Til medlemmer og inviterte gjester
INNKALLING TIL MØTE I RINGERIKSTINGET
Møtested: General Hotell, Regimentsveien 10, Helgelandsmoen
Tid: 12.juni kl. 16.00 – 19.00
Velkommen til nytt møte i Ringerikstinget!
Offisielle medlemmer av tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt
fylkeskommunale representanter i Rådet for Ringeriksregionen. I tillegg inviteres representanter fra
andre viktige samarbeidspartnere.
Møtet holdes på General hotell, Helgelandsmoen.
Program for Ringerikstinget følger på side 2. Saker til behandling følger på side 3.
Det serveres litt å bite i fra kl. 15.30.
Etter tinget ca. kl. 19.00 er det sommerbuffet for de som har meldt seg på.
Formannskapsmedlemmer: Eventuelt forfall må formannskapsmedlemmene selv melde til sin
kommunes politiske sekretariat som sørger for innkalling av varamedlemmer.
Inviterte gjester: Eventuelt forfall fra andre innkalte meldes til Tone Reneflot Thoresen på epost:
tone.thoresen@ringerike-utvikling.no
OBS! De som ikke har anledning til å være med på middagen må gi beskjed til Tone Reneflot
Thoresen på epost: tone.thoresen@ringerike-utvikling.no

Vel møtt!
Ringeriksregionen, 4.juni 2019

Med vennlig hilsen
Kjell B. Hansen Rådsleder

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

PROGRAM FOR RINGERIKSTINGET 12.JUNI 2019:
KL 16.00 Velkommen. Åpning v/rådsleder Kjell B. Hansen.
Konstituering av møtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Navneopprop.
KL16.10 Saker til behandling:
Referat fra
 Ringerikstinget 12.desember 2018
 Rådet for Ringeriksregionen 22.mai 2019
Ca. kl. 16.15
Samferdsel Ringeriksregionen, orientering v/rådgiver Matz Sandman.
Ca. kl. 16.45
Ny organisering og prosess for utarbeidelse av Nasjonal Transportplan (NTP) v/ Anne Line Berglia
Buskerud Fylkeskommune
Hva er de største utfordringene i egen region v/rådsleder Kjell B Hansen
Diskusjon og innspill
Ca. kl. 17.45 Pause
Ca. kl. 18.00
a) Status Regional næringspolitisk strategi v/ rådmennene
b) Arbeidet med nye kommuneregioner i Viken og behov for endringer i vedtekter for
regionrådet v/rådmann May-Britt Nordli
Kl. 19.00 Middag, sommerbuffet

Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www.ringeriksregionen.no

Saker til behandling på Ringerikstinget 12.juni 2019
Sak 1. Åpning av møtet
Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 2. Referater
Referat fra
 Ringerikstinget 12.desember 2018
 Rådet for Ringeriksregionen 22.mai 2019
Forslag til vedtak:
Referat fra Ringerikstinget 12.desember 2018 godkjennes og referat fra Rådet for Ringeriksregionen
22.mai 2019 tas til orientering.

Sak 3. Orienteringer
a) Samferdsel Ringeriksregionen, orientering v/rådgiver Matz Sandman.
b) Status Regional næringspolitisk strategi v/ rådmennene
c) Arbeidet med nye kommuneregioner i Viken og behov for endringer i vedtekter for
regionrådet v/rådmann May-Britt Nordli
Forslag til vedtak:
Sak 3 punkt a, b og c tas til orientering

Sak 4. Ny organisering og prosess for utarbeidelse av Nasjonal Transportplan (NTP)
Samferdselsdepartementet har varslet om ny organisering og prosess for arbeidet med NTP hvor
fylkeskommunene blir invitert til å komme med innspill i flere runder. Buskerud fylkeskommune er
opptatt av god og tett dialog med kommuneregionene ang den nye prosessen for utarbeidelse av
NTP og hvordan kommunene involveres, hvordan samferdsel/infrastruktur organiseres i Viken,
utfordringsbildet som er spilt inn til samferdselsdepartementet og bakgrunnen for dette.
Forslag til vedtak:
Diskusjonen legges til grunn for innspill som fylket tar med seg videre til Samferdselsdepartementet.

Sak 5. Eventuelle innkomne innspill
Så langt ingen innkomne forslag i henhold til rutiner vedtatt på Ringerikstinget 12.6.2012.
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