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REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN 
 
Møtested: Hole herredshus 
 
Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 – 12.30 
 
 
 

Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. 
vara 

Kjell B Hansen, ordfører Ringerike   
Wenche Grinderud, rådmann Ringerike Meldt forfall  
   

Per Berger, ordfører Hole   
Ståle Tangestuen, rådmann Hole   
   

Hilde Brørby Fivelsdal, ordfører Jevnaker   
May-Britt Nordli, rådmann Jevnaker  Meldt forfall  
   

Iselin Haugo, Buskerud fylkeskommune Meldt forfall Turid W. Iversen 
Steinar Berthelsen, Buskerud fylkeskommune   
Kåre Henning, Buskerud fylkeskommune    
   

   
Lars Olsen, Regionkoordinator   
 
I tillegg deltok Sten Magnus og Terje Dahlen, Ringerike Utvikling i første del av møtet, til og 
med sak 4. Leila Raustøl fra Randsfjordmuseene orienterte om Nasjonalt Glassmuseum ved 
begynnelsen av møtet, se sak 7. 
 
 
 
Saker behandlet: 
 

 
1. Referater og referatsaker 

a) Rådsmøtet 30.05.12. 
b) Rådmannsmøtet 05.09.12. 
c) Ringerikstinget 12.06.12. 
d) Søknad vedr. Statsbudsjettet 2013 – kap. 551 post 60 – Ekstraordinære 

omstillingsutfordringer. 
e) Brev til NRK Østafjells 04.09.12. 
f) Hole kommune. Vedtak regionale idrettsanlegg. 
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Vedtak:  
 
Referat a og c godkjennes. Referatsaker b, d, e og f tas til orientering. 
 
 
2. Rapportering prosjekter m.v. 
 

a) RES halvårsrapport, samt årsrapport 2011 

b) Hadeland Ringerike Reiseliv Statusrapport, samt Opplevelsesguide. 

c) RNF Skole - næringsliv. Sluttrapport kommer ultimo september, jfr e-post fra RNF. 

d) Ringerike Utvikling. Rapportering på div prosjekter. Muntlig oppdatering om 
status. 

e) Skjønnsmidler, muntlig orientering om arbeidet med nye søknader. 

f) Oppfølging tilsagn med restverdi. Vedlagt oversikt fra BFK samt muntlig 
orientering. 

 

Vedtak: 

Rapporteringene tas til orientering. 

 

3. Partnerskapsmidler og gjennomføringsavtale for 2012 
 
Følgende prosjekter forelå til behandling: 

a) Energikanalen. Tidligere avsatt støtte på kr 65.000 er satt i bero i påvente av 
avklaring i Buskerud fylkeskommune. Prosjektet kan gjennomføres uten støtten 
fra BFK, men i noe mindre skala fra starten og med et annet tempo. Det ble 
anbefalt at regionen går videre med prosjektet og utbetaler det avsatte beløpet, 
samt at det arbeides videre med intensjonsavtale mellom Energikanalen og 
kommunene. 

b) Profilering av Ringeriksregionen på AKA Arena. Ordførerne har via e-post 
gitt tilslutning til at de inngås avtale om dette. Det innebærer at det må bevilges 
40.000 kr fra partnerskapsmidlene i år, og tilsvarende må avsettes neste år. 

c) LINK-prosjektet har mottatt støtte hittil med 240.000 fra Buskerud 
fylkeskommune og 400.000 fra kommunene. I overkant av halve beløpet er 
brukt så langt. Ordførerne ønsker at arbeidet videreføres og intensiveres/spisses.  

d) Søknad fra RNF om midler til prosjektet «Ny vekst på Ringerike». 
Søknaden kom i sommer, og følger vedlagt. Prosjektet retter seg først og fremst 
mot å identifisere og utvikle potensialet for ny virksomhet med utgangspunkt i 
eksisterende bedrifter. RNF har sendt likelydende søknad til Innovasjon Norge, 
Sparebank1 Ringerikes Næringsstiftelse og Rådet for 
Ringeriksregionen/Buskerud fylkeskommune. Det er så langt ikke mottatt svar 
fra noen. 
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Søknaden omfatter et forprosjekt (Fase 1) med finansieringsbehov på 120.000 kr 
og hovedprosjekt (Fase 2) med finansieringsbehov på kr 600.000. 

e) Søknad fra Kistefos-Museet om omstillingsmidler/prosjektstøtte for å 
ivareta industrihistorie etter avviklingen av Norske Skog Follum.  

