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Forslag 16.11.12. 
 
 
REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN 
 
Møtested: Ringerike rådhus 
 
Tid: Torsdag 8. november kl. 09.00 – 13.00 
 
 
 

Møtedeltagere Forfall Varamedlem  
Kjell B Hansen, ordfører Ringerike   
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike   
   
Per Berger, ordfører Hole   
Ståle Tangestuen, rådmann Hole   
   
Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker   
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker  Meldt forfall  
   
Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune Forfall Trond Johansen 
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune   
Kåre Henning, Buskerud fylkeskommune  Meldt forfall  
   
   
Lars Olsen, Regionkoordinator   
 
I tillegg møtte Sten Magnus fra Ringerike Utvikling AS og Jan Erik Gjerdbakken fra Ringerike 
Næringsforum. 
 
 
 
Saker behandlet i dette møtet: 
 
 

 
1. Referater og referatsaker 

a) Rådsmøtet 18.09.12. 
b) Rådmannsmøtet 17.10.12. 
c) Buskerud fylkeskommune, Evaluering av partnerskapsmidler 

 
 

Vedtak:  
 

Referat a godkjennes. Referatene b og c tas til orientering. 
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2. Rapportering prosjekter mv. 
 

a) Profilprosjektet – sluttrapporter og regnskap 

b) Ringerike Utvikling – sluttrapport utviklingsmidler 2011 

c) Reiselivsutredning – rapport og regnskap 

d) RNF-prosjekt Skole - næringsliv 

Regionkoordinator orienterte kort til a, b og c. Jan Erik Gjerdbakken orienterte om d. 

 

Vedtak: 

Rapporteringene tas til orientering. 

 

3. Ringerike Utvikling AS – Finansiering og samarbeid framover 
 
Det vises til behandlingen i forrige rådsmøte hvor følgende ble vedtatt: 
 
1. Rådet for Ringeriksregionen mener at kommunenes representanter til styret i Ringerike 

Utvikling bør velges på bakgrunn av kunnskap, erfaring og innsikt fra nærings- og 
samfunnsliv. Videre ønsker Rådet for Ringeriksregionen at region- koordinator deltar i 
styremøtene som observatør med tale- og forslagsrett. 

2. Rådet for Ringeriksregionen mener det er avgjørende med bedre samordning når det 
gjelder aktiviteter, oppgaver og aktører innenfor regional samfunns- og næringsutvikling. 
På det grunnlag anbefaler Rådet for Ringeriksregionen at det opprettes en felles 
samordningsarena med faste månedlige møter. Det forutsettes at Rådet for 
Ringeriksregionen tar et ansvar og at innkalling til møter med agenda håndteres av 
regionkoordinator. 

3. Rådet anbefaler at de tre kommunene til sammen bidrar med 2 mill. kr. årlig til selskapets 
grunnfinansiering. Dette fordeles 4:1:1 med 1.333.334 kr på Ringerike kommune og 
333.333 kr på hver av kommunene Hole og Jevnaker. Rådmennene anmodes om å legge 
dette fram til budsjettbehandlingen i de respektive kommuner. 

4. Rådet vil gi uttrykk for en klar forventning om at næringslivet kommer sterkere med på 
finansieringen av selskapets drift. Det henstilles til at privat næringsliv og andre bidrar med 
til sammen minst 1 mill. kr. 
 

Regionkoordinator har oversendt vedtaket til Ringerike Utvikling AS, se vedlegg. Her er det 
flere forhold som selskapet må følge opp og gi tilbakemelding på. Saken ble drøftet på 
selskapets styremøte 12. oktober. 
 
Rådmennene drøftet saken på sitt møte 17.10.12 og vedtok følgende: 
 

1. Rådmennene har tatt Rådets vedtak til etterretning og har lagt inn 
finansieringsforslaget i sine respektive budsjettframlegg. 

2. Vedr pkt. 1 og 2 tar rådmennene til orientering at regionkoordinator har planlagt et 
møte med styreleder og daglig leder i Ringerike Utvikling AS for å drøfte hvordan 



Rådet for Ringeriksregionen  side 3 av  7 

Rådets intensjoner kan følges opp praktisk på en korrekt og god måte. Rådet for 
Ringeriksregionen bør få en orientering om dette på neste møte. 

