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Felles formannskapsmøte for Regionrådet i Midt-Buskerud: 

- Hva vil vi med regionrådet? 

Fredag 1. juni 2012 kl 0830 – 1200 i Modum rådhus, kommunestyresalen 

 

Saksliste: 

1. Innledning: Om arbeidet i Ringeriksregionen  

ved leder Kjell B. Hansen og regionkoordinator Lars Olsen 

 

2. Hva vil vi med regionsamarbeidet, og hvilket ambisjonsnivå?  

 

3. –Og hvordan skal vi nå det? Organisering, deltagelse og involvering. 

Eksempler fra andre regionråd i Buskerud 

 

4. Drøfting av Handlingsplan 2012-2015 med behandling fra kommunene. 

-Hvordan skal denne behandles videre? 

 

5. Felles tjenesteproduksjon i regionen – eksisterende og fremtidig 

 

Det vil bli orientert om arbeidet i Vi samler trådene ved rådmann Aud Norunn Strand i møtet. 

Det blir servert lunch etter møtet. Dette markerer også starten på generalforsamling i Ramfoss 

kraftlag, for de som skal dit. 

Forfall meldes politisk sekretariat i Modum, tlf 32 78 93 10, epost: politisk@modum.kommune.no, 

samt egen formannskapssekretær som innkaller vararepresentant (Sigdal/Krødsherad). 

Regionrådet for Midt-Buskerud 
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SAK 1  Innledning om arbeidet i Ringeriksregionen  

Ordfører i Ringerike og leder i regionrådet for Ringeriksregionen, Kjell B. Hansen, og 

regionkoordinator Lars Olsen innleder møtet med informasjon om hvordan Ringerike bruker 

regionrådet.  

Ringeriksregionen har gjort en del endringer i arbeidet de siste årene og markerer seg tydelig 

på mange områder. Den overordnede planen er kalt ‘Ringerike 2030’. Et viktig grep er 

opprettelse av Ringerike utvikling as. Selskapet eies av blant annet de tre kommunene 

Ringerike, Hole og Jevnaker og har som formål «å sørge for aktiv og målrettet innsats om 

konkrete tiltak som skal bidra til å øke verdiskapningen i Ringeriksregionen og dermed også 

bidra til økonomisk bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling». I styret sitter 

representanter fra både kommuner, næringsliv og kulturinstitusjoner. 

Ringeriksregionen jobber blant annet svært aktivt for ny E16 over Sollihøgda og 

Ringeriksbanen i tillegg til omdømmebygging.  

Se www.Ringerike.no for mer informasjon. 

 

SAK 2  Hva vil vi med regionsamarbeidet? Drøfting av ambisjonsnivå 

Det formelle regionsamarbeidet mellom Modum, Sigdal og Krødsherad i sin nåværende form ble 

etablert i 1999. Arbeidet har vært organisert tilnærmet uendret siden starten. Lederskapet har gått 

på rundgang mellom kommunene. Sekretariatet var i en periode under Modum næringsselskap, 

deretter seks år i Sigdal og i Modum fra 2012.  

Stikkord om Regionrådet i Midt-Buskerud våren 2012: 

Tittel på rådet: Regionrådet for Midt-Buskerud 

Antall medlemskommuner: 3: Modum, Sigdal, Krødsherad 
Organisasjonsmodell og 
sammensetning av rådet, politisk 
og administrativt: 

Regionrådet består av de tre ordførerne i regionen. Leder 
velges for fire år av gangen.  
Rådmannsforum forbereder saker til regionrådet.  
Sekretær følger opp løpende saker og skriver sakspapirer. 

Møtehyppighet: Fire møter årlig 
Navn på leder: Terje Bråthen, Modum (2011-15) 
Navn på sekretær/adm. leder: Sekretær: Audun Mjøs, Modum (fra 2012).  

