REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Klækken hotell
Tid: 23.mai 2018, kl. 09.00- 11.00
Møtedeltagere

Merknad/evt. vara

Forfall

Kjell B Hansen, ordfører Ringerike
Tore Isaksen, rådmann Ringerike
Per Berger, ordfører Hole
Torger Ødegaard, rådmann Hole

X

Lars Magnussen, ordfører Jevnaker
May- Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Olav Skinnes, BFK
Terje Vegard Kopperud, BFK
Kjersti Bærug Hulbakk, BFK

X

Hege Cecilie Timm Bjørnerud, regionkoordinator

X

I tillegg til Rådet for Ringeriksregionen møtte Morten Woldsdal fra Ringeriksløsningen, Matz
Sandman rådgiver, Steffen Fagerås og Jørgen Moe fra Ringerike utvikling AS, Jan Erik Gjerdbakken fra
Ringerike Næringsforening, Mats Øieren fra Ringerike kommune og Steinar Aasnæss fra Universitetet
i Sørøst-Norge.

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Sak 1. Åpning av møtet
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 2. Orienteringer
a) Status samferdselsprosjektene ved Matz Sandman
Punkter det ble orientert om ble sendt ut til deltagerne i forkant. I forbindelse med denne
orienteringen ble det pekt på følgende:
Pkt. 1: E16 Olum – Eggemoen. Transportkomiteens innstilling m.v..
Transportkomiteen skal avgi innstilling på proposisjonen 22. mai og plenumsbehandling er 29. mai.
Ivar Odnes, SP, Oppland er saksordfører. Oppdatering på status og regionens videre håndtering.
Saken behandles i stortinget tirsdag 29/5.
Pkt 2: E16 Eggemoen -Hensmoen.
Høring av forslag til kommunedelplan er avsluttet og Statens Vegvesen behandler nå alle
høringsuttalelser. Oppdatering på status og videre behandling fram til vedtak. Drøfting av regionens
videre arbeid og initiativ når det gjelder reguleringsplanlegging og realisering.
Pkt 3: Høring Handlingsprogram Jernbane 2018-29
Høringsprosessen for Jernbanedirektoratets forslag pågår med frist 22. juni. Ifølge planen skal
programmet fastsettes tidlig i juli. Den store sak for oss er tidsmål for byggestart Ringeriksbanen/E16.
Drøfting av status, initiativ og videre behandling.
Forum nye Bergensbanen har avtalt møte med Hordalandsbenken 5. juni og ønsker at noen fra vår
regionen deltar på dette. Det er også avtale møte med Jernbanedirektøren 8. juni hvor det også er
ønsket deltagelse fra vår region.
Pkt 4: Høring forslag reguleringsplan FRE16 og forslag Verneplan.
Høringsfrist for reguleringsplanen er 24. juni og høringsfrist for forslag til Verneplan for økologisk
kompensasjon Ringeriksbanen/E16 (Fylkesmannen i Buskerud) er 28. juni. Informasjonsutveksling,
drøfting og videre behandling.
FRE16 foreslår 327 dekar vernet i forbindelse med økologisk kompensasjon. Dette utgjør en liten
andel (kroner 9 millioner pluss grunnerverv) av kostnadene for fellesprosjektet. Fylkesmannen sitt
forslag er på 1 016 dekar. Kommunene skal uttale seg i forhold til dette.
Pkt 5: Revidert statsbudsjett m.v.
Revidert budsjett, kommuneprop m.v ble lagt fram 15. mai. Orientering.
Pkt 6: Utbyggingsavtaler for boligutbygging og næring.
Kort orientering om et erfaringsseminar i Bærum knyttet til utviklingen av Fornebu etter flytting av
hovedflyplassen.
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Pkt 7: Statens opplegg for neste Nasjonal Transportplan.
Prosessen knyttet til den neste NTP er allerede i gang og rådgiver orienterer om hvilken betydning
dette kan ha for våre prosjekter.
Neste NTP blir mer overordnet og strategisk. Det bli større vekt på samfunnsøkonomisk lønnsomhet,
større operativt handlingsrom for virksomhetene og at “det statsfinansielle handlingsrom blir
mindre”.

Vedtak:
Tatt til orientering.
b) Revidert regnskap 2017
Se vedlegg fra Buskerud kommunerevisjon IKS.
Vedtak:
Tatt til orientering.
Sak 3. Referater
Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 21.02.2018
Vedtak:
Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 21.2.2018 godkjennes.
Sak 4. Søknader til behandling
Rådet for Ringeriksregionen har fått følgende søknader siden sist rådsmøte:







Ringerike International filmfestival – søknad 100 000kr
Ringerike Næringsforening TV produksjon – søknad kr 300 000,Ringerike Næringsforening «Ringerikskonferansen 2018» kr 75.000,Hybertsen Dokumentarfilm Ringeriksregionen 2018
Ringerike utvikling: felles regional kommunikasjonsplattform 374.000,Randsfjordfestivalen «Europas største utendørs vannpark» - søker 300 000kr

Vedtak:
Det innvilges kr 75.000,- til Ringerikskonferansen 2018. De andre søknadene avslås da rådet ønsker at
tilgjengelige midler skal benyttes til finansiering av tiltak i egen regi.
Sak 5. Regional næringspolitisk strategi
I møte mellom Regionrådet, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling den 22. mars, anmodet
Regionrådet om at RNF og RU i fellesskap skulle utarbeide et notat, med mål om å komme opp med
den mest hensiktsmessige modellen og metoden for gjennomføring av det videre arbeidet, bygget på
førende prinsipper som «effektivitet, tidsbruk og et konkret og poengtert sluttdokument».
Presentasjon av arbeidet så langt og milepæler fremover v/Jan Erik Gjerdbakken, Steinar Aasnæss og
Jørgen Moe
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Vedtak:
Nytt forslag til prosess og modell for utarbeidelse av regional næringspolitisk strategi vedtas. Kr
279.000,- som tidligere vedtatt i Rådet til formålet skal dekke gjennomføringen av den nye
strategiprosessen.

Sak 6. Eventuelt
Ingen saker

Møtet avsluttet kl 11.00

Referent: Mats Øieren, Ringerike kommune
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