
 

Rådet for Ringeriksregionen  Postboks 123, 3502 Hønefoss 
Besøksadr.: Rådhuset, Ringerike   www. ringeriksregionen.no 
Tlf. 95926920 

  
 

 
 
 
 
Til medlemmer og inviterte gjester 
 
INNKALLING TIL MØTE I RINGERIKSTINGET 
 
Møtested: Ringkollstua 
Tid: Tirsdag 27. november kl. 16.00 – 20.00 
 
Velkommen til nytt møte i Ringerikstinget!  
Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike, Hole og Jevnaker, samt 
fylkeskommunale representanter i Rådet. I tillegg inviteres representanter fra andre viktige 
samarbeidspartnere. 
 
Opplegget for Ringerikstinget denne gang er slik: 
 
16.00 Velkommen 
16.05 Scharff-familien – En del av vår kulturhistorie, v/Anne Gro Christensen og Steinar Eriksen 
16.45 Oppdatering om status for Ringkollstua v/ordfører Kjell B. Hansen 
16.50 Pause og mingling 
 
Ordinært møte: 
17.05 Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste 
17.10 Referater 
17.20 Regionens arbeid med samferdselsstrategier og Nasjonal transportplan 

a) Ordførerne innleder 
b) Matz Sandman: Lange planer – korte penger. 
c) John-Ragnar Aarset, Forum Nye Bergensbanen: Oslo – Bergen 4t 15 min. 
d) Lennart Hovland, prosjektleder for Link-prosjektet: Status og arbeid framover. 
e) Presentasjon av informasjonsmateriell. 

18.40 Budsjett for 2013 
18.50 Spørsmål fra Dag Stenersen om flybussen 
19.00 Middag 

 
 

Ringeriksregionen, 19. november 2012 
 
 

Kjell B. Hansen 
Rådsleder 

 
         Lars Olsen 
         Regionkoordinator 
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Saker til behandling på Ringerikstinget 27. november 2012: 
 
 

1. Konstituering av møtet, godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
2. Referater 

a) Referat fra Ringerikstinget 12.06.12. 
b) Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 18.9.12. 
c) Referat fra Rådet for Ringeriksregionen 08.11.12. 

 
Forslag til vedtak: 
Referat a godkjennes. Referatene b og c tas til orientering. 
 
 
3. Regionens arbeid med samferdselsstrategier og Nasjonal transportplan 
 
Ringeriksregionens arbeid med samferdselsstrategier er forankret i de tre kommunestyrenes 
vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan våren 2012. Med dette som utgangspunkt 
vedtok Ringerikstinget 12. juni et forslag til strategier som var utarbeidet av arbeidsgruppa i 
Link-prosjektet. Strateginotatet følger vedlagt. 
 
Etter at den formelle høringen av de statlige transportetatenes forslag til Nasjonal 
transportplan ble avsluttet, er det nå Samferdselsdepartementet som arbeider med saken. 
Det skal fremmes en stortingsmelding. Denne forventes å bli lagt fram tidlig i mars 2013. 
Deretter skal Transportkomiteen i Stortinget behandle saken. Det vil bli bl. a. bli gjennomført 
høringer utover våren. Komiteen vil så legge fram sin innstilling som forventes å bli behandlet i 
Stortinget rundt 10. juni 2013. 
 
Med ordførerne i spissen arbeides det nå med kommunikasjon og påvirkning om regionens 
samferdselsprioriteringer. Link-prosjektet er et verktøy i dette arbeidet. Det er viktig at 
folkevalgte i alle de tre kommunene er godt oppdatert om dette arbeidet, og at flest mulig kan 
bidra i ulike fora, og med grunnlag i regionens felles vedtatte budskap. 
 
Med dette som utgangspunkt er det utarbeidet et program for denne delen av møtet. Det blir 
anledning til spørsmål og ordveksling: 
 

a) Ordførerne innleder 
b) Matz Sandman: Lange planer – korte penger. 
c) John-Ragnar Aarset, Forum Nye Bergensbanen: Oslo – Bergen 4t 15 min. 
d) Lennart Hovland, prosjektleder for Link-prosjektet: Status og arbeid framover. 
e) Presentasjon av informasjonsmateriell v/regionkoordinator. 
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4. Budsjett for 2013 
 
Det er utarbeidet budsjettforslag basert på videreføring av dagens driftsnivå for Rådet og 
prosjekter, se vedlegg. Dette forslaget er behandlet og anbefalt av Rådet for Ringeriksregionen 
i møtet 08.11.12. 
 
Forslag til vedtak: 
Det framlagte budsjettforslaget godkjennes. 
 
 
5. Spørsmål fra Dag Stenersen om flybussen 
 
Dag Stenersen har bedt om en orientering om arbeidet med et bedre flybusstilbud. Regionen 
har tidligere tatt initiativ overfor andre regioner med sikte på støtte for et hyppigere 
flybusstilbud som også kunne komme Midtfylket og Hallingdal til gode. 
Kommunene har spilt inn behovet for et bedre flybusstilbud i høringen av 
Kollektivtransportplanen for Buskerud. Regionkoordinator har derfor bedt Buskerud 
fylkeskommune om en oppdatering om status for denne saken.  
 
Samferdselssjefen i fylkeskommunen har i e-post 19. november gitt følgende redegjørelse: 

 
«Kollektivtransportplan for Buskerud ble vedtatt i fylkestinget 14.juni 2012. 
Ett av vedtakspunktene lyder: 
Reiselivsnæringens behov for samordnet kollektivtransport innarbeides i 
kollektivtransportplanen for Buskerud. Innunder her er det viktig at også 
flybusstilbudet mellom Ringerike/Hallingdal og Gardermoen blir omtalt. 
 
Det forutsettes at vedtakspunktet ivaretas i handlingsprogram for 
kollektivtransporten. 
Arbeid med handlingsprogram for perioden 2014-2017 er startet og vil sluttføres i 
løpet av våren 2013. Kommunene vil bli involvert i arbeidet.» 

 
Forslag til vedtak: 
Tilbakemeldingen fra Buskerud fylkeskommune tas til orientering. 
 
 
6. Eventuelt 

 
 