Regionkoordinator drøftet pkt. 1 og 2 i Rådets vedtak med styreleder og daglig leder i 
Ringerike Utvikling i møte 18. oktober med sikte på å finne en god måte å ivareta Rådets gode 
intensjoner. 
I forhold til pkt. 1 i Rådets vedtak er det noe usikkerhet rundt rollen som observatør med tale- 
og forslagsrett. Det er antydet at en styreplass muligens ville være mer ryddig, men dette kan 
også ha noen sider i forhold til habilitet. Regionkoordinator har derfor bedt 
kommuneadvokaten i Ringerike om en juridisk vurdering av dette. 
Når det gjelder pkt. 2 i Rådets vedtak, ble det drøftet om det kunne være hensiktsmessig om 
daglig leder i Ringerike Utvikling og regionkoordinator har faste møter 8-10 ganger pr år og at 
det i disse møtene avklares behov for større møter med andre avhengig av behov. 

 
 

Saken ble drøftet i rådsmøtet. Det er viktig med god kommunikasjon og koordinering mellom 
Ringerike Utvikling og Rådet for Ringeriksregionen. Spørsmålet om habilitet kan bli aktualisert 
ved en rolle som fast observatør med tale og forslagsrett i styret, men anses ikke problematisk 
hvis det kun dreier seg om at styret inviterer en observatør til å overvære møtene. Styret i 
selskapet må vurdere dette. Når det gjelder andre møtearenaer, er det klart at 
kommunikasjonen med ordførerne og den øvrige politiske forankringen er svært viktig. 

 
Vedtak: 

 
Vedtaket i Rådet for Ringeriksregionen 18.09.12 sak 4 pkt. 1 og 2 endres til: 

1. Rådet anbefaler at styret i Ringerike Utvikling AS vurderer om regionkoordinator kan 
inviteres med til møtene som observatør. 

2. Det innføres faste møtepunkter mellom daglig leder og regionkoordinator. For å sikre 
den politiske forankringen kan ordførermøtene være en god arena. 

 
 

 
4. LINK-prosjektet – finansiering og videre arbeid i 2013 
 

Det er behov for å sikre finansiering for arbeidet i LINK-prosjektet videre utover 2012. 
Ordførerne har gitt uttrykk for at det er ønskelig med en videreføring på minst samme nivå 
som i 2012. Totalt forbruk i år forventes å bli 740.000 kr. 
 
Rådmennene drøftet saken i sitt møte 17. oktober og vedtok følgende anbefaling til Rådet: 

1. Alle de tre kommunene har nå en svært krevende budsjettsituasjon. Ingen av 
rådmennene har funnet rom for å sette av penger til Link i 2013 utover 
partnerskapsmidlene. 

2. Det bør vurderes om ekstraordinære omstillingsmidler kan benyttes til deler av 
arbeidet med samferdselsutfordringene. 

3. Rådmennene er kjent med at Regionrådet for Hadeland kan bidra med noen midler til 
arbeidet. Omfanget avklares i november. 

4. For øvrig vil prosjektet måtte gis prioritet ved tildeling av partnerskapsmidler for 2013 
slik at det samlede nivået blir tilstrekkelig for regionens ambisjonsnivå. 

Utfra dette bør det være mulig å sette sammen en finansiering for LINK-prosjektet i 2013 på 
samme nivå som i 2012 basert på en kombinasjon av fylkeskommunale og regionale 
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partnerskapsmidler, ekstraordinære omstillingsmidler og tilskudd fra Regionrådet for 
Hadeland. 
 
 
Vedtak: 
 
1. Rådet har følgende foreløpige vurdering: 

a) Det er ønskelig med tettere politisk oppfølging, styring og forankring.  
b) Det bør vurderes om prosjektet skal «opporganiseres», og om oppgaver og mandat 

bør redefineres/presiseres. 
c) Styringsgruppe med de tre ordførerne.  
d) I tillegg bør det vurderes å dele opp arbeidet i delprosjekter. Ett delprosjekt for hvert 

av de fire prioriterte samferdselstiltakene. 
e) Flere politikere fra kommunene bør involveres. 
f) Næringslivet må være med og bidra, og bli motivert til å bli med. 
g) Arbeidet må fortsette også i det langsiktige løpet etter NTP-vedtaket i juni 2013, med 

sikte på kommende NTP-revisjoner. 

