10.2016.
Fylkesmannen har følgende roller i forvaltningen:
Bindeledd mellom stat og kommune
Tverrsektoriell samordner
Rettssikkerhetsinstans
Fylkesmannens oppgaver omtales også blant annet som «De tre k-er»: krise (samfunnssikkerhet og
beredskap), kontroll (tilsynsoppgaver), konge (vert når kongelige besøker fylket).

Det er formulert fem hovedprinsipper for framtidig inndeling for fylkesmannen:
1. Gi tilstrekkelig innbyggergrunnlag for faglig og økonomisk bærekraftige enheter.
2. Ivareta geografisk funksjonalitet.
3. Sikre god tilgjengelighet for kommuner og innbyggere.
4. Styrke forutsetningene for samvirke og samordning i staten.
5. Størst mulig grad av felles inndeling med folkevalgt regionalt nivå.
Utredningen drøfter tre hovedmodeller for framtidig fylkesmannsorganisering:




Konsolideringsmodell som innebærer mindre endringer av dagens struktur (14-17)
Regionmodell som innebærer et antall mellomstore embeter (8-13)
Landsdelsmodell som innebærer et antall store embeter på landsdelsnivå (4-7).
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Vurdering:
I den samlede vurderingen av modellene legges det vekt på at framtidig struktur for fylkesmannen skal
være framtidsrettet og ha bærekraft i møte med nye og endrede oppgaver.
Departementets utredningsgruppe mener at regionmodellen er den modellen som best ivaretar gir
best utgangspunkt for økt faglig bærekraft, funksjonalitet, stordriftsfordeler, samordning i regional
stat og harmonisering med framtidig regionalt nivå.
Staten har for tiden 36-38 forskjellige regionmodeller ved inndeling av sin virksomhet. Kun noen få er
inndelt i tråd med fylkesstrukturen. Dette gjør det svært vanskelig for kommunene å forholde seg til
det statlige nivået, fordi inndelingene går på kryss og tvers av hverandre og ikke har noen logisk
struktur. Jevnaker er en av de kommunene som oftest kommer i skvis mellom mange forskjellige
statlige inndelinger og som også derfor ofte må få spesialtilpasninger for å få en funksjonell
tilhørighet. For eksempel. innenfor spesialisthelsetjenesten og politiet, har Jevnaker en annen
tilhørighet enn resten av kommunene i Oppland. Statens vegvesen har en inndeling som gjør at bl a
utbygging av ny E 16 Olum-Nymoen egentlig tilhører to forskjellige vegregioner.
Fylkesmennenes samordningsrolle overfor andre statlige myndigheter blir vanskelig å ivareta grunnet
de mange forskjellige statlige regionstrukturene, både fordi den statlige inndelingen dekker flere
fylker og fordi alle etater har sin inndeling. Ikke minst gjelder dette innenfor arbeidet med
samfunnssikkerhet og beredskap og regional planlegging
En framtidig struktur bør derfor legge til rette for at folkevalgt regionalt og statlig regionalt nivå bør ha
mest mulig overlapp i strukturen. Det vil gi bedre kommunikasjon og samarbeid mellom
forvaltningene og lette saksbehandling og kommunikasjon mellom kommunene og regionalt nivå. For
innbyggerne vil det også gi bedre oversikt og innsikt. Fylkesmannen vil i en slik modell lettere kunne
ivareta rollen sin som tverrsektoriell samordner.
En felles struktur for folkevalgt og statlig regionalt nivå vil gi:

tningsstruktur
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil på oppdrag fra Stortinget legge fram forslag til
ny regional inndeling for det folkevalgte nivået våren 2017, med utgangspunkt i de prosesser og
samarbeidsavtaler som har foregått i fylkene. Det ligger an til at det blir maksimalt 10 regioner i
landet.
En ny folkevalgt regioninndeling må brukes som mal for inndelingen av fylkesmannsembetene. Dette
vil legge grunnlaget for et enklere Norge og mindre byråkrati.
Samtidig bør regionale oppgaver som er knyttet til naturressursforvaltning og næringsutvikling flyttes
fra fylkesmannsembetet til de nye folkevalgte regionene, siden det er det folkevalgte nivået som har
oppgaven å være den viktigste regionale utviklingsaktøren. Fylkesmannens oppgaver overfor
kommunene konsentreres om tilsyn og veiledning og samfunnssikkerhet og beredskap.

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr: Rådhuset, Ringerike
Tlf: 93448127

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Konklusjon:
Regionmodellen er den inndelingen som på best måte oppfyller hovedprinsippene for framtidig
fylkesmannsstruktur (8-13 embeter).
Det forventes at statens øvrige virksomhet vil bli innpasset mest mulig i den samme strukturen.
Miljø- og landbruksforvaltningsoppgavene overføres til de nye folkevalgte regionene.

Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen ønsker at regionmodellen blir valgt for framtidig inndeling av
fylkesmannsembetene. Denne modellen er den som på best måte oppfyller hovedprinsippene for ny
fylkesmannsorganisering.
Det forventes at statens øvrige virksomhet vil bli innpasset mest mulig i den samme strukturen.
Miljø- og landbruksforvaltningsoppgavene hos fylkesmannen overføres til de nye folkevalgte
regionene.
Sak 10. Flybussen- innspills notat
Notatet ettersendes

Sak 11. 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

Møtet forventes å være ferdig til kl 1200
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