Adm. leder ikke valgt, rådmennene stiller likt 
Driftsbudsjett 2012: kr 120 000 pluss regionale utviklingsmidler kr 1,8 mill mv.   
Finansieringsnøkkel: Driftsutgifter: hovedregel 1/3, i enkelte tilfeller etter folketall 

Prosjektmidler: Etter søknad 
Antall ansatte: Én person i 20 % stilling 
Hovedoppgaver for regionrådet: Forvalte regionale utviklingsmidler 

Samarbeid i Osloregionen 
Utvikle tjenestesamarbeid mellom kommunene 
Samarbeid mot Buskerud fylkeskommune på ulike områder 
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Årsmelding for regionrådet for 2010 gir en bred og grundig oppsummering av regionarbeidet. Denne 

er tilgjengelig på regionrådets hjemmeside: www.modum.kommune.no/regionsamarbeid  

Styringsdokumenter 

De viktigste styringsdokumentene for samarbeidet har de siste årene vært 

Regional utviklingsplan 2003, Gjennomføringsplan 2004 og Partnerskapsavtale 2009 – 2012 med 

Buskerud fylkeskommune. Disse er tilgjengelig samme sted. 

Regional utviklingsplan for region Midtfylket fra 2003 hadde følgende temaområder: 

1. Kultur og reiseliv 
2. IKT 
3. Kommunikasjon 
4. Sentrumsutvikling 

 

5. Næringshage 
6. Skole / næringsliv 
7. Fjellområdene Sigdal / Krødsherad / Flå 
8. Alternativ energi 

 

Partnerskapsavtalen mellom regionrådet og Buskerud fylkeskommune 2009-2012 er bygd opp etter 

temaene i regional planstrategi: 

1. Klima og energi 
2. Samferdsel  

a. Kollektivplan for Buskerud 
b. Areal- og transport – 

Buskerudbyen 
c. Drammen hamneområde 

3. Livslang læring/læring heile livet 
4. Kommuner med nedgang i folketallet 

 

5. Satsingsområder for næringsutvikling 
a. Arbeidskraft 
b. Forsking og innovasjon 
c. Reiseliv 
d. Kultur og kulturnæring 
e. Utviklingsplan for 

Ringeriksregion 
6. Hardangervidda 
7. Vassdrag/vassbruk 
8. Folkehelse 

 

Hvert år inngår regionrådet gjennomføringsavtale med BFK der konkrete satsingsfelt fra 

partnerskapsavtalen blir presisert. For 2012 er fokusområdene næringsutvikling, livslang læring og 

folkehelse.  

Regionale utviklingsmidler (årlig kr 1,8 mill) skal fordeles på tiltak nevnt i gjennomføringsavtalen. 

BFK har inngått avtale om evaluering av ordningen med regionale utviklingsmidler i 2012. Det skal 

deretter utarbeides nye partnerskapsavtaler fra 2013. 

Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2011-2015 ble behandlet i regionrådet i 

november 2011 og er bakgrunn for felles formannskapsmøte. Planen bygger på tidligere 

satsingsområder og en videreføring av ambisjonsnivået, inkludert sekretærfunksjon i 20 %. Et utbredt 

tjenestesamarbeid er organisert gjennom vertskommunesamarbeid og innarbeidet i ordinær drift 

som ikke berører regionrådet direkte. Handlingsplan gjennomgås i dagens punkt 4 på sakslisten, 

tjenestesamarbeid i punkt 5. 

I drøftingene av ambisjonsnivå mener rådmennene det er relevant å se på regionens størrelse, 

utfordringer, satsingsområder og aktuelle samarbeidsmetoder.  



4 
 

 

SAK 3  – Og hvordan skal vi nå målene?  

Organisering, deltagelse og involvering  

Regionrådsarbeidet er ikke underlagt direkte styring eller lovbestemt organisering. Rådene har 

formell status knyttet til fylkeskommunens arbeid som regional utviklingsaktør og forvalter ulike 

økonomiske støtteordninger. Mål og organisering er langt på vei opp til den enkelte 

samarbeidskoalisjon.  

