Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen

INNKALLING TIL MØTE I RINGERIKSREGIONEN
Tid: Mandag 22. februar 2021 kl. 13.30 – 16.30
Møtested: Digitalt møte på teams
Møtedeltagere
Hole
Syver Leivestad
Anita Haugland Gomnæs
Jørn-Inge Andreassen Frøshaug
Torger Ødegård
Modum
Sunni Grøndahl Aamodt
Bjørn Erik Sørli
Ståle Versland
Aud Norunn Røsok Strand
Krødsherad Knut Martin Glesne
Andreas Kagiavas Torp
Gustav Kalager
Stig Rune Kroken
Jevnaker
Morten Lafton
Kristine Belsby
Harald Antonsen
Erling Kristiansen
Ringerike
Kirsten Orebråten
Dag Henaug
Hans Petter Aasen
Tore Isaksen

Forfall

Vara

Ordfører (leder IPR)
Varaordfører
Opposisjon
Kommunedirektør
Ordfører
Varaordfører
Opposisjon
Rådmann
Ordfører
Varaordfører
Opposisjon
Kommunedirektør
Ordfører
Varaordfører
Opposisjon
Rådmann
Ordfører
Varaordfører
Opposisjon
Rådmann

I tillegg inviteres representanter fra Viken fylkeskommune.
Møtet er åpent og Ringerikes blad og Bygdeposten blir invitert til møtet
Eventuelle forfall bes meldes til regionkoordinator helst på e-post:
inger.kammerud@ringerike.kommune.no eller alternativt på mob. 974 37 818

Ringeriksregionen, 12. februar 2021
Syver Leivestad
Rådsleder
Inger Kammerud
Regionkoordinator

Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen
Velkommen v/ Regionrådsleder Syver Leivestad
Saker til behandling
Sak 1/21

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post 12.februar 2021
Forslag til vedtak
Innkallingen godkjennes
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Orientering fra regionrådets medlemmer om aktuelle saker i kommunene
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering
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Samarbeidet mellom Viken og nye Ringeriksregionen
Orientering v/ Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering

Sak 4/21

Visit Norefjell status og planer for 2021
Orientering v/ Ivar Blystad, daglig leder – Norefjell destinasjon as
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 5/21
Vedlegg

Omdømme- og merkevarestrategi
Innledning v/ Universitetslektor Steinar Aasnæss ved universitetet i Sørøst
Norge (USN)
Universitetet i Sørøst Norge har gitt et tilbud, datert 31.08.2020 på utarbeidelse
av en merkevarestrategi for Ringeriksregionen. Bakgrunnen er behovet
Ringeriksregionen har for å styrke omdømmet med hensyn til blant annet
næringsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet.
Ringeriksregionen er i utvikling og en merkevarestrategi er et viktig grunnlag for
omdømmearbeidet for regionen når den går fra tre til fem kommuner. Dette er et
av flere premisser som ligger utenfor den felles næringsplanen for
Ringeriksregionen, men som er en forutsetning for å lykkes.
Arbeidet har en kostnadsramme på kr. 300.000. Da tilbudet ble gitt opplyses det
at arbeidet kan starte omgående og at det kan gjennomføres på ca. 4 måneder.
Det er realistisk å anta at et arbeid som startes opp nå vil kunne bli gjennomført
innen 1. oktober 2021.
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Ringeriksregionen
Forslag til vedtak
1. IPR Ringeriksregionen er positive til henvendelsen fra USN om utarbeidelse av
en merkevarestrategi for Ringeriksregionen
2. Merkevarestrategien skal omfatte alle deltagende kommuner
3. IPR ønsker at dette arbeidet skal omfatte og eies av alle deltagende
kommuner, og det legges frem en sak for endelig vedtak i det første møtet i
2021
4. Kostnadene for utarbeidelse av merkevarestrategien dekkes av midler i IPR

Sak 6/21
Vedlegg

Prosjektet «Framover sammen»
Innledning v/næringssjef Harriet Slaaen i Ringerike kommune
Ringerike kommune v/næringssjef Harriet Slaaen søkte Viken fylkeskommune
4.12.2020 om prosjektstøtte til et prosjekt med mål om å organisere og styrke
næringsutviklingen i «nye» Ringeriksregionen. Bakgrunnen for søknaden er at
Ringeriksregionen blir utvidet med to kommuner, Krødsherad og Modum
kommuner fra 1.1.2021. «Framover sammen» er et prosjekt med mål om hvordan
Ringeriksregionen sammen kan styrke næringsutviklingen gjennom samhandling
For å skape felles arbeidsplasser og høyere verdiskaping i regionen.
Viken fylkeskommune har i brev, datert 09.12.2020 gitt tilskudd på kr. 1.150.000
til nevnte prosjekt under «Ordning for styrket posisjon for kommuneregionene i
Buskerud». Det legges opp til egeninnsats og deltakelse i prosjektorganiseringen
for å sikre at Ringeriksregionen går i felles retning og at kommunene blir kjent
med hverandre.
Forslag til vedtak:
1. Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen for Ringeriksrådet vedtar å
starte opp prosjekt «Framover sammen» - et prosjekt for å organisere og
styrke næringsutviklingen i nye Ringeriksregionen.
2. Rådet vedtar å bidra med kr. 700.000 i prosjektet fordelt over to år, med
denne kostnadsfordeling:

3. Oppdatert prosjektstyringsdokument presenteres for interkommunalt politisk
råd for Ringeriksregionen før den sendes Viken fylkeskommune.

Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen
Sak 7/21

Invitasjon til medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022
- 2025
Viken fylkeskommune har utarbeidet forslag til Samferdselsstrategi 2022-2033.
Fylkeskommunen skal nå utarbeide et handlingsprogram som skal vedtas i
desember 2021. Viken fylkeskommune ønsker å gi kommuneregionene
muligheten til å gi skriftlige innspill om hovedutfordringene knyttet til samferdsel
innenfor fylkeskommunens ansvar i deres region, før forslag til
handlingsprogram legges ut på høring sommeren 2021. Det presiseres at
kommuneregionene må sørge for forankring i de enkelte kommunestyrer. Ved en
inkurie ble invitasjonen fra fylkeskommunen ikke viderefordelt hos oss, og fristen
for tilbakemelding er forlenget med en måned til 1. april 2021.
Ordførerne har foreløpig sett følgende utfordringer:
 Felles for kommunene: FRE16 og lokale fylkesveier, gang- og sykkelveier,
bussforbindelse Ringeriksregionen – Gardermoen
 Modum: E16, Ring 4, rv. 350, Randsfjordbanen/Hønefoss- Hokksund
 Krødsherad: Ring 4, rv.350 (Vikersund og nordover) Randsfjordbanen, rv.7 ny
tunnel (krødsherad-delen), bussforbindelser
 Hole: FRE16 med kryss på Helgelandsmoen, lokale fylkesveier, gang- og
sykkelveier
 Ringerike: FRE16, lokale fylkesveier

Forslag til vedtak
1. Det lages en sak i hvert kommunestyre der innspill på utfordringer delegeres
fra kommunestyret i den enkelte kommune til ordfører, varaordfører,
opposisjonspolitiker som representerer sin kommune i IPR Ringeriksregionen
2. Koordinator for IPR Ringeriksregionen koordinerer videre prosess og felles
uttalelse.
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Ring 4- samarbeidet
Orientering v/ Inger Kammerud, regionkoordinator
Forslag til vedtak
Saken tas til orientering
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Eventuelt

