INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Ringerike rådhus, Formannskapssalen
Tid: 16.desember 2016, kl. 09.00- 1200
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
Sigurd Fjøse, BFK
Tone Reneflot Thoresen,
regionkoordinator

I tillegg inviteres representanter fra Ringerike utvikling AS, Ringerike Næringsforening og
Innovasjonsløft.
Før behandlingen av de ordinære sakene vil det bli orienteringer fra prosjekt Hardråde, om bygging
av et fullskala vikingskip til bruk på Tyrifjorden og tilstøtende vassdrag v/Ragnar Wergeland, prosjekt
"Ja til bærekraftig stamme" av storørret i Randselva/Tyrifjorden v/Else Ravneberg fra Ringerikes
Sportsfiskere, prosjekt «Ny jobb etter nedleggelse» v/Oddny Espen Menova og fra programleder
Sonja Bordewich ang Innovasjonsløft og aktivitetsplan for 2017

Møtet er åpent og pressen blir invitert
Det serveres enkel lunsj mot slutten av møtet.
Eventuelle forfall bes meldt til Tone Reneflot Thoresen på e-post:
tone.reneflot.thoresen@ringerike.kommune.no

Ringeriksregionen 12.12.2016

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Tone Reneflot Thoresen
Regionkoordinator
Rådet for Ringeriksregionen
Regionsamarbeid mellom kommunene Hole, Jevnaker og Ringerike
Besøksadresse: Ringerike rådhus, Hønefoss

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Telefon 95926920
www. ringeriksregionen.no

Saker til behandling
(Antatt starttidspunkt for hver sak er angitt i parentes)

Sak 1. Åpning av møtet. (kl 09.00)
Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Orienteringer (kl 09.10)
 Prosjekt Hardråde, om bygging av et fullskala vikingskip til bruk på Tyrifjorden og tilstøtende
vassdrag v/Ragnar Wergeland (20 min)
 Prosjektet "Ja til bærekraftig stamme" av storørret i Randselva/Tyrifjorden v/Else Ravneberg
fra Ringerikes Sportsfiskere (20 min)
 Presentasjon av rapport fra prosjektet: «Ny jobb etter nedleggelse» v/Oddny Espen Menova
(20 min)
 Innovasjonsløft og handlingsplan for 2017 v/Sonja Bordewich (10 min)
Forslag til vedtak:
Tas til orientering
Sak 3. Referater (kl 10.20)
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 3.10.16
b. Referat fra Ringerikstinget 23.11.16
c. Høringsuttalelse fra Ringerikstinget til nærpolitireformen
d. Brev fra Rådet til NAV Buskerud ang AFT-plasser
Forslag til vedtak:
Referat a godkjennes. Referat b, c og d tas til orientering
Sak 4. Innovasjonsløft –Aktivitetsplan 2017 (10.25)
Programleder Sonja Bordewich vil gi en kort orientering om aktivitetsplan for 2017 i Innovasjonsløft.
Vedlagt er aktivitetsplan med estimerte kostnader og inntekter.
Forslag til vedtak:
 Rådet tar informasjonen om aktiviteter for 2017 til orientering, og ber Innovasjonsløft om å
tilpasse driften i forhold til de omstillingsmidlene de vil få fra Buskerud Fylkeskommune.
 Rådet foreslår at det gjennomføres et eiermøte tidlig i 2017 for diskusjon av fremtidige
rammefaktorer og deres konsekvenser for organisering og videre drift.
Sak 5. Økonomisk status pr 06.12. (10.35)
Budsjett for 2016 for Rådet for Ringeriksregionen ble vedtatt 09.11.15. Dette budsjettet innebærer
ingen endringer fra 2015 bortsett fra en forventet lønnsjustering som er lagt inn. Rådets virksomhet
finansieres i sin helhet av kommunale midler. Det ligger an til overforbruk på lønnsutgifter i 2016 på
ca 200.000,-. Se vedlegg.
Forslag til vedtak:
Rådet for Ringeriksregionen tar økonomisk status pr 06.12. til orientering
Rådet for Ringeriksregionen
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike
Tlf. 95926920