Buskerud er inndelt i fem formelle regionsamarbeid. Regionene Drammen, Kongsberg og Ringerike 

har kommuner utenfor Buskerud med i regionen. 

Region  Antall kommuner Antall innbyggere 1.1.12 

Drammensregionen 8 173 497 
Kongsbergregionen 7 52 093 
Midt-Buskerud 3 18 837 
Ringeriksregionen 3 42 041 
Hallingdalsregionen 6 20 493 

Eksempler fra andre regionråd i Buskerud 

Regionene har forskjellig organisering, ulike satsingsområder og ulikt ambisjonsnivå. Driftsbudsjett 

for regionrådene er lite sammenlignbare. Det er stor forskjell på hva som omfattes av regionrådenes 

arbeid, ulike vertskommunesamarbeid er ikke med i oversikten. Nedenfor følger en kort 

oppsummering for hver region i Buskerud: 

Tittel på rådet: Rådet for Ringeriksregionen 
Antall medlemskommuner: 3 kommuner: Ringerike, Hole, Jevnaker (Oppland) 
Organisasjonsmodell og 
sammensetning av rådet, 
politisk og administrativt: 

Ikke organisert etter kommuneloven. Basert på viljeserklæring og 
vedtekter. Rådet består av de tre ordførerne og to politikere fra 
fylkeskommunen. I tillegg møter rådmennene og en administrativ 
representant fra BFK samt regionkoordinator. 

Møtehyppighet: 2 møter i Ringerikstinget (Formannskapene) pr år. 
5 rådsmøter pr år. 5 rådmannsmøter pr år forut for hvert rådsmøte, 
lager innstillinger til rådet.  
I tillegg ca 5-8 ordførermøter pr år (uformelle og uten referat), for 
strategiske drøftinger mv. 
Regionkoordinator deltar på alle møter. 

Navn på leder: Kjell B. Hansen, Ringerike 
Navn på sekretær/adm. 
leder: 

Lars Olsen 

Driftsbudsjett 2012: Kr 770.000 i driftsutgifter. I tillegg partnerskapsmidler kr  1,8 mill. 
Finansieringsnøkkel: 3-1-1 på driftsmidlene  

Prosjektmidlene: 4-1-1. 
Antall ansatte: Én person i 70 % stilling 
Hovedoppgaver for regionrådet, Utdrag fra vedtektene: 
Målet med samarbeidet er å oppnå regional vekst og sysselsetting som grunnlag for bærekraftig 
utvikling av kommunale tjenester og en region hvor det er godt å leve.   
Innoverende og kunnskapsbasert næringsutvikling, samhandling, felles profilering  
Hovedverktøy er selskapet Ringerike utvikling as. 
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Tittel på rådet: Rådet for Drammensregionen 
Antall 
medlemskommuner: 

8 kommuner: Øvre Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Røyken, Hurum, 
Sande og Svelvik (Vestfold) 

Organisasjonsmodell og 
sammensetning av 
rådet, politisk og 
administrativt:  

Organisert etter kommunelova § 27. Kun ordførere er i rådet. I tillegg 
rådmannsutvalg som behandler alle sakene først (bortsett fra litt mer 
haste- og ekstraordinære saker). Rådmenn innkalles til 
regionrådsmøtene. Tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. 

