Årsmelding 2018
Rådet for Ringeriksregionen

Ringerikstinget
Ringerikstinget som er regionsamarbeidets øverste organ, avholdt to møter i 2018 i samsvar med
vedtektene, og har behandlet formelle årsmøtesaker, pga. sykdom hos regionkoordinator ble det
ikke utarbeidet årsmelding for 2017. Møtene har satt fokus på ulike politiske tema i form av
forberedte presentasjoner og etterfølgende diskusjoner.
Møtet 13.juni ble holdt på Sliperiet hos Tronrud Eiendom i Arnemannsveien 3.
I møtet ble det holdt en presentasjon av status for utarbeidelsen av regional næringspolitisk strategi
ved Jan Erik Gjerdbakken, RNF og Steinar Aasnæss, USN. 3. Rådgiver Matz Sandman orienterte om
status for de ulike samferdselsprosjektene i regionen som inngår i det regionale prosjektet
«Samferdsel Ringeriksregionen 2021».
Møtet 12.desember ble holdt på Thorbjørnrud hotell.
I møtet ble det orientert om en rekke aktuelle saker:
 Samferdsel Ringeriksregionen 2022, orientering v/rådgiver Matz Sandman
 Presentasjon av arbeidet i Forum nye Bergensbanen v/leder Hilde Magnusson
 Status og handlingsplan 2019 Innovasjonsløft v/programleder Stig-Endre Elvevoll
 Presentasjon av forslag til regional næringspolitisk strategi v/Steinar Aasnæss USN, Jørgen
Moe Ringerike utvikling og Jan Erik Gjerdbakken Ringerike Næringsforening
Ringerikstinget hadde også et kort gruppearbeid hvor de kunne komme med innspill til den foreslåtte
strategien samt at ass.rådmann Terje Dahlen utfordret på «Hvordan skal regionen organisere og
finansiere verktøy for gjennomføring av den presenterte strategien?»
Rådet for Ringeriksregionen
I 2018 avholdt Rådet for Ringeriksregionen tre ordinære møter. Her nevnes noen av sakene som ble
behandlet:
 Samferdsel Ringeriksregionen 2022
 Attraktive regioner prosjekt og prosess samkjøring med næringspolitisk strategi for
Ringeriksregionen
 Osloregionens strategi for areal og transport, aktuelle prosjekter og aktiviteter i 2018.
Osloregionens andre innsatsområder, verdiskaping og profilering.
 Orientering om Jevnaker inn i Viken
 Buskerud fylkes handlingsprogram Samferdsel 2018 – 2021





Næringsvennlig region
Omstillingsprosjektet Innovasjonsløft
Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen

Alle møter i Rådet for Ringeriksregionen har vært åpne for publikum og presse.
Noen viktige samarbeidspartnere har vært invitert spesielt.
I 2018 opphørte ordningen hvor regionrådet innvilget prosjekter partnerskapsmidler/regionale
utviklingsmidler fra fylket. Det har derfor i 2018 vært liten aktivitet knyttet til behandling av søknader
fra ulike prosjekter.
Rådets arbeid i 2018 har, som det framgår av ovenstående oversikt, hatt fokus på mange ulike saker.
Naturlig nok har arbeidet med oppfølging av framdriften i samferdselssakene blitt tillagt stor vekt.
Gjennom prosjektet «Samferdsel Ringeriksregionen 2022» har ordførerne fulgt opp Regjeringens og
transportetatenes oppfølging og gjennomføring av vedtatt NTP. I disse sakene har Ringeriksregionen
et konstruktivt samarbeid både internt kommunene imellom og med andre instanser som Forum Nye
Bergensbanen, Stamvegutvalget E16, Buskerud fylkeskommune, Ringerike Næringsforening,
Ringerike Utvikling, Regionrådet for Hallingdal og Ringeriksløsningen.
Rådet ga USN, Ringerike Næringsforening og Ringerike utvikling i oppdrag å utarbeide et forslag til
næringspolitisk strategi for Ringeriksregionene. Det ble satt av kr 279.000,- til arbeidet. Dette har
vært et omfattende arbeid som rådet har fulgt tett. Forslaget ble levert på Ringerikstinget i desember
hvor det ble vedtatt at rådmenn i felleskap skal utarbeide saksfremlegg for videre organisering og
finansiering av arbeidet.
Regionkoordinator
Regionkoordinator Hege Timm Bjørnerud som ble ansatt i mai 2017, ble sykmeldt i 2018 og valgte å
slutte i stillingen i oktober. Tone Reneflot Thoresen fra Ringerike utvikling har bistått under
sykmeldingsperiode og etter avsluttet arbeidsforhold. Det er ikke startet opp noen ny
rekrutteringsprosess i 2018.
Rådmannsgruppen
Rådmannsgruppen har avholdt fire møter. Rådmennene har i tillegg møttes i en rekke andre
sammenhenger knyttet til konkrete samarbeidssaker. Regionsamarbeidet benyttes som plattform for
flere typer samarbeid i regionen, også utenom selve saksbehandlingen i rådet.
Ordførernes møter
Ordførerne møtes jevnlig for strategiske samtaler utenom rådsmøtene. I 2018 var det seks
ordførermøter som også inngår som en del av forberedelsene til rådsmøtene og Ringerikstingets to
møter. Ordførerne har vært direkte involvert i møter med statlige samferdselsetater i forbindelse
med framdriften i plan- og utredningsarbeid for flere av samferdselsprosjektene. Av møter med
eksterne i 2018 nevnes:
 En rekke møter med stortingspolitikere, partigrupper og politisk ledelse i aktuelle
departement.
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USN
Forum Nye Bergensbanen
Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv.
Buskerud fylkeskommune om ulike samferdselssaker og regional utvikling.
Statens vegvesen
BaneNor
Representanter for lokalt næringsliv.

Samarbeid med andre regioner og relasjoner
Regionen har et løpende samarbeid med Hallingdalsregionen, særlig knyttet til de felles
utfordringene våre regioner har på samferdselsområdet. Hadelandsregionen er vår nærmeste
naboregion. Jevnaker kommune er med i begge regioner. Samarbeidet med Hadeland er tett og godt
i saker som reiselivssamarbeid og relevante samferdselssaker.
Ordfører Per R. Berger er regionens representant i styret for Osloregionen, hvor regionkoordinator
har deltatt i den administrative koordineringsgruppen og i arbeidsgruppen for areal- og
transportstrategi.
Regionkoordinator Hege Timm Bjørnerud har sittet i styret til destinasjonsselskapet Gjøvikregionen
Hadeland Ringerike Reiseliv. Etter hennes avgang har varamedlem Pelle Gangeskar møtt.
Regionen har et løpende formelt samarbeid med Buskerud fylkeskommune som har to politisk valgte
representanter i Rådet for Ringeriksregionen. Regionkoordinator samarbeider fast med
fylkeskommunens administrative regionkontakt som i 2018 har vært Kjersti Bærug Hulbakk og Gro
Solberg. Det har vært et spesielt godt samarbeid mellom regionen og fylket knyttet til de store
samferdselsprosjektene i regionen.
Regionen er også representert i Stamvegutvalget E16 og Forum Nye Bergensbanen.

Ringeriksregionen, 11.februar 2019

______________________________
Kjell B. Hansen, Rådsleder
________________________________
Tone Reneflot Thoresen, fung. regionkoordinator
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