Det er gjennomført et møte mellom ordførere og museets direktør 12. 
september. I fortsettelsen er det ønskelig med et møte med andre aktører som 
kommunene, fylkeskommunene, museet, Viken Skog og evt. Norske Skog for å 
få avklart hva de ulike kan bidra med i forhold til både etablering og framtidig 
drift. Det er avgjørende at en langsiktig finansiering av årlige driftskostnader er 
på plass før man starter med oppbyggingen og investeringskostnadene. Dersom 
ingen andre bidragsytere kommer på banen, er det sannsynlig at kommunene vil 
bli sittende med ansvaret for driftskostnadene. Det er også nødvendig å komme 
til enighet om hvilket nivå og omfang man sikter seg inn på, - her er det flere 
alternativer. 

 

Vedtak: 
 

1. Rådet for Ringeriksregionen bekrefter iverksetting av prosjektet til Energikanalen 
med støtte som tidligere vedtatt, 65.000 kr fra regionens midler. 

2. Vedtak om profilering av regionen på AKA Arena for 40.000 kr fra regionens 
midler bekreftes. 

3. LINK-prosjektet tildeles ytterligere 100.000 kr for 2012, fordelt med 70.000 kr i 
partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og 30.000 kr fra 
Ringeriksregionens midler. 

4. Kistefos-museets arbeid med å ivareta Follum-historien tildeles 100.000 kr for 
2012, fordelt med 70.000 kr i partnerskapsmidler fra Buskerud fylkeskommune og 
30.000 kr fra Ringeriksregionens midler. 

5. Vedtaket innarbeides i gjennomføringsavtalen for 2012. 
 
 
4. Ringerike Utvikling AS – Finansiering framover 
 

2012 er siste året for prosjektmidler til etablering av selskapet. Det er derfor behov for 
en drøfting av selskapets framtid - oppgaver, strategier og finansiering. Dette er først og 
fremst en sak for selskapets eiere og styret, men forholdet mellom Ringerike Utvikling 
og Rådet for Ringeriksregionen er tett. Finansieringen hittil har stort sett gått av 
partnerskapsmidler, og har gått både til selskapets oppstart og til ulike prosjekter. 
Selskapet er på mange måter regionens, og dermed også regionrådets verktøy i 
utviklingsarbeid. Ringerike Utvikling arrangerte en workshop 23. august om framtidig 
organisering og finansiering av Ringerike Utvikling. Selskapets styre diskuterte saken i 
styremøte 31. august.  
På rådmannsmøtet 5. september ga styreleder Sten Magnus og daglig leder Terje 
Dahlen en orientering, overleverte et notat og svarte på spørsmål før rådmennene 
realitetsbehandlet saken. Notatet var utsendt til Rådets møte. Magnus og Dahlen var til 
stede på Rådets møte og svarte på spørsmål vedrørende denne saken. 
 
Rådet drøftet saken og rådsleder fremmet på vegne av de tre ordførerne et forslag til 
endring som innebærer at første punkt i rådmennenes innstilling erstattes med to ny 
punkt. Rådmennenes opprinnelige forslag til pkt 1 lyder: 
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1. Rådet for Ringeriksregionen tar til etterretning at rådmennene ønsker at Ringerike 

Utvikling blir en fast post i rådmannsmøtene og at det derfor ikke synes nødvendig 
at rådmenn sitter i styret for selskapet. 

 
Det ble vedtatt at dette punktet erstattes med to ny punkt som foreslått av ordførerne og 
at rådmennenes forslag punkt 2 og 3 blir nye punkt 3 og 4. 

 
Vedtak: 

 
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. 
 