Møtehyppighet: 5 møter i året á 2 timer 
Navn på leder Karl Einar Haslestad, velges for ett kalenderår 
Navn på sekretær/adm. 
leder:  

Direktør Dankert Freilem 

-Driftsbudsjett 2012 Kr 3,5 mill. som medlemskontingent fra kommunene (kr. 21,50 flatt pr. 
innbygger) – samt prosjektmidler fra div. årlig ca 4 mill.kr. – tilsammen 
årlig mellom 6.5 mill kr og 8.5 mill .kr 

Finansieringsnøkkel: Se over 
Antall ansatte 2 faste og 4 prosjektmedarbeidere (p.t. skifter ref antall 

prosjekter/eierskap etc) 
Hovedoppgaver for regionrådet i Drammensregionen: 
Modernisering av kommunene (egne selskaper/virksomheter (§27 og IKS) og prosjekter) samt 
næringsutvikling (også med lokale næringsforeninger, NHO, HIBU, BI, Innovasjon Norge, BFK, FMBU, 
bedrifter i næringslivet, direktorater og departementer etc.) 
* Røyken, Lier og Hurum har vedtatt å lage egen region fra høsten. Vedtekter og opprettelse vedtatt i 

alle tre kommunestyrene. De øvrige fem kommunene har hatt uformelle møter. Vet ikke hva som 

kommer ut av det – hvis det blir en form for organisering av noe. Ikke noe vedtatt – hverken tentativt 

eller endelig. 

Tittel på rådet: Regionrådet for Kongsbergregionen 

Antall 
medlemskommuner: 

7 kommuner: Kongsberg, Rollag, Nore og Uvdal, Flesberg, Hjartdal, 
Notodden, Tinn (Telemark) 

Organisasjonsmodell og 
sammensetning av 
rådet, politisk og 
administrativt: 

Rådet følger § 27 kommuneloven. Rådet er sammensatt av regionens sju 
ordførere og utgjør regionsamarbeidets styre. Rådmennene har møte, 
tale og forslagsrett sammen med daglig leder. I tillegg er 
representantskap (alle formannskapene), rådmannsutvalg og valgkomite 
vedtektsfestede organ. Kongsberg kommune er vertskap for regionens 
sekretariat - som ledes av regional koordinator (daglig leder).  
 

Møtehyppighet: Regionrådet har møte 6 ganger pr år samt 2 temasamlinger. 
Representantskapet møtes minst 1 gang pr år og rådmannsutvalget har 
møte 11 ganger pr år (ikke i juli).  
 

Navn på leder: Leder for rådet velges for to år av gangen. Pt er Thomas Fosen (Flesberg) 
leder og Sven Tore Løkslid (Hjartdal) nestleder Rådmannsutvalget velger 
leder hvert år, i 2012 er Rune Engehult (Hjartdal) leder 

Navn på sekretær/adm. 
leder: 

Regional koordinator / daglig leder Jan Erik Innvær 

Driftsbudsjett 2012: Sekretariatets driftkostnad er isolert sett på kr 1 350 000. Totalt er 
imidlertid regionens budsjett for 2012 kr 17 777 396 (blir antagelig noe 
høyere) Dette inkluderer en rekke samarbeidsaktiviteter og tiltak som i 
2012 er lagt til sekretariatets portefølje / daglig leders ansvar og med ulik 
finansiering.  
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Finansieringsnøkkel: Sekretariatets driftskostnad finansieres av kommunene etter nøkkel 50 % 
likt mellom kommunene og 50 % etter folketall. Øvrige samarbeidstiltak 
har ulike former for finansiering - og den del av dette som tilfaller 
kommunene har ulike kostnadsfordelingsmodeller.  

Antall ansatte: Sekretariatet har én ansatt i 100 %. Daglig leder engasjerer prosjektledere 
etter behov. Tre fast ansatte i etablerte samarbeidstiltak rapporterer til 
daglig leder. Tilsammen 8 ansatte tilknyttet sekretariatet (5,6 åv). I tillegg 
5 eksterne konsulenter/firma tilknyttet sekretariatet på kontrakt.  