Postboks 123, 3502 Hønefoss
www. ringeriksregionen.no

Sak 6 Budsjett 2017 (kl 10.45)
Pr dags dato er det knyttet stor usikkerhet rundt fremtidige regionale utviklingsmidler fra Buskerud
Fylkeskommune, og dermed også budsjettet for Rådet for Ringeriksregionen 2017.
Forslag til vedtak:
Saken utsettes og fremmes på nytt i første møte i 2017.
Sak 7 Tildeling av regionale utviklingsmidler 2016 (kl 10.50)
Buskerud fylkeskommune har budsjettert med 1.245.000kr for 2016
Kommunene har budsjettert med 1.750.000kr.
Utviklingsmidler som totalt stilles til disposisjon for Rådet i 2016 er da 2.995.000kr.
Restmidler pr 01.12.16 :
235 000,- utviklingsmidler fra BFK
565 000,- regionale midler fra kommunene.
Vedlagt er prosjektoversikt.
Mottatte søknader:
Det er mottatt fire søknader til behandling.

Søknad fra Interspons ang Tour of Norway
I 2017 har Tour of Norway fått tildelt perioden 17.-21.mai. Starten 17. mai gir arrangøren en rekke
utfordringer, både med hensyn til trafikkavvikling, overnatting/bespisning av 600 mennesker og
frivillige funksjonærer. For å løse disse utfordringene planlegger de å benytte Sundvolden og Klækken
hotell som overnattingssteder fra 16. - 18. mai, og starte første etappe fra Hvervenmoen. De tenker å
kjøre i sakte fart (defilere) gjennom sentrum og over bybrua før russetoget og den offisielle starten
vil gå på Vesterntangen. Dette betyr at 17. maifesten i Hønefoss blir sendt på TV2 i beste sendetid, og
dette vil skape en utrolig flott ramme omkring starten på Tour of Norway 2017. På samme måte som
Hønefoss og Ringerike vil bli presentert i all sin festdrakt!
Dersom forholdene blir lagt til rette ønsker de også de neste årene å kjøre etapper på Ringerike, og
vil allerede nå, i samarbeid med Ringerike kommune, planlegge målgang for en av etappene i
Kongensgate.
For å kunne giennomføre neste års arrangement, og for å kunne planlegge fremtidige etapper på
Ringerike, søker de Rådet for Ringeriksregionen om kr. 250.000 i tilskudd for hvert av
årene 2017, 2018 og 2019 .