2. Det innkalles til et eget møte 16. november kl. 10.00 for å drøfte dette og arbeide med ny 
struktur. Til dette møtet innkalles ordførerne, Sten Magnus, Jan Erik Gjerdbakken og 
regionkoordinator. 

3. Det tas sikte på at dette presenteres på Ringerikstinget. 

4. Rådsleder og regionkoordinator skriver til Buskerud fylkeskommune om fylkesrådmannens 
budsjettforslag hvor det foreslås reduksjon i regionale utviklingsmidler. På grunn av de 
særskilte behov i Ringeriksregionen bes om at midlene holdes på minst samme nivå som 
nå. 

 
 
 
5. E16 Eggemoen – Olum og Skaret – Hønefoss 
 

Muntlig gjensidig oppdatering om status i arbeidet. Noen stikkord: 
• Kommunedelplan E16 Skaret – Hønefoss forsinket fra Statens vegvesen: 
• Felles orienteringsmøte for de to kommunestyrene: 19. desember. 
• Felles vedtaksmøter formannskap/planutvalg midt i januar. 
• Det skrives til regionvegsjefef, fylkesvegsjef, fylkesordfører: Vise til møtet i sommer. 

Konstatere fakta. Hvilke virkninger får dette? Forsinkelsen må ikke forhindre at 
prosjektet får en omtale i NTP som sikrer at planleggingen går kontinuerlig videre helt 
fram til Hønefoss. Be om møte 19. november for å drøfte dette. 

• E16 Eggemoen-Olum: Kommunedelplan Eggemoen-Kleggerud under behandling. 
Prinsippsak bompenger under behandling. Det må arbeides for økt statlig andel. 

 
 
6. Ringeriksbanen og Bergensbanen 

 
Muntlig gjensidig oppdatering om status i arbeidet. Noen stikkord: 

• Møtet med statssekretær Bartnes, Bfk, FNB, Hallingdal, RRR. 
• Årsmøtet i FNB. 
• Kort om påvirkningsarbeidet framover. 
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7. Budsjett 2013 

Regionkoordinator har utarbeidet budsjettforslag basert på videreføring av dagens driftsnivå 
for Rådet og prosjekter. Dette forslaget er behandlet og anbefalt av rådmennene i møte 17. 
november.  

 

Vedtak: 
 
Det framlagte budsjettforslaget godkjennes og legges fram til behandling på Ringerikstinget. 

 
 
 

8. Planlegging av Ringerikstinget 
 

Ringerikstinget er fastsatt til tirsdag 27. november kl. 16.00 på Ringkollstua. Ordførerne har 
hatt en foreløpig drøfting av tema for dette tinget. På bakgrunn av disse signalene drøftet 
rådmennene saken på rådmannsmøtet 17. oktober og vedtok følgende anbefaling: 

1. Samferdselssaker er svært viktig nå. Rådmennene anbefaler at Vegdirektøren og 
Jernbanedirektøren inviteres til å snakke om samferdsel fra sine respektive ståsteder 
og i et Ringeriksperspektiv, samt noe kort om status for de viktigste prosjektene våre. 

2. Som kulturinnslag anbefales Anne Gro Christensen om Scharff-historien, gjerne med 
musikk til. 

 
Status i planleggingen av Ringerikstinget er som følger: 

• Ringkollstua er bestilt og bekreftet. 
• Det er gjort foreløpig avtale med Anne Gro Christensen om et kulturelt innslag med 

musikk knyttet til familien Scharffs historie. 
• Det er sendt invitasjon til vegdirektøren og jernbanedirektøren, hvor de er bedt om å 

holde foredrag på 30 min. hver om samferdselsutfordringer og muligheter i et 
Ringeriksperspektiv. 

• Tematisk vil det passe godt med en presentasjon fra LINK-prosjektet, herunder 
presentasjon av milepælsplan, faktaark mv. 