Hovedoppgaver for regionrådet: 
Visjon: «En attraktiv og synlig region – som skaper verdier!» 
Kongsbergregionen skal være et samarbeids og interesseorgan for de deltakende kommunene: 
 

• Arbeide for utvikling gjennom større grad av forpliktende samarbeid  

• Ivareta interessene til regionen overfor fylket, stat og andre organer på regions-, fylkes- og riksplan  

• Profilere regionen som et attraktivt boområde, arbeidsmarked og opplevelsesregion  

• Arbeide for samordning og effektivisering av den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen  

• Utarbeide forslag til strategier for utvikling av regionen der regionen skaper verdier i samspillet 
teknologi – natur – kultur”  

 

 

Tittel på rådet: Hallingdalsregionen 

Antall 
medlemskommuner: 

6 kommunar: Flå, Ål, Gol, Hol, Hemsedal og Nes  

Organisasjonsmodell og 
sammensetning av 
rådet, politisk og 
administrativt: 

Organisert etter kommuneloven § 27. Hallingtinget er det øvste formelle 
organet i Regionrådet, med 5 representantar frå kvar kommune, der den 
eine er ordføraren. Dei andre representantane er leiar/nestleiar av 
hovudutval/sektorutval og/eller medlemmer av formannskapet. 
Ordførarane utgjer Regionrådet for Hallingdal. 
Administrasjonssjefane i kommunane har møterett på Hallingtinget og 
blir kalla inn til møta med tale- og forslagsrett. 
 

Møtehyppighet: Møte kvar månad felles møteplass med rådmannsutvalet for også å ta 
felles saker 

Navn på leder: Oddvar Grøthe, Hemsedal 
Navn på sekretær/adm. 
leder: 

Knut Arne Gurigard 

Driftsbudsjett 2012: Kr 1,9 mill 
Finansieringsnøkkel: 30 % etter medlemmer, 70 % etter folketal 
Antall ansatte: 3 fast tilsette pluss 7 prosjektleiarar i ulike stillingsstorleikar.  
Hovedoppgaver for regionrådet: 
Regionrådet for Hallingdal skal vera eit samarbeids- og interesseorgan for dei deltakande 
kommunane. 

• Rådet skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte 
satsingsområde.  

• Rådet skal ta vare på interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, 
fylke- og riksplan. 

 



7 
 

Kommuneloven § 27 

Flere av samarbeidene er organisert etter kommuneloven § 27, Interkommunalt og 

interfylkeskommunalt samarbeid: 

§ 27, punkt 1: To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere 

kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles 

oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til 

slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som 

angår virksomhetens drift og organisering. 

Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.  

§ 27, punkt 2: Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  
b. området for styrets virksomhet,  
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser,  
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.  

 

Hovedprosjekter for regionale utviklingsmidler vår 2012: 

Fylkeskommunen ble gjennom forvaltningsreformen, Stortingsmelding nr 12 (2006-07) tillagt 

ansvaret for regional utvikling. I BFK blir dette ivaretatt gjennom Hovedutvalg for regionalutvikling 

(HUT) og Utviklingsavdelingen. Regional planstrategi er overordnet verktøy og regionrådene viktige 

medspillere.  

Regionale utviklingsmidler anbefales av regionrådene og vedtas av Fylkesutvalget. Regionene tildeles 

årlig følgende: 

Midt-Buskerud 1 800 000 kr 

Ringeriksregionen 2 160 000 kr 

Drammensregionen  3 600 000 kr 

Kongsbergregionen 2 880 000 kr 

Hallingdalsregionen 2 470 000 kr 

Søkbare midler regionoverskridende  2 000 000 kr 

 

For å gi et lite innblikk i satsingsområder i de andre regionene gjengis fordeling behandlet i 

Fylkesutvalget våren 2012 (se neste side). Flere regioner har ikke fordelt alle midlene.  
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Region  Vedtatte prosjekter pr. april 2012 
Midt-

Buskerud 
FU sak 31/12 

1) Norefjell reiselivsforum til felles profilering og markedsføring av reiselivsregionen kr 
1.000.000 
2) Kunstnerdalen Kulturmuseum til digitalisering av folkemusikkarkivet kr 50.000 
3) Næringshagen i Kunstnerdalen til etablererveiledning i de tre kommunene kr 150.000 
Restbeløp kr 2,1 mill fordeles i neste regionrådsmøte. 