Rådet for Ringeriksregionen har i 2015 og 2016 tildelt Tour of Norway kr. 125.000. Ringerike
kommune bevilget kr. 125 000 2016 til Tour of Norway.
Vurdering:
God profilering bidrar til økt attraktivitet som igjen gir befolkningsvekst og næringsvekst.
Rådmennene mener derfor tilskudd til arrangementet kan defineres under satsningsområdet Næring,
og innstiller på å gi kr.125.000,- pr år i tre år (2017, 2018, 2019). Rådmennene forutsetter at det da er
etapper på Ringerike hvert år og et av årene med målgang i Kongens gate.
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Søknad fra Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap Buskerud har i perioden 2013-16 fått støtte fra Sparebankstiftelsen Ringerike
til en 30% stilling med ansvar for å arbeide med UEs programmer i Ringerike og Hole kommune.
Formålet med prosjektet var å få flere elever i skolene i Ringerike og Hole til å delta på UEs
programmer og forankre arbeidet hos skoler og skoleeier. Resultatet av prosjektet har vært at
aktiviteten er økt med 175%.
Ved en videreføring av arbeidet er det naturlig å se regionen som helhet og også inkludere Jevnaker
sammen med Hole og Ringerike. Målene for de tre neste årene bør være:
1. Forankring i kommunale planer/egen entreprenørskapsplan for hver kommune som viser
hvilke programmer skolene bør gjennomføre på ulike trinn.
2. Etablere en egen stillingsressurs med ansvar for entreprenørskapsaktivitet i skolene i
Ringeriksregionen.
3. Økt aktivitet i skolene i hele grunnopplæringen 1.-13.trinn.
4. Etablere Studentbedrift og Innovasjonscamp som anvendt praksis ved HSN, campus
Ringerike.
Det søkes om midler til å finansiere en 50% stilling som skal arbeide med Ungt Entreprenørskaps
undervisningsprogrammer – fra barnetrinn til høgskole – i Ringeriksregionen (Hole, Jevnaker og
Ringerike). Totalt kr 675.000,Prosjektet bygger på medfinansiering fra Sparebankstiftelsen Ringerike. De har gitt positive signaler
mhp søknad, men har bedt om å få søknad som regnskapsmessig har oppstart i 2017. Naturlig
startpunkt er da 1.8.2017.
Finansieringsplan
Tittel
Buskerud Fylkeskommune
Sparebankstiftelsen
Ringerike
Sum finansiering

2017
95 000
95 000
190 000

2018
2019
2020
Sum
225 000
225 000
130 000
675 000
225 000
225 000
130 000
675 000
450 000

450 000

260 000

1 350 000

Vurdering:
Det er stor usikkerhet rundt fremtidige utviklingsmidler fra fylkeskommunen. Rådmennene kan
derfor ikke anbefale å binde opp mer midler enn en engangssum på kr 95.000,-. Rådmennene ser
svært positivt på det arbeidet som Ungt Entreprenørskap gjør, men hvis det trengs mer langsiktighet
må det finnes dekning gjennom andre kilder.

Søknad fra prosjektet Vårt kompetansesenter for fremtidsrettede energiløsninger
Søknad om prosjektmidler for etablering av en kompetansearena i tilknytning til Hønefoss
videregående skole
Det søkes om kr 250.000,- til etablering av kompetansearenaen
Finansieringsplan (kr 1.000.000,-)
 Buskerud fylkeskommune: 50 % (kr 500.000,-) Status: Innvilget i Hovedutvalget for miljø,
innovasjon og næring 12.10.2016 og 30.11.2016
 Sparebankstiftelsen Ringerike: 25 % (kr 250.000,-) Status: Styrebehandling uke 49 2016
Rådet for Ringeriksregionen
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Rådet for Ringeriksregionen: 25 % (kr 250.000,-) (intensjonsavtale signert 04.08.2016 –
vedlagt)

Gjennom forprosjektet er det definert fire behov det skal rettes oppmerksomhet mot:
 Verden trenger bærekraftige energiløsninger samt vesentlig bedre utnyttelse av næringsstoffer
og matavfall
 Fremtidsrettede energiløsninger krever ny kompetanse og retninger innen utdanning, som igjen
skal sikre næringslivets fremtidige behov
 Der mennesker møtes skapes verdier! For kunnskapsbasert næringsutvikling er tilgangen til en
møteplass for deling av kompetanse mellom ulike aktører og sektorer ”livsviktig”
 Etablere et konsept som øker attraktiviteten og gjennomføringen til yrkesrettet utdanning
Konsept:
Elever og lærere skal få muligheten til å jobbe med et års - prosjekt som er så inspirerende,
spennende og inkluderende, at alle (uansett studieretning) ønsker å delta. Prosjektet skal med
entusiasme engasjere alle berørte og skape stolthet for både utdanning og samfunnet. Videre skal
kompetanse knyttet til fremtidsrettede energiløsninger tilføres miljøet og regionen, samt at det
skapes et læringsmiljø mellom utdanning, næringsliv og offentlige aktører som er helt unikt .
Prosjektperiode hovedprosjekt: November 2016 – juni 2017