 
 

5. Kort muntlig oppdatering om E16 og Rv35 
Det arbeides for tiden aktivt i kommunene med planarbeid, forberedelser og behandling 
av planer for disse to viktige veistrekningene gjennom regionen. I arbeidsgruppemøtet i 
LINK-prosjektet 10. september, hvor ordførerne også deltok, ble dette gjennomgått. I 
rådsmøtet ble det kan gitt en kort oppdatering om status i arbeidet. Regionkoordinator 
planlegger politisk informasjon og behandling av forslag til kommunedelplan for E16 
Skaret – Hønefoss sammen med ordførerne i Hole og Ringerike. 

 
 Vedtak: 
 
 Saken tas til orientering. 
 

 
6. Reiseliv. 

Rapporten fra Børre Berglund «Reiselivsorganisering - Hadeland og Ringerike» var 
utsendt før møtet. Arbeidet er finansiert med støtte fra Oppland og Buskerud 
fylkeskommuner. De to regionkoordinatorene for Hadeland og Ringerike har 
samarbeidet om saken, og har i fellesskap utarbeidet tilnærmet likelydende forslag til 
vedtak for de respektive regionråd. 
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Vedtak: 
 

1. Rådet for Ringeriksregionen tar rapporten «Reiselivsorganisering – Hadeland og 
Ringerike» til foreløpig orientering. 

2. Rapport og regnskap oversendes fylkeskommunene. 
3. Rapporten oversendes Hadeland Ringerike Reiseliv for videre behandling. 
4. Det bes om tilbakemelding fra Hadeland Ringerike Reiseliv om konklusjonene i 

rapporten innen 5. november 2012. 
5. Regionenes eventuelle bidrag i 2013 vil bli vurdert etter at reiselivsnæringens 

tilbakemelding foreligger. 
 
 
7. Nasjonalt Glassmuseum 

Dette prosjektet er kommet flere skritt videre de siste månedene. Styringsgruppa ønsket 
å gi Rådet for Ringeriksregionen en orientering om prosjektet, status, hva som har 
skjedd i sommer og hva som vil skje i fortsettelsen.  
 
Ved møtets begynnelse ga Leila Raustøl fra Randsfjordmuseene en orientering om 
prosjektet Nasjonalt Glassmuseum. Styringsgruppas leder Hilde Brørby Fivelsdal 
supplerte. 

Her følger noen stikkord fra orienteringen: 

Det er gjennomført en mulighetsstudie. Arbeidet med forprosjekt er nå kommet langt. 
Dette er bl a finansiert med støtte fra Rådet for Ringeriksregionen. 
LO Industri og Energi har tatt initiativ til prosjektet. Målet er å dokumentere hele 
glasshåndverkshistorien i Norge, herunder også betydning for samfunnsutvikling, 
kulturhistorie mm. Dette skal omfatte alle de 9 glassverkene som har vært i landet, 
hvorav kun to er i fortsatt drift. Dette blir et nasjonalt dokumentasjons-, kompetanse-, 
forsknings- og opplevelsessenter, med andre ord noe mer enn et rent museum. 
Man tenker seg samspill med Hadeland Glassverk. Arealbehovet er stipulert til 3.000 
m2. Det er anslått et årlig besøkstall på 40-50.000 personer. Økonomi, finansiering og 
besøkstall utredes mer i forprosjektet. Det utarbeides også arkitektskisser for ulike 
tomtealternativer. Disse forventes ferdig med det første. 
Nasjonalt Glassmuseum er en foreløpig arbeidstittel på prosjektet. Dette skal bli en 
konsolidert enhet under Randsfjordmuseene. Oppland fylkeskommune er svært positive 
til prosjektet og vil være med i styringsgruppa. 
Styringsgruppa har gjennomført befaringer/møter med 

• Magnor Glassverk 
• Nøstetangen museum 
• Politisk ledelse i Kulturdepartementet 