Ringeriks-

regionen 
FU sak 30/12 

Ringerike Utvikling tildeles kr 1 670 000 til prosjektene: 
- Profilering, markedsføring og næringsutvikling (740.000) 
- Etablering Ringerike utvikling (490.000) 
- LINK Ringerike – samferdselsprosjekt (240.000) 
- Kunnskapsparken Ringerike (200.000) 
Veiledning til etablerere v/Ringerike Etablerersenter (for 2012) tildeles 350.000 kr 
 

Drammens-

regionen 
FU sak 46/12 

A) Liv laga for Drammensbiblioteket 350.000 kr 
B)Studentenes Hus i Drammen 325.000 kr 
C)Kulturhovedstaden Vestfossen – "Hjem" 250.000 kr 
D)Reiselivssatsing i Drammensregionen – etablering av samarbeidsorg. 350.000 kr 
E)Sanseutstillingen "Vannkongens utestue og andre hjem 166.000 kr 
F)Utvikling av kompetansebyen Drammen, bomiljø, by- og stedsutvikling 500.000 kr 
G)Etablererveiledning, regionrådet 350.000 kr 
H)Næringsvennlig region 200.000 kr 
I)Idrettens kompetansesenter for ungdom 325.000 kr 
J)Røyken Næringshage, kompetansetiltak 75.000 kr 
K)Etablererveiledning Hurum kommune 50.000 kr 
L)Etablererveiledning Røyken kommune 75.000 kr 
M)DRIV matinkubator 100.000 kr 
N)Kreative Slemmestad 700.000 kr 
O)Veiledningstjeneste for klimavennlig rehabilitering 250.000 kr 
P)Kollektivknutepunkt Hokksund Vest 350.000 kr 
 

Kongsberg-

regionen 
FU sak 32/12 

a) Exploria (Kongsberg kommune) kr 70.000 
b) Etablererveiledning (Kongsbergregionen) kr 200.000 
c) Kongsberg Kunnskaps- og kulturpark kr 500.000 
d) Norwegian Centres of Expertise Systems Engineering (NCE SE) kr 500.000 
e) Nettbasert opplæringstilbud ved Numedal videregående skole kr 400.000 
f) Miljøringen (samarbeidsprosjekt i Nore og Uvdal) kr 490.000 
g) Oppbygging av aktivitets- og kompetansesenter (Idrettsskolen i Rollag) kr 100.000 
h) Utvikle arrangement- og aktivitetskalender (Kongsbergregionen) kr 165.000 
i) Reiselivskonferanse i Kongsbergregionen kr 50.000 
 

Hallingdals-

regionen 
FU sak 24/12 

Inntil kr 700.000 til Hallingdal Reiseliv AS sitt markedsføringsprosjekt; 
"Fjell&Fjord 2012". 
 

  



9 
 

Osloregionen – medlemskommuner 2011 

Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1. januar 2005 og besto i 2011 av 

67 kommuner og to fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Midt-Buskerud ble medlem 1.1.2011. 

Buskerud fylkeskommune ble tatt opp som nytt medlem fra og med 1.1.2012. Kongsbergregionen 

har søkt om medlemskap fra 1.1.2013. 

 

Mer informasjon finnes på www.osloregionen.no   
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SAK 4 Drøfting av Handlingsplan 2012-2015 med behandling fra 

kommunene. 

-Hvordan skal planen behandles videre? 

Regionrådet behandlet sak om regionrådets sekretærfunksjon i sak 15/11, september 2011. 

Rådet vedtok å opprettholde ambisjonsnivået som før med 20 % stilling. På denne bakgrunn ble ny 

handlingsplan 2011-2015 utformet og vedtatt av Regionrådet i sak 21/11, november 2011.  

