INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13
Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00- 1230
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, fung.
regionkoordinator
Hege Bjørnerud, regionkoordinator

I tillegg inviteres representanter fra Ringerike utvikling AS, Ringerike Næringsforening og
Innovasjonsløft.
Før behandlingen av de ordinære sakene vil det bli orientering fra Hønefoss Ballklubb ved styreleder
Jon Erik Nygaard.

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 10.5.2017

Kjell B. Hansen
Rådsleder
Tone Reneflot Thoresen
Fung. regionkoordinator

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

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Telefon 97536463
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)




Velkommen til Aka Arena og Hønefoss Ballklubb v/Jon Erik Nygaard (30 min)
Presentasjon av nyansatt regionkoordinator Hege Bjørnerud
Handlingsplan for næringsutvikling og nyskaping v/Utviklingsavdelingen i Buskerud fylke (45
min inkl tid til spørsmål)

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 3. Referater (kl 10.45)
a. Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 15.3.17
b. Referat fra Rådmannsmøte 3.5.17

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

Sak 4. Årsmelding og regnskap Rådet for Ringeriksregionen 2016 (kl 10.55)
Årsmelding og regnskap for Rådet for Ringeriksregionen følger vedlagt. Regnskapet er ført og revidert
som del av regnskapet til Ringerike kommune, og skal godkjennes av Ringerike kommunestyre.
Framlegges for godkjenning i Rådet og går deretter til Ringerikstinget.
Forslag til vedtak:
Årsmelding og regnskap godkjennes.

Sak 5 Status økonomi (kl 11.10)
Regnskap pr 11.5.2017 følger vedlagt.
Ansvarsområde 110101 – drift: Avvik på lønn og innkjøp av andre tjenester skyldes fortrinnsvis at
fungerende regionkoordinator er en kjøpt tjeneste av Ringerike utvikling denne perioden og ikke
lønnsmottaker hos Ringerike kommune. Under innkjøp av tjenester kommer også kostnad knyttet til
rekruttering av ny regionkoordinator.
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Vedtak og utbetaling av regionale utviklingsmidler pr 1.mai 2017
Buskerud fylkeskommune har budsjettert med kr 0,- i regionale utviklingsmidler for 2017. Ringeriksregionen
har utestående en rest fra 2016 på kr 151.643,- som overføres til 2017.
Kommunene har som i fjor budsjettert med kr 1.750.000,- til regionale utviklingsmidler.

Prosjekter
Jobb- og yrkesmesse 2017

Prosjekteier
NAV Ringerike m.fl

Vedtatt
Kr 60 000

Utbetalt
Kr 60 000

«Regionalt samarbeid for
kartlegging, dokumentasjon og
markedsføring/salg av Muligheter Ringerike utvikling
for næringsetableringer i
Ringeriksregionen

Kr 291 875

Kr 291 875

Støtte til forprosjekt – Vikingskip

Hardraade
Vikingskipforening

Kr 123 000

Rockefrosker
Ringerikskonferansen

TBA
RNF

Totalt

Kr 50 000
Kr 37 500

Kr 50 000
Kr 37 500

Kr 562 375

Kr 439 375

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 6 Tildeling av regionale utviklingsmidler 2017 (kl 11.20)
Mottatte søknader til behandling:

a) Søknad fra Ringerike Næringsforening ang støtte til Ringerikskonferansen 2017
Rådet for Ringeriksregionen mottok søknad datert 16.3.2017 fra Ringerike Næringsforening ang
økonomisk bidrag til Ringerikskonferansen 2017.
Rådet har sammen med Buskerud fylke de siste årene bidratt med kr 70.000,- til
Ringerikskonferansen. Ringerikskonferansen er et viktig arrangement for Ringeriksregionen og ikke
minst en viktig årlig møteplass og samlingsarena i regionen.
For 2017 søkes det om kr 75.000,- til Ringerikskonferansen.
Pga lang tid frem til neste rådsmøtet ble det 21.april fattet følgende vedtak i Rådet for
Ringeriksregionen: Rådet for Ringeriksregionen innvilger søknaden. Kr 37.500,- utbetales fra Rådet i
Ringeriksregionen og kr 37.500,- utbetales fra utestående regionale utviklingsmidler i Buskerud Fylke.