Det er planlagt møter med Opplandsbenken på Stortinget og Nasjonalmuseet 20. 
september. 
Styringsgruppa ønsker en merknad i Statsbudsjettet for 2013 og en oppstartsbevilgning 
fra 2014. 
Noen signaler fra diskusjonen etter orienteringen: 
Rådet ser dette som et veldig godt prosjekt. Lokaliseringen på Jevnaker i gangavstand 
til Hadeland Glassverk som er Norges eldste igangværende industribedrift med 
kontinuerlig drift i mer enn 250 år, synes ideell. 
Det er viktig at Kulturdepartementet blir med i diskusjonen om lokalisering. 
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Det ble reist spørsmål om Rådet for Ringeriksregionen skulle ta et initiativ overfor 
Buskerud fylkeskommune m. fl. med sikte på avklaringer og drøfting av muligheter. 
Styringsgruppa for prosjektet har ansvar for å vurdere dette. 

 
Vedtak: 
 

Presentasjonene tas til orientering. 
 

 
8. Ringeriksregionen.no 

I sommer har det vært gjennomført en prosess med sikte på å forbedre regionens 
nettside ringeriksregionen.no. Regionkoordinator har sammen med fagpersonell fra de 
tre kommunene og fra Ringerike Utvikling vurdert mulighetene for en bedre bruk av 
ressursene. 
Denne arbeidsgruppen har konkludert med at den Rådet for Ringeriksregionens nettside 
bør flyttes inn i den felles nettsiden ringerike.no. Det er brukt ressurser på å bygge opp 
denne med en god grafisk profil, og med et innhold som oppdateres jevnlig. Rådet for 
Ringeriksregionen vil da få en egen fane under ringerike.no, parallelt med fanen til 
Ringerike Utvikling. Det er mange fordeler med en slik endring, den viktigste er nok at 
man da vil framstå mer samlet og enhetlig som region. Dette vil gi en bedre bruk av 
ressursene, og Ringerike Utvikling vil kunne forestå oppdatering av nyheter, 
dokumentoversikter mm i samarbeid med regionkoordinator. 
Det vil påløpe noen mindre kostnader ved omleggingen. Dette bør kunne dekkes 
innenfor vedtatt budsjett. 
Rådmennene har anbefalt at denne endringen gjennomføres. 
 

Vedtak: 
 

1. Internettsiden til Rådet for Ringeriksregionen, ringerikeregionen.no, legges inn i 
den felles nettsiden ringerike.no, og med samme grafiske profil. 

2. Endringen gjennomføres så snart det er praktisk mulig. 
3. Inngåtte avtaler om dagens løsning sies opp. 

 
 

9. Møteplan 

For 2012 gjenstår følgende planlagte møter: 
• Ordførermøte 5. oktober 
• Rådmannsmøte 17. oktober 
• Rådet for Ringeriksregionen 8. november i Ringerike 
• Ringerikstinget 27. november i Hole 

Rådet drøftet møtested for Ringerikstinget og ga noen signaler med tanke på  
møteplan for 2013. 
 

Vedtak: 
 

1. Rådet anbefaler at Ringerikstinget 27. november søkes lagt til Ringkollstua. 
2. Rådet oppfatter møtefrekvensen som tilfredsstillende. Regionkoordinator utarbeider 

forslag til møteplan for 2013. Fortrinnsvis ikke møter på tirsdag eller torsdag. 
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10. Eventuelt 
 

a) Innspill til handlingsprogram for riksveier og fylkesveier 
Regionkoordinator lager brev fra regionen med støtte til kommunenes vedtak om 
innspill. 
 

b) Regional planstrategi for Buskerud 
Regionkoordinator lager uttalelse fra regionen som støtter kommunenes uttalelser. 

c) Tannhelsetjenesten i Buskerud 
De har tidligere anmodet om møter med regionrådene. Kåre Henning opplyste at de 
etter en ny vurdering er kommet til at de heller vil be om møter med kommunene. 
 
 
 
 

Møtet ble avsluttet kl 12.30. 
 

 
Ringeriksregionen, 20. september 2012 

 
 
 

Kjell B. Hansen 
Rådsleder 

 
         Lars Olsen 
         Regionkoordinator 


