INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Rettsal 1, 8. etg på Ringerike Rådhus
Tid: 21. Februar 2018, kl. 09.00- 13.00
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
Kjersti Hulbakk, BFK
Hege Cecilie Timm Bjørnerud,
Regionkoordinator Ringeriksregionen

I tillegg inviteres representanter fra Ringerike utvikling AS, Ringerike Næringsforening,
Innovasjonsløft og Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv.
Møtet er åpent og pressen blir invitert
Det serveres enkel lunsj mot slutten av møtet.
Eventuelle forfall bes meldt til Regionkoordinator Hege Bjørnerud på e-post:
hege.bjornerud@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen 08.02.2018

Kjell B. Hansen
Rådsleder

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

Hege Cecilie Timm Bjørnerud
Regionkoordinator Ringeriksregionen

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Telefon 48095112 v/Regionkoordinator
www.ringeriksregionen.no

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

Sak 2. Orienteringer
o

Buskerud Fylkeskommune v/Ine Gjellebæk og Frode Austad - 30 min
Handlingsprogram Samferdsel 2018 – 2021

o

OsloRegionen v/Eva Næss Karlsen – 30 min
Osloregionens strategi på areal og transport og aktuelle prosjekter/aktiviteter i 2018.
Osloregionens andre innsatsområder, verdiskaping og profilering.

o

Veivesenet Øst v/John Kjeken og Ann Kristin Raanaas – 30 min
Status og prosess for strekningen Skaret – Bjørum

o

Jevnaker kommune v/May Britt Nordli – 20 min
Orientering om Jevnaker inn i Viken

o

Buskerud Fylkeskommune v/Næringssjef Janne Buhaug – 20 min
Attraktive Regioner prosjekt og prosess samkjøring med Næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 3. Referater
a.
b.
c.
d.

Referat fra Ringerikstinget 22.11.17
Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 01.11.17
Referat fra Rådmannsmøte 29.11.17
Referat fra Rådmannsmøte18.12.17

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

Sak 4. Søknader til behandling
1. Innovasjonsløft Forstudie «Veien videre etter 2019»
IL søker om 25% av totalsummen på kr 150 000, altså kr 37 500,- til å gjennomføre denne forstudien.
Dette skal danne grunnlaget for å finne retning i arbeidet Veien videre i Innovajsonsløft etter 2019.
Gjennomføringen av dette forstudiet er pålagt fra Innovasjon Norge i deres retningslinjer/veiledninger.
Det skal resultere i en analyse rapport med ulike alternativer for mulige løsninger for videreføring av
Innovasjonsløft programmet. Et av alternativene som skal fremlegges må være å ikke videre
programmet. Forstudiet utføres av en ekstern godkjent konsulent fra Innovasjon Norges portefølje og
resultat rapporten skal gi et beslutningsgrunnlag for at Rådet som eier av programmet.
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 48095112

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no
Epost: hege.bjornerud@ringerike.kommune.no

 Vedlagt prosjektbeskrivelse: «Forstudie veien videre - Innovasjonsløft etter 2019»
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune som omstillingskommune gjennomfører forstudiet. Innovasjonsløft bes om å
organisere gjennomføringen av arbeidet slik at disse kravene er dekket i henhold til Innovasjon Norge.
Rådet bevilger kr 37 500 bevilger til dette.
2. Ringerike Næringsforening «I hjertet av Norge»
RNF søker om bidrag på kr 300 000 til filmprosjekt I hjertet av Norge som er en dokumentar om
Ringeriksregionen (TV 2 har kjøpt rettighetene).
 Se vedlagt konsept beskrivelse og søknad
Forslag til vedtak:
Søknad innvilges ikke.

3. Søknad om Skjønnsmidler
Det har kun innkommet 1 søknad i forbindelse med regionale skjønnsmidler fra Fylkesmannen i
Buskerud.
Kultur og fritid i Hole melder interesse for å ta del i skjønnsmidlene med deltagelse i et
utviklingsprosjekt i folkebibliotekene som vil kreve en 20% stilling i biblioteket. Prosjektet er toårig.
Denne utviklingen er en del av Bibliotekstrategien i Buskerud.
Hovedmål
Sammen med innbyggere og lokalsamfunn løses felles oppgaver, problemer og utfordringer knyttet
til demokratisk deltakelse, læring, kunnskapsdeling og kulturopplevelser.
Bibliotekarer har god kjennskap til innovative tiltak som har vært testet ut andre steder og som kan
skape verdi i eget lokalsamfunn.
Prosjektdeltakerne har kompetanse til å spre og formidle kunnskap om hvordan bibliotekarer skal bli
trygge i å involvere innbyggere og lokalsamfunn
 Vedlagt Prosjektbeskrivelse
Forslag til vedtak:

