Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN
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Saker til behandling
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Godkjenning av innkalling
Vedtak
Innkallingen godkjennes
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Orientering fra regionrådets medlemmer om aktuelle saker i kommunene
Modum
Arbeider med samfunnsdelen til kommuneplanen, med plan om vedtak i 2021.
Viktige tema: viktig å skjele til den nye regiontilknytningen og bringe fiber til alle.
Styreleder Ståle Versland orienterte om Grønt fagsenter. Merkevarebygging
knyttet til det grønne skiftet er viktig.
Krødsherad
Ny samfunnsdel ble vedtatt for ca. 1 år siden. Arbeider med kommunedelplanen
for Norefjell og Noresund, lokalisering og bygging av ny skole, utvikling av
tettstedene Noresund og Krøderen. Tjenestesamarbeidet med andre kommuner
er viktig i tillegg til næringsutvikling – kommunen har viktige hjørnestensbedrifter
Jevnaker
Det arbeides med Jevnaker som turistdestinasjon. Det er et stort prosjekt i 2021.
E16 Nymoen – Eggemoen i tillegg til FRE16 er viktige samferdselsprosjekt for
kommunen. Er opptatt av manglende kollektivdekning mot Gardermoen. Jobbes
med næringsattraktivitet
Ringerike
Har nettopp hatt åpning av ny legevakt i samarbeid med 7 kommuner,
Brannvesen kommer opp som sak med et mulig samarbeid mellom Modum, Hole
og Ringerike. FRE16 er en viktig sak for kommunen i samarbeid med
Ringeriksløsningen og Ringerike næringsforening (RNF). Ny samfunnsdel under
arbeid – med vedtak etter planen i 2021.
Hole
Kommunen har vært bundet opp av FRE16 – prosjektet. Både utviklingen av
Sundvollen og krysset på Helgelandsmoen er viktige saker. I tillegg kommer
nærføringen til bo- og rehabiliteringssenteret.
Vedtak
Saken tas til orientering
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Samarbeidet mellom Viken og nye Ringeriksregionen
Orientering v/ Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken
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Kommunekonferansen 14.- 15. juni 2021 på Sundvolden hotell
(se vedlagte invitasjon)
Vedtak
Saken tas til orientering
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Visit Norefjell status og planer for 2021
Orientering v/ Ivar Blystad, daglig leder – Norefjell destinasjon as
Vedtak:
Saken tas til orientering
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Omdømme- og merkevarestrategi
Universitetslektor Steinar Aasnæss ved universitetet i Sørøst
Norge (USN) innledet til saken om at Universitetet i Sørøst Norge har gitt et tilbud,
datert 31.08.2020 på utarbeidelse av en merkevarestrategi for Ringeriksregionen.
Tilbudet er utvidet til å omfatte den nye Ringeriksregionen.
Arbeidet har en kostnadsramme på kr. 300.000, og vil bli gjennomført innen 1.
oktober 2021. Prosjektet har en ambisjon om at det i rapporten vil komme en
anbefaling for veien videre. Suksesskriteriene er «Hvem gjør hva – når»
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
4. Kostnadene for utarbeidelse av merkevarestrategien dekkes av midler i IPR
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Prosjektet «Framover sammen»
Næringssjef Harriet Slaaen i Ringerike kommune innledet til saken om bakgrunnen
for søknaden om prosjektstøtte fra Viken fylkeskommune for å organisere og
styrke næringsutviklingen i «nye» Ringeriksregionen. Viken fylkeskommune har
gitt tilskudd på kr. 1.150.000. Det legges opp til egeninnsats og deltakelse i
prosjektorganiseringen.






Det ble gitt tilslutning til prosjektet, og enighet om at ordførerne i de fem
kommunene skal sitte i styringsgruppen. En bredde i styringsgruppen gir
forankring i kommunene.
Det er viktig med en ramme for prosjektet, der kommunene går inn med sin
respektive andel etter avtalt fordelingsnøkkel til blant annet kjøp av tjenester.
Samtidig vil det også medgå arbeidstimer fra ressurspersoner i kommunene.
Det er pr. nå ingen oversikt over økonomien i Interkommunalt politisk råd
(IPR) for Ringeriksregionen. Det ble enighet om et tilleggspunkt dersom det
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ikke er inndekning i IPRet for de kr. 700.000 i egenandel for at de kommunene
som har behov kan gå til sine kommunestyrer og be om budsjettjustering.
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.
4. Oversikt over økonomien i IPRet innhentes og det redegjøres for
inndekningen for vedtatte prosjekter.
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Invitasjon til medvirkning i arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022
- 2025
Syver Leivestad innledet til saken. Det er nå igangsatt et arbeid med å utarbeide
handlingsprogrammet som skal vedtas i desember 2021. Handlingsprogrammet vil
gi prioriteringer for valg av tiltak og virkemidler innenfor fylkeskommunens ansvar
blant annet for fylkesveier og kollektivtransport. Det vil bli svært krevende å føre
fram en sak på utfordringsbildet som skal igjennom de ordinære kommunestyrene
i alle de fem kommunene i Ringeriksregionen innen fristen 1. april.
Ordførerkollegiet i IPR foreslår at kommunestyrene delegerer et mandat til hver
kommune som er representert i IPR.
Olav Skinnes redegjorde videre for saken:
 Det er et 4 –årig handlingsprogram med 20 mrd. til veg og kollektiv. Det er de
årlige budsjettene som bestemmer handlingsprogrammet
 Kollektivtrafikken med et grunntilbud er viktig. Det ses på en «hent meg» løsning (bestillingstjeneste) for deler av Viken. Koronasituasjonen har rammet



kollektivtrafikken – ca. 30% færre passasjerer. Staten vil dekke inn tapet for
Viken frem til sommeren. Det jobbes med et felles takst- og sonesystem for
hele Viken inkludert en togavtale.
Innspillene må ha en beskrivelse av utfordringene – hva skal løses tydeliggjøring av prioriteringene. Vedtak i de respektive kommunestyrer kan
ettersendes.
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Andre kommentarer:
 Erfaringer med sommerkjøring og minibusser framfor 52-setersbusser
 Samkjøring med privatbil – pr. i dag i gjennomsnitt 1.2 personer pr. bil
 «Best uten bil» - varetransport til fjells
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
På grunn av tekniske problemer orienterte Inger Kammerud, regionkoordinator
muntlig om samarbeidet. PP-presentasjonen vedlegges referatet.
Vedtak
Saken tas til orientering
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Eventuelt
Krødsherad kommune tok opp sak om nærskoleprinsipp for elever som søker seg
til videregående skole. Krødsherad ønsker at kommunens elever skal ha like vilkår,
slik at de kan velge skole i Modum eller Ringerike.

Syver Leivestad
Rådsleder

Inger Kammerud
Regionkoordinator

