REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Jevnaker samfunnshus
Tid: 22.mai, kl. 09.00- 12.30
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
Gro Solberg, BFK

X

Tone Reneflot Thoresen, regionkoordinator

I tillegg til Rådet for Ringeriksregionen møtte Steffen Fagerås og Jørgen Moe fra Ringerike utvikling
AS, Monica Odden Myklebust fra Ringerike Næringsforening, Steinar Aasnæss fra Universitetet i
Sørøst-Norge, Sten Magnus og Stig-Endre Elvevoll fra Omstillingsprosjektet og Mats Øieren fra
Ringerike kommune.

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Saker til behandling
Sak 1. Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 2. Referater
Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 20.02.2019
Vedtak: Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 20.2.2019 ble godkjent.
Sak 3 Orienteringer
a) Orientering om UngInvest AIB (Arbeidsinstituttet) v/Magne Skaalvik
Magne Skaalvik orienterte om UngInvest.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. I tillegg vil Rådet for Ringeriksregionen ved rådmann Tore
Isaksen utforme en uttalelse til Fellesnemda i Viken om viktigheten av at et slikt tilbud videreføres
inn i det nye Viken.

b) Ringeriksregionen og Modum. Felles interesser i NTP 2022-33? v/rådgiver Matz Sandman
Ordfører og rådmann i Modum kommune var invitert til å ta del i diskusjonen.
Vedtak: Matz Sandman måtte melde forfall til møtet og saken hvor representanter fra Modum skulle
delta utsettes. Møtet fikk i stedet en orientering fra Gro Solberg og Olav Skinnes om siste nytt fra
samferdsel.
c) Omstillingsprosjektet v/programleder Stig Endre Elvevoll
Programleder Stig Endre Elvevoll orienterte om utviklingen av et kundesentrert akseleratorprogram
for små bedrifter (SB), inkludert støttestrukturer.
Vedtak: Saken ble tatt til orientering. Det ble påpekt viktigheten av å forberede avslutningen av
prosjektet og sikre en god prosess fram mot dette i besluttende organer.
Sak 4 Arbeidet med nye kommuneregioner i Viken og behov for endringer i vedtekter for
regionrådet v/rådmann May-Britt Nordli
Fellesnemnda i Viken fylkeskommune har engasjert NIVI analyse til å utrede framtidig politisk
samarbeidsstruktur mellom fylkeskommunen og kommunene i Viken. Rådmann May-Britt Nordli gikk
gjennom spørsmålene fra NIVI-analyse og forslaget til uttalelse fra regionrådet
Hun orienterte også om behovet for å oppdatere vedtektene for regionrådet som følge av nye regler
i ny kommunelov og generelt behov for å fornye vedtektene. Det ble lagt fram et forslag til prosess
for dette.

Vedtak: Uttalelsen fra regionrådet til NIVI analyse ble vedtatt med noe små justeringer. Rådmann
May-Britt Nordli følger opp og sender over til NIVI-analyse.
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Det ble i møtet oppfordret til at Regionrådet tar kontakt med Regionrådet for Midtfylket for å
invitere inn til dialog om et samarbeid for en eventuell regionutvidelse.
Opplegg for endring av vedtekter for Rådet for Ringeriksregionen ble vedtatt og følges opp videre av
rådmann May-Britt Nordli med mål om å legge fram en sak i første møte i kommunestyrene etter
sommeren.
Sak 5. Eventuelt
Ingen saker.

Møtet ble avsluttet kl. 12.30

Referent: Tone Reneflot Thoresen, regionkoordinator.
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Vedlegg sak 4
Uttalelsen fra Rådet for Ringeriksregionen til NIVI analyse om Vikens framtidige
samarbeid med kommunene
Ringerike som fremtidig kommuneregion i Viken
Ringerike er og vil i stigende grad utvikles til et eget regionalt tyngdepunkt i Viken
kjennetegnet av høy kompetanse og et sterkt næringsliv. Dagens Ringeriksregion vil utgjøre et
naturlig tyngdepunkt i nye Viken, som med omliggende kommuner vil utgjøre et geografisk og
regionalpolitisk fellesskap med sterke felles interesser overfor Viken fylkeskommune, Oslo
kommune og staten.
Dagens regionråd for Ringeriksregionen vil være et naturlig utgangspunkt for dialog med Viken
fylkeskommune om regional planstrategi og regionalpolitiske utfordringer fra 2020.
Regionrådet er samtidig i prosess for å utvikle regionrådet til et regionalpolitisk råd med
ansvar for samordnet samfunnsutvikling i tråd med ny kommunelov. Det er startet en prosess
som vil innebære et videre arbeid med regionrådets roller og organisering, herunder mål,
strategier og tiltak for Ringeriksregionen, samt nye vedtekter tilpasset ny kommunelov.
Dagens regionråd er åpen for utvidelse av det kommunalpolitiske fellesskapet på Ringerike
med nabokommuner, dersom kommunestyrene ønsker det. Det kan bety både et større
regionalpolitisk råd på Ringerike og et forsterket og regionalpolitisk samarbeid med
naboregioner.
Dagens regionråd ser det som ønskelig at Buskerud fylkeskommunes samarbeidsordning med
kommunene videreutvikles og forsterkes som del av Viken. Samarbeidet bør utvikles som
politisk samhandlingsmodell mellom likeverdige parter basert på skreddersøm og utnyttelse
av regionale fortrinn.
Regionrådet på Ringerike har forventninger til at Viken fylkeskommune videreutvikler dagens
partnerskapsavtale i nær dialog med kommunene. Regionrådet ser behov for en
konkretisering av mål og prinsipper for samhandling og mener avtalen bør gir muligheter for
en tyngre samhandling og arbeidsdeling mellom kommunene og fylkeskommunen.
Dagens regionråd mener en framtidig partnerskapsavtale bør inneholde en felles
grunnfinansiering med et betydelig bidrag fra fylkeskommunen, for å sikre kontinuitet i den
løpende samhandling og gjennomføringskraft i strategiske prosjekter av stor regionalpolitisk
betydning. Det har vært et stort minus ved Buskerud-modellen at fylkeskommunen trakk ut
sine partnerskapsmidler fra 2018.
Dagens regionråd mener Viken fylkeskommune bør legge til grunn at det kun bør være én
partnerskapsavtale pr kommune i Viken. Av hensyn til videre regional integrasjon og
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samarbeid er det ikke ønskelig at enkeltkommuner utvikler et dobbelt regionalpolitisk
samarbeid.
Dagens regionråd mener det er naturlig at også statlige etater tilpasser og samordner sin
kommunedialog i samsvar med framtidige kommuneregioner i Viken.
For å sikre en god regional balanse og utnyttelse av regionale fortrinn, bør Viken
fylkeskommune samordne dagens aktører og virkemidler og legge til rette for en aktiv
videreutvikling av kommunenes innovasjonsressurser.
Kommunene på Ringerike har forventninger til at Viken fylkeskommune videreutvikler og
fordeler regionale kompetansearbeidsplasser i nær dialog med kommunene.
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