Sak 5. Næringsvennlig region.
Næringsvennlig kommune er et utviklet verktøy i Innovasjon Norge som skal styrke kommunene som
tilrettelegger og attraktiv samarbeidspartner for lokalt næringsliv. Det egner seg både for
enkeltkommuner og regioner/interkommunalt samarbeid som ønsker å øke sin evne til
næringsutvikling og forbedre sitt omdømme.
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Dette er et prosjekt som har som hovedmålsetting å få enkeltkommuner og regioner til å være sin
rolle bevisst i forhold til næringsutvikling, øke kompetanse internt der det trengs, gjennomføre tiltak
som resulterer i at kommunene leverer bedre tjenester og at regionen fremstår som attraktiv for
næringsutvikling og etablering.
Organisering av fase 1 Forstudie:
Prosjekteier: Kommunene (Rådet)
Prosjektansvarlig: Rådmennene
Prosjektleder: Ekstern konsulent godkjent fra Innovasjon Norge.
Finansiering:
Forstudien (ca 3 mnd) kr 100 -150 000
Forprosjekt (ca 6 mnd) kr 200 – 250 000
Innovasjon Norge har opplyst om at Buskerud er et satsningsområde og siden Ringerike er en
omstillingskommune så innebærer det at vi kan søke om ekstra midler begge steder (inntil 50%).
Finansieringsbehov: kr 300`til 400 000 med 3+ 6 mnd gjennomføring av forstudie og forprosjekt.
Dette prosjektet har nytteverdi for alle kommunene og en samlet regions attraktivitet i forhold til
næringsutvikling. Det er også en nytteverdi i å samkjøre dette med prosjektet Regional
Næringspolitiske strategi da analysegrunnlaget fra forstudie danner et godt kunnskapsgrunnlag for å
se på det offentliges rolle, forbedre tjenester og tilrettelegging i forhold til næringsutvikling og
etableringsattraktivitet.
Oppstartet umiddelbart etter godkjent søknad.
 Se vedlagt informasjon om næringsvennlig kommune «Veileder» hvilket er det opprinnelige
prosjektet samt Næringsvennlig Region som er det nye oppdaterte versjon 2.0 av dette
verktøyet.

Forslag til vedtak:
Regionskoordinator skriver søknad og organiserer prosjektet for å gjennomføre forstudie.
Rådet bevilger egenandel på kr 200 000 fra Rådets disponible utviklingsmidler til å finansiere
forstudie og forprosjekt.

Sak 6. Regional Næringspolitisk Strategi
Det er vedtatt at Rådet for Ringeriksregionen skal sette i gang arbeidet for å lage en ny Regional
Næringspolitisk Strategi for Ringeriksregionen.
Det må vedtas en organisasjonsmodell slik at prosjektet kan opprettes og starte arbeidet. Det er
ønskelig med en drøfting omkring organisasjonsmodellen slik at vedtatte organisasjonsmodell har
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forankring. Det er tidligere presentert forslag til organisasjonsmodell i Rådet og på Tinget. Det kom
flere gode innspill som er innarbeidet i dette justerte forslaget til organisering. Endringen er i
hovedsak at næringslivet har fått en større rolle og medvirkning. Modellen er også forenklet samt at
det legges opp til en så tids effektiv prosess som mulig.

Prosess:

Styringsgruppe

Prosjektgruppe

Referanse grupper:
- Offentlig
administrasjon
- politisk
- Næringsliv

Prosjektgruppen planlegger og utfører bla workshops, politiske verksteder, intervjuer, med
mer sammen med (referansegrupper) ulike sektorer i næringslivet i alle tre kommuner samt
med det politiske og administrative i hver enkelt kommune. Prosjektgruppen sikrer
forankring/involvering, fremdrift samt rapportering til styringsgruppen.
Det skal gjennomføres slik at næringslivets egne behov og kompetanse blir lagt til grunn for
den strategien som vi lander på til slutt. Dermed får de et eierforhold til planen og
gjennomføringen av planen.
Dette må være en plan som politikerne og administrasjonene kan stå inne for og må kunne
brukes aktivt. Selve strategien bør være så et så kortfattet og konsis dokument som mulig.
Det presiseres at resultatet nå i første omgang er en strategi. Den skal være overordnet og
førende når kommunene etterpå skal lage Næringsplaner.
Det vil fremlegges en konkret handling- og fremdriftsplan samt prosjektbeskrivelse for
vedtak i Styringsgruppen
Endelig vedtak for strategidokumentet vedtas i kommunestyrene etter at de er presentert
for formannskapene gjennom Ringerikstinget 12 desember 2018.
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Politisk
Næringsliv

Offentlig
Forvaltning
&
Tjenester

Næringspolitisk
Strategi
Fylkeskommunen skal gjennomføre et prosjekt som heter Attraktive Regioner. Janne
Buhaug, Næringssjef i Buskerud Fylkeskommune orienter om dette på Rådsmøtet.
Fylkeskommunen anbefaler oss om å samkjøre disse to prosessene da vi på den måten
forenkler prosessen og får mer ressurser tilgjengelig. Eksempel: Første analyse rapport i
Attraktive Regioner gjennomføres av Oxford Research og foreligger allerede nå i mars. Dette
vil gi oss et godt kunnskapsgrunnlag, men det er i selve samkjøring av prosessene av at vi kan
hente ut de største nytteverdiene.