b) Søknad fra Rådet for Ringeriksregionen ang prosjekt «Ringeriksregionen – baner vei
mot 2020»
Dette prosjektet omfatter vei og bane arbeidet I Ringeriksregionen etter Stortingsbehandlingen av
Nasjonal Transportplan i juni 2017 og fram mot endelig beslutning av oppstartdato for Ringeriksbane
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og E16-prosjektene. Prosjektet er en videreføring av arbeidet som er gjort i prosjekt Vei og bane 2018
som avsluttes juni 2017.
Prosjektet søker om regionale utviklingsmidler totalt kr 700.00,- fra Ringeriksregionen.

Mål med prosjektet
1. Sikre at Ringeriksregionen og dens alliansepartnere står samlet om felles mål og offensiv
innsats for å realisere regionens kommunikasjonsutfordringer som grunnlag for vekst,
utvikling og verdiskaping
2. Bidra til en raskest mulig realisering av Ringeriksregionens mest sentrale
samferdselsprosjekter:
a. Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss
b. Ringeriksbanen Sandvika – Hønefoss
c. E16 Olum – Eggemoen og Eggemoen – Nymoen
3. Ringerikspakka

Budsjett
Inntekter:
Utviklingsmidler fra Rådet for Ringeriksregionen
Tilskudd fra Regionrådet for Hadeland
Sum tilskudd

700.000
150.000 (søknad må sendes)
850.000

Utgifter:
Innleid kompetanse, rådgivning og bistand
Møter og reiser
Materiell m.v.
Diverse utgifter
Sum utgifter

600.000
125.000
75.000
50.000
850.000

Egeninnsats i regionen:
I tillegg til ovenstående budsjett legges det opp til betydelig deltakelse fra de tre ordførerne,
regionkoordinator, kommunenes informasjonsmedarbeidere samt andre aktuelle aktører i regionen.
Totalt stipuleres dette til 900 timer pr. år, men vil kunne variere fra år til år avhengig av aktiviteten.

Vurdering:
Ringeriksregionen legger opp til en offensiv vekststrategi. Regionen kan og vil ta en betydelig del av
veksten på Østlandet. Regionen har god plass og en velegnet lokalisering for nærings- og
befolkningsutvikling
Gode samferdselsløsninger er en forutsetning for vekst og utvikling og dette innebærer snarlig
realisering av:
o Firefelts E16 fra Sandvika til Hønefoss
o Ringeriksbanen fra Sandvika til Hønefoss
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o
o

E16 Olum – Eggemoen – Nymoen
Ringerikspakka/KVU Hønefoss (transportløsninger i og rundt Hønefoss)

Dette krever strategisk, kontinuerlig og offensiv arbeid av Ringeriksregionen som kan ledes gjennom
dette prosjektet. Det er lagt et grundig arbeid i de foregående Vei og bane-prosjektene.

Forslag til vedtak:
a) Tas til orientering
b) Rådet for Ringeriksregionen innvilger søknaden på kr 700.000,- og oppfordrer prosjektet til å søke
Rådet for Hadelandsregionen om kr 150.000,- som foreslått i søknaden.

Sak 7 Buskerud fylkeskommunes innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
vedr. departementets budsjettprosess på ekstraordinære omstillingsutfordringer i fylkene .
(Kl 11.35)
Se vedlagte brev fra Buskerud fylke til departementet med beskrivelse av pågående omstillingsarbeid
i fylket, samt påpeking av ekstraordinære omstillingsutfordringer i de tre kommunene/regioner i
2018. Det beklages fra fylket at programlederne fikk svært kort frist til å komme med innspill og
dermed ikke mulighet for behandling i rådet før utsendelse.
Omstillingsprosjektet i Ringeriksregionen er preget av systematisk og resultatorientert innsats, og
Buskerud Fylkeskommune anbefaler fortsatt finansiering av omstillingsarbeidet her.

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 8. Orientering om status Vei og bane 2018 (11.45)
Rådsleder Kjell B Hansen orienterer om status på de ulike vei og baneprosjektene og arbeidet frem
mot Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan

Forslag til vedtak:
Tas til orientering

Sak 9. Eventuelt (kl.12.00)
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