Handlingsplanen har følgende målsetting: 

Region Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, 

tilreisende og arbeidsplasser. Det skal utvikles tiltalende sentrumsområder og legges til rette 

for en positiv utvikling i eiendoms- og boligmarked i hele regionen. 

Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv 

oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene Modum, Sigdal og 

Krødsherad. 

Temaer i planen: 

1. Næringsutvikling 
2. Kultur og reiseliv 
3. Kommunikasjon 
4. Sentrumsutvikling 
5. Kommunikasjonsteknologi 

 

6. Folkehelse 
7. Kommunesamarbeid 
8. Samarbeid med andre 
9. Organisering av regionrådsarbeidet 

 

 

Kommunestyret i Krødsherad fattet følgende vedtak ved behandling av planen (K-sak 28/12): 

Krødsherad kommune slutter seg til handlingsplan for Midt-Buskerud 2011 – 2015 med følgende 

endringer/tilføyelser: 

Punkt 3 Kommunikasjon – Tiltak, føye til nytt underpunkt e): Øve press på Buskerud fylkeskommune 

om god standard/vedlikehold på FV 280 både sommer og vinter. 

Punkt 4 Sentrumsutvikling - Tiltak, endre teksten til følgende:  

Noresund: Utvikling som bosted, handelssted og sentrum for offentlige tjenester og service, 

samt knutepunkt for aktiviteter på fjellet og stoppesteder for gjennomgangstrafikk. 

Krøderen sentrum: Satsing på trivelig bostedsutvikling samt aktiviteter og utvikling av 

området rundt Krøderbanen 

Punkt 7 Kommunesamarbeid – Tiltak, endre teksten til følgende: Foreta en samlet gjennomgang av 

tjenesteområder med tanke på mulig samarbeid og oppgavefordeling mellom kommunene 

Kommunestyret i Sigdal fattet følgende vedtak (K-sak 12/13): 

Handlingsplan for Region Midt-Buskerud 2011-2015, som fremlagt, vedtas med nytt tilleggspunkt 

under punkt 6 Folkehelse: Vektlegge fysisk aktivitet og kunnskap om ernæring. Regionrådet skal 

arbeide for fellessatsing på tvers av kommunegrenser for bedret folkehelse gjennom økt fysisk 
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aktivitet og helsefremmende ernæring og kulturtilbud inn i alle aldersgrupper, med spesiell 

vektlegging på unge. Rådet skal også arbeide for å hindre frafall i videregående skole. 

Sigdal kommune bør starte en prosess med mål om å få på plass et interkommunalt barnevern med 

Modum og Krødsherad. Dette for å oppnå et større fagmiljø. Sigdal kommune bør vurdere 

mulighetene ved kommunesamarbeid når det gjelder psykisk helsearbeid. Dette for å oppnå et større 

fagmiljø. 

Sigdal kommune bør styrke eksisterende interkommunale samarbeid med PP-tjenesten, slik at man 

lykkes enda bedre med PPT-arbeidet i Sigdal. I folkehelseøyemed er det svært viktig å komme tidlig 

inn i forhold til psykososiale forhold til unge. 

Følgende foreslås til punkt 9 organisering: Regionrådet utvides med representasjon fra varaordfører 

og en representant fra opposisjonen. 

Handlingsplanen utvides med et punkt 10 knyttet til Bosetting i Midtfylket. Mål, strategi og tiltak 

utredes nærmere. 

Det legges frem sak for kommunestyret som vurderer organisering, myndighet og reglement for 

regionrådet. I saken drøftes problematikken med regionrådet som ikke folkevalgt organ, men som 

likevel gjør vedtak som blir bindende for kommunestyrene i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Formannskapet i Modum fattet følgende vedtak (F-sak  24/12): 

Formannskapet ber regionrådet for Midt-Buskerud om å innkalle formannskapene i de tre 

kommunene med følgende agenda: Hva vil vi med regionrådet? 

