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REFERAT FRA MØTE I IPR FOR RINGERIKSREGIONEN
Møtested: Sundvolden hotell
Tid: mandag 30. september kl. 13.30 – 16.30

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

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

Forfall

Inger Kammerud

Regionkoordinator

Vara

x

x

x

Fra Viken stilte:
Olav Skinnes, Mons Ivar Mjelde, Åse Gunn Grønhaug Reierth, Maria Helene Bjørnsen

Interkommunalt politisk råd for

Ringeriksregionen
Velkommen v/ Regionrådsleder Syver Leivestad
Saker til behandling
Sak 22/21

Godkjenning av innkalling
Vedtak
Innkallingen godkjennes

Sak 23/21

Godkjenning av referat fra IPR- møtet 3.5.2021
Vedtak
Referatet godkjennes

Sak 24/21

FRE16 – et nytt prosjekt hos Nye Veier
Orientering v/ Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift
 Om selskapet Nye Veier
 Om FRE 16
- E16 Skaret – Høgkastet er en del av FRE16 – et helhetlig prosjekt
- Mye å hente at én organisasjon står for gjennomføringen
- Fokus på nytte - Hva kan spares uten at det går ut over nytteverdien?
- Hvilke frihetsgrader kan Nye veier få?
Svar på kommentarer/spørsmål
 Til nå er det undertegnet en rammeavtale og planleggingsavtale, men mangler
utbyggingsavtale som inneholder en finansieringsbeslutning
 Investeringsprofilen i NTP viser for lite midler i 1. seksårsperiode
 Selskapet opplever at med ny regjering gis minst like god forsikring for
prosjektet – prosjektet har en bred politisk forankring. Budsjettlekkasjen på
kr. 500 mill. til innledende arbeider viser satsingen på prosjektet
 Prosjektet er startet opp – grunnerverv, mindre undersøkelser og tiltak kan
startes opp
 Det kan ikke settes i gang arbeider som ikke kan stoppes. Større arbeider må
vente på utbyggingsavtalen og investeringsbeslutning
 Selskapet ønsker å lage felles målformuleringer for E16 og Ringeriksbanen.
Effektmålene: Hva skal selskapet levere på?
 Selskapet har ambisjon om å effektivisere – klima og miljø blir viktige
avveininger
 Selskapet vil utfordre vegnormalene og teknisk regelverk på jernbanen
 Effektiv anleggsdrift er viktigst - ikke at aktiviteten styres av
finansieringsplanen
 Selskapet vil vurdere trase og hvilke muligheter som kan gi lavere kostnader
 Nye veier har ikke reguleringsmyndighet
 Kostnadsoptimalisering vil bidra til å sikre prosjekts framdrift
 Forstår bekymring knyttet til lang anleggsperiode- kan ikke unngå
anleggsaktiviteter
 Selskapet måles gjerne på temaet forbruk av dyrkbar mark – opp mot målet
om å spare penger
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 Det foreligger vedtak i tidligere Buskerud fylke om å forskuttere 3,5 mrd. Det
er dialog med departementet om bruken av disse midlene.
 Dato for utbyggingsavtale henger sammen med når finansieringsrammen er
på plass – da må det være sikkerhet for kostnader – dette gjelder bla
tunneldrivingen
 Om selskapets egenkapital kan inngå i finansieringsplanen er under avklaringNye veier har foreslått dette.
Vedtak
Informasjonen tas til orientering. Nye veier kommer tilbake med svar på
spørsmålet om beredskap/risikovurdering i planene knyttet til å legge vei og bane
i samme trasé.
Sak 25/21

Orientering fra ordførerutvalget om aktuelle saker i regionen
Det ble ikke gitt orienteringer om saker

Sak 26/21

Vikens arbeid med bærekraftmålene
Orientering v/ Olav Skinnes, Fylkesråd samferdsel (se vedlagte PP-presentasjon)
Svar på spørsmål:
Bærekraftskursene vil bli e-læringskurs, men det kan også bli noen samlinger
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering

Sak 27/21

Nytt fra Viken
Orientering v/ Olav Skinnes, fylkesråd samferdsel (se vedlagte PP-presentasjonen)
Fokus på handlingsprogrammet for samferdsel 2022-25
Svar på spørsmål
 Viken har spilt inn byvekstavtaler til NTP for de mindre byområdene. Disse
byområdene har de samme utfordringer som de store, og har avhengig av det
samme virkemiddelapparatet som staten gir til de større byregionene. Viken
har satt i gang arbeid med bygdemiljøpakker - fire piloter
 Å kjøpe digital billett når du skal reise kollektivt er krevende for mange. Viken
har utfordret kollektivselskapene for å se på løsninger for de som ikke har god
digital kompetanse
 Det vil bli fremmet en sak i Fylkestinget om oppløsning av Viken tilbake til de
tre fylkene; Buskerud, Østfold og Akershus i februar 2022. Prosessen følger av
Inndelingsloven. Det tas sikte på at oppløsningen trer i kraft 1.1. 2024.
 Administrativt er driftsavdelingene i Viken organisert som i de tre tidligere
fylkene, men på samferdselssiden har Viken 300 nytilsatte fra SVV.
 Fylket er med i ring 4 - samarbeidet. Samarbeidet arbeider for å bruke og
utvikle eksisterende veier som danner ringen. Det er viktig med en
avlastningsvei utenom Oslo for den trafikken som ikke skal til Oslo.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering
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Sak 28/21

Prosjektet klimalåven på Vestern
Orientering v/Lars Fredrik Stuve, styreleder i Norderhov sognelag (se vedlagte PPpresentasjon)
Kommentar
Krav om at skolene må forplikte seg på å bruke arenaen til undervisning utfordrer
skolenes pedagogiske frihet. Det må vurderes hvordan skolene kan eie det
pedagogiske opplegget. Det må bli en dialog om de praktiske løsningene.
Vedtak:
Informasjonen tas til orientering

Sak 29/21

Grønt fagsenter
Orientering v/Ståle Versland, styreleder (se vedlagte PP-presentasjon)
Vedtak
Informasjonen tas til orientering

Sak 30/21

Saker i IPRet
Orientering v/ Inger Kammerud, regionkoordinator (se vedlagte PP-presentasjon)
Kommentarer
- Kunnskapsgrunnlaget knyttet til arbeidet med en eventuell felles løsning for
Ringeriksregionen når det gjelder destinasjonstilhørighet er ferdigstilt (legges
ved referatet), og Jevnaker har innledet samtaler med Vist innlandet
- Visit Innlandet er bedt om, med utgangspunkt i kunnskapsrapporten og
samtalene med Jevnaker kommune, snarlig å komme med en tilbakemelding
til regionrådet.
Vedtak
Informasjonen tas til orientering

Sak 31/21

Eventuelt
1. Orientering fra Viken om skole v/Mons Ivar Mjelde
- 2500 elever har fått skoleplass – det er kapasitet i regionen.
- Det er nye inntaksregler. Alle som har gitt begrunnet søknad har fått sitt valg
- De nye inntaksreglene skal evalueres – kommunene blir bedt om å komme
med innspill
- Læreplasser – fylkesrådet vil legge frem en sak som omhandler et løp som har
et fagbrev i siste ende.
- Lærlingepraksisen må være en del av i budsjettprosessen i den enkelte
kommune!
- Skoleinvesteringsplan i Viken – Buskerud er fornøyd. Asker, Bærum og
Romerike har utfordringer med kapasiteten

Syver Leivestad
Rådsleder
Inger Kammerud
Regionkoordinator