Attraktive Regioner (BFK)

Næringspolitisk Strategi Ringeriksregionen
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•Første ananlyse levers i Mars
•Prosjekt ferdig gjennomført i Juni
•Slutt rapport leveres i August
•Start etter Råd 21.2
•Workshop og gjennomføre aktiviteter
•Midveis evaluering Ringerikstinget 13 Juni
•Presentere resultat utkast Ringerikstinget
Desember 12.
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Forslag til Organisering:
Styringsgruppe

3x
rådmenn

Offentlig

3x
Ordførere

Næringsliv
Ringerike

BFK

Næringsliv
Hole

politisk

Næringsliv
Jevnaker

Næringslivet

 1 representant fra hver kommune fra ulike næringer.
Prosjektgruppe

Regionkoordinator
BFK

Administrativ
representant Hole
kommune

Administrativ
representat
Ringerike
kommune

Administrativ
representant
Jevnaker
kommune

Ringerike
Næringsforening

Finansiering
Det er avsatt midler for en tid tilbake i et prosjekt som heter Regional innsats for Næringsutvikling
(prosjekt nummer: 5164) som har innestående kr 270 000. Det foreslåes å bruke disse midlene til
dette prosjektet. Det gir en oppstart til prosjektet og det vil eventuelt søkes om videre finansiering
når en fullstendig handlingsplan og prosjektbeskrivelse foreligger og vi har det fulle bilde aktiviteter
og kostnader.
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Forslag til vedtak:
Foreslåtte organisasjonsmodell godtas og kr 279 000 som er avtatt i prosjekt 5164 øremerkes
utarbeidelsen av Næringspolitisk Strategi for Ringeriksregionen.

Sak 7: Budsjett 2018
Budsjettet for 2018 er likt som 2017. Det er tidligere redegjort for et overforbruk i 2017 på kr
286 125 - dette fordeles på de tre kommunene etter fordelingsnøkkelen (se vedlagt budsjett). 2017
var underbudsjettert på flere poster i tillegg til at det ble utvidet stilling til regionskoordinator til
100 %.
Det legges opp til et likt budsjett for 2018 med et avvik på kr 356 000. Dette dekkes opp delvis ved at
regionkoordinator skal bruke en del av tiden i 2018 på andre prosjekter som eks Næringsvennlig
Region, der stillingen utgjør kommunens egeninnsats. Dette prosjektet vil bli delvis finansiert
eksternt og kan dekke opp noe av kostnadene som gjør underskuddet mindre.
Resiterende beløp / del av stillingen disponeres av Ringerike kommune ved rådmann.

Rådet for Ringeriksregionen
Ansvar 110101

Budsjett 2018

Lønnsutgifter og sosiale utgifter
eks reguleringspremie KLP

770 000

Kjøp av varer og tjenester / div driftsutgifter
Sum driftsutgifter
Refusjon fra Hole kommune
Refusjon fra Jevnaker kommune
Sum driftsinntekter

120 000
890 000
-178 000
-178 000
-356 000

NETTOUTGIFT (Ringerike kommunes andel)

534 000

Fordeling av utgifter nøkkel 3:1:1
Jevnaker kommune
Hole kommune
Ringerike kommune

andel
1
1
3
Sum fordelt

178 000
178 000
534 000
890 000

Jevnaker og Hole innbetaler sine andeler til Ringerike kommune på bakgrunn av avregning forrige år. Dette
dekker resterende netto utgift.
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Partnerskapsmidler2018
Jevnaker
Hole

0
300 000

Ringerike

1 200 000

BFK

Overført ubrukte midler 2017
Totalt 2018 Utviklingsmidler

0

209 327
1 709 327

Forslag til vedtak:
Foreslåtte budsjett godkjennes

Sak 8. Eventuelt
Vennligst meld inn saker til regionkoordinator på forhånd dersom dere har noe dere ønsker å ta opp
under eventuelt.

Vel møtt!
Mvh,
Kjell B. Hansen, Rådsleder
Hege Bjørnerud, Regionskoordinator for Ringeriksregionen
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