Regionrådet behandlet handlingsplanen på nytt i sak 2/12: 

Regionrådet for Midt-Buskerud innkaller formannskapene i Modum, Sigdal og Krødsherad til felles 

formannskapsmøte med agenda: Hva vil vi med regionrådet. 

Felles formannskapsmøte 1.6.2012 

Rådmennene har fremmet handlingsplanen til behandling og således lagt frem sitt syn på 

regionrådsarbeidet, inkludert forventet ambisjonsnivå gjennom 20 % sekretærfunksjon. Som det 

fremgår av opplisting i neste sak foregår det et utstrakt tjenestesamarbeid som er innarbeidet i 

ordinær drift gjennom vertskommunesamarbeid. Rådmennene mener at øvrige tiltak også må 

organiseres på samme måte.  

Flere av regionene i Buskerud har en stor organisasjon knyttet til regionrådet.  Region Midt-Buskerud 

løser mange av de samme oppgavene i fellesskap, men har organisert dette innenfor driften i 

kommunene i stedet for som del av i regionrådet. 

Videre fremdrift 

Innspillene fra felles formannskapsmøte blir tatt med i ny behandling av handlingsplanen i 

regionrådet etter sommeren. Deretter sendes planen til kommunestyrene for endelig godkjenning. 
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SAK 5: Felles tjenesteproduksjon. 

Rådmennene i Modum, Sigdal og Krødsherad har listet opp eksisterende tjenestesamarbeid og hva 

som finnes av mulige fremtidige samarbeidsområder. Dette er delt innenfor de ulike sektorene. 

Det er ikke gjennomført konkret utredning av mulig fremtidig samarbeid, dette vil bli gjennomført 

ved en eventuell politisk bestilling.  

Teknisk 

Eksisterende samarbeid: Mulig fremtidig samarbeid: 

• 110-vestviken alarmsentral 
• RFD (Modum) 
• Hallingdal interkommunale renovasjon 

(Krødsherad og Sigdal) 
• Drammensregionens brannvesen 

(Krødsherad og Sigdal) 

• Andre driftstjenester teknisk etat, f.eks: 

• VA på Norefjell 

• Landbrukskontor 

• Byggesak / tilsyn 

• Arealplan 

• Oppmåling 

Helse og omsorg 

Eksisterende: Mulig fremtidig samarbeid: 

• Barnevern 
Foregår i dag i Modum og Krødsherad, 
mens Sigdal har vedtak på å legge frem 
sak i løpet av 2012 om innlemming av 
Sigdal i ordningen. 

• Jordmor, Modum og Krødsherad  
(Sigdal har egen løsning og annen modell 
i samarbeid med Helseforetaket gitt 
beredskap og følgetjeneste grunnet 
avstand til sykehus) 

• Kommunelege Modum og Krødsherad 
(Sigdal ikke inne i ordningen.) 

• Legevakt 
• Krisesenter 

• NAV – Faglig samarbeid 

• Psykisk helse 

• Modum Industrier /ASVO  
• Samhandlingsreformen og relaterte 

tema. Ulike pilotprosjekt i Vi samler 

trådene 

 

Oppvekst og kultur 

Eksisterende: Mulig fremtidig samarbeid: 

• Felles PPT 
• Voksenopplæring 
• ( Div. Prosjekter, LOS, Ny Giv, mm) 

• Kulturskolen 

• Bibliotektjenestene 

 

Fellestjenester 

Eksisterende: Mulig fremtidig samarbeid: 

• IKT samarbeid 
• Nettselskap (Modum og Sigdal) 
• Kraftselskap (Ramfoss energi) 

 

• Lønn- og personal 

• Regnskapsfunksjoner 

• Faktureringstjenester 

• Skatteoppkrever (Det er innledet 

samarbeid for å utrede denne 

muligheten) 

• Innkjøp  

• Arkivtjenester 

 