Det er planlagt å etablere det første årsprosjektet, som pilotprosjekt, skoleåret 2016-2017. Det
søkes i denne omgang medfinansiering av det første årsprosjektet.
Hovedmålsettingen er å bidra til utvikling av kompetansesamfunnet. For å nå dette hovedmålet,
er det definert følgende delmål:
 Økt samhandling mellom skole og arbeidsliv gjennom konkret prosjektarbeid
 Nettverksbygging og knoppskyting av nye forretningsområder og private aktører
 Økt etablering av samarbeidsprosjekter mellom ulike sektorer
 Involvering og kobling av kompetansetilbydere til aktuelle samarbeidsprosjekter
 Økt attraktivitet og gjennomføring i yrkesrettet utdanning
 Lærlinger med større forståelse og motivasjon for næringslivets krav og forventninger
 Kompetanseheving blant lærere
 Arrangere foredrag for generell kompetansetilførsel til befolkningen
Vurdering:
Dette er et spennende prosjekt med tanke på å skape et godt læringsmiljø og kompetanse knyttet til
fremtidsrettede energiløsninger. Det er positivt at prosjektet involverer så bredt med utdanning,
næringsliv og offentlige aktører. Rådmennene er derfor positivt innstilt til å bruke av Rådets midler til
dette prosjektet i henhold intensjonsavtalen.

Søknad fra HMS ADM Systemer AS
HMS ADM Systemer As er dannet for å utvikle et verktøy for små og mellomstore bedrifter (SMB) til
hjelp for å komme i gang og holde vedlike lovpålagt HMS. Catch Media, utvikler verktøyet, og vi
forventer stort salg av den i Norge og siden i Norden. Hovedhensikten med verktøyet er at eier/daglig
leder i SMB skal kunne avlastes av sine ansatte slik at HMS blir levende i bedriften og ikke utsettes til
langt ut på kvelden eller til Arbeidstilsynet kommer på besøk, noe som svært ofte skjer for dem.

Rådet for Ringeriksregionen
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2 styremedlemmer deltok på Innovasjonsløftet i 2015. Alfaversjonen er fullfinansiert. Dette utvikles
for alle typer plattformer. Programmet som også blir en app heter «tudu» og er et sømløst program.
Forventet i salg fra mail 2017. Alfaversjonen er ferdig i løpet av desember, utprøving i januar. Den
inneholder litt for lite. Vi ønsker at den skal ha timeregistrering, fravær, ferieplanlegging, sertifikater
og kontrakter i tillegg, noe som utgjør kr. 364 000,- utover vår finansiering.
Det søkes om kr 364.000,- til videreutvikling av programmet.
Vurdering:
Rådmennene vurderer dette ikke til å være et prosjekt som er kvalifisert til utviklingsmidler fra
Buskerud fylke eller regionens egne midler. Prosjektet oppfordres til å se etter andre mer egnede
støtteordninger

Forslag til vedtak:





Rådet for Ringeriksregionen bevilger kr.125.000,- pr år i tre år til Tour of Norway, Interspons.
Rådet for Ringeriksregionen bevilger kr. 95.000,- fra fylkets utviklingsmidler til Ungt
Entreprenørskap til en oppstart på prosjektet.
Rådet for Ringeriksregionen bevilger kr. 250.000,- til Vårt kompetansesenter for
fremtidsrettede energiløsninger i henhold til intensjonsavtalen.
Rådet for Ringeriksregionen støtter ikke søknaden fra HMS ADM Systemer AS

Sak 8. Møteplan (kl. 11.30)
Det er satt opp forslag til møteplan for 2017, se vedlegg.
Forslag til vedtak:
Møteplan godkjennes.
Sak Aktuelle samferdselssaker (kl.11.35)
Gjensidig muntlig oppdatering om status i arbeidet.
Sak 9. Eventuelt
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