• Dag Stenersen fra Ringerike formannskap har bedt om en oppdatering om status for 
saken med flybussen og kollektivplanen for Buskerud. Dette er tatt opp med 
fylkeskommunen som har lovt å gi en tilbakemelding innen 8. november. 

• Budsjettforslag for 2013 er utarbeidet og klart for behandling. 
 
Saken ble drøftet. Det ble opplyst at vegdirektøren og jernbanedirektøren ikke kan delta. Det 
ble derfor drøftet noen alternative navn som innledere. Dette blir sjekket ut. 
 

Vedtak: 
 
Regionkoordinator arbeider videre med program og saksliste. Program for Ringerikstinget blir i 
grove trekk: 
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• Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste. 
• Scharff-familien – En del av vår kulturhistorie v/Anne Gro Christensen og Steinar 

Eriksen. 
• Oppdatering om status for Ringkollstua v/ordfører Kjell B. Hansen. 
• Referater. 
• Spørsmål fra Dag Stenersen vedr. flybussen. 
• Budsjett for 2013. 
• Regionens arbeid med samferdselsstrategier og Nasjonal transportplan, herunder 

orientering om ordførernes arbeid og presentasjon av Link-prosjektet, materiell, 
status og arbeid framover. 

• Middag i etterkant av møtet, ca. kl. 19.00. 
 
 
9. Reiseliv. 

Rapporten fra Børre Berglund «Reiselivsorganisering - Hadeland og Ringerike» ble behandlet i 
forrige rådsmøte. Det ventes tilbakemelding fra reiselivsnæringen v/Hadeland Ringerike 
Reiseliv (HRR) innen fastsatt frist 5. november. De to regionkoordinatorene har kommunisert 
med HRR underveis. Det vites ikke hva HRR vil melde tilbake, men det må vel påregnes at det i 
tillegg til et syn på selve organiseringen, også vil komme et ønske kommunal støtte også i 
2013. Vedtakene i de to regionrådene ble som kjent at eventuelle bidrag skal vurderes etter at 
reiselivsnæringens tilbakemelding foreligger. Tilbakemeldingen fra HRR var utsendt til Rådet i 
forkant av møtet. 

 

Vedtak: 
 
1. Det er behov for å arbeide videre med saken. Det er avtalt et møte 29. november. De to 

regionkoordinatorene samarbeider videre i saken. 
2. Saken settes på agendaen til første rådsmøte i 2013. 
 

 
 

8. Statsbudsjettet - Ekstraordinære omstillingsutfordringer 
 

Rådet for Ringeriksregionen søkte i august om midler fra Statsbudsjettet 2013 – kap 551 post 
60 Ekstraordinære omstillingsutfordringer i fylkene. Søknaden er vedlagt. 

I forslag til statsbudsjett er det lagt inn 2 mill. kr. til vår region fra disse midlene. Det er 
nødvendig å begynne arbeidet med konkretisering av de aktuelle prosjektene. I dette arbeidet 
bør også Ringerike Utvikling og evt. andre delta og bidra. Dette kan også ses i sammenheng 
med sak om finansiering og framtid LINK-prosjektet, se foranstående sak 4.  

Rådmennene drøftet saken i sitt møte 17. oktober og ga følgende anbefaling: 
 

1. Saken legges fram til foreløpig orientering og drøfting i neste rådsmøte. 
2. Det må arbeides videre med konkretisering av prosjekt. Søknad til BFK utpå nyåret. I 

dette arbeidet er det naturlig å samarbeide med fylkeskommunen, Ringerike Utvikling 
og andre. 
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På møtet ble det også opplyst at det planlegges et forberedende møte med Buskerud 
fylkeskommune og Innovasjon Norge før jul. 

 

Vedtak: 
 
Rådet tar saken til orientering. 
 

 
 

9. Møteplan for 2013 
 
Det framlagte forslaget ble justert i møtet. 
 
Vedtak: 
Justert møteplan for 2013 godkjennes. 
 

 
 
Møtet ble avsluttet kl. 13.00 
 
 

Ringeriksregionen, 16. november 2012 
 
 

Kjell B. Hansen 
Rådsleder 

 
         Lars Olsen 
         Regionkoordinator 


