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OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE 
FOR MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD 

I MODUM RÅDHUS 1.6.2012. 

Agenda: Hva vil vi med regionrådet? 
 
Til stede: 
Fra Sigdal formannskap: 
Kari Kolbræk Ask, Tone Eidal Frøvoll, Torstein Aasen, Jan Midtskogen 
 
Fra Krødsherad formannskap: 
Olav Skinnes, Per Kristensen, Solveig Sæta, Gustav Kalager 
 
Fra Modum formannskap: 
Terje Bråthen, Nina Mjøberg, Ståle Versland, Mette Bogen, Ingunn Dalaker Øderud, 
Jon Hovland, Hanneke Molenaar, Odd Georg Hansen  
 
Andre: Rådmennene Jens Sveaass, Marit Lesteberg og Aud Norunn Strand 

 

SAK 1 Om arbeidet i Ringeriksregionen 

Ordfører Kjell Hansen og regionrådskoordinator Lars Olsen orienterte fra 
Ringeriksregionen som består av Ringerike, Hole og Jevnaker. Presentasjonen er 
tilgjengelig på regionrådets nettside.  
 
Opprinnelsen for rådet var omstillingsmidler etter nedleggelse av militærleirer.  
Eksterne midler 19 mill. 
 
Rådet har egne vedtekter for kommunesamarbeidet. Beslutningsmyndigheten ligger til 
ordførerne i henhold til retningslinjer gitt av formannskapene/kommunestyrene. 
Organet styres av kommunestyrene, ingen annen formell organisasjon. 
Regionrådet jobber med de områder kommunene kan enes om. 
Regionrådets målsetting er å skape samfunns- og næringsutvikling. 
 
Konkret tjenesteyting er ikke en del av regionrådets arbeid, men rådmennene benytter 
regionrådsforumet til å drøfte fellesløsninger for administrative oppgaver.  Dette er 
administrative saker og legges ikke fram til vedtak i regionrådet. 
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Det er viktig med løpende informasjon til formannskaps- og kommunestyremedlemmer 
om regionsamarbeidet. 
 
Ressursbruk i sekretariatet er 70 %. Stillingen har "fotfeste" i en av kommunene.  
Regionrådskoordinatoren har tale- og forslagsrett. 
Finansiering av stillingen: 5 deler: Ringerike 3, Hole 1, Jevnaker 1. 
Ordførerne har fellesmøter med regionkoordinator for å sette opp saker som skal 
fremmes. 
 
Osloregionen: Kommunene har en felles representant som stiller 
Vestregionen: Rådmann og ordfører fra hver kommune 
 
Høringer m.m. 
Her kan vi dra stor nytte av felles saksframlegg. Felles uttalelser gir også større 
påvirkning. 
 
Framtidig samarbeid. 
Ringeriksregionen ønsker samarbeid med de regioner de har effekt av. 
Ringeriksbanen er et viktig prosjekt som også Midt-Buskerud bør engasjere seg i. 
 
Ringerike utvikling AS (stiftet 2010) 
Prosjektene finansieres av samhandlingspartene. 
Det jobber tre personer på heltid fast i selskapet. 
RUP-midler finansierer driften i tre år, deretter selvfinansierende. 

 

SAK 2 Hva vil vi med regionsamarbeidet? Drøfting av 
ambisjonsnivå  

 
Regiontilknytning 
FrP og H i Modum ønsket å se mot Drammen, vurdere regiontilknytning til 
Eiker-kommunene. Alternativt må samarbeidet i Midt-Buskerud videreutvikles.  
Øvrige som tok ordet ønsket en videreutvikling av eksisterende samarbeid. Ønske om 
større politisk forankring i Midt-Buskerud.  
Det ble sagt at samarbeid i Midt-Buskerud er naturlig, men utelukker ikke samarbeid i 
andre retninger. 
 
Ambisjonsnivå og innhold 
Videreutvikle samarbeidet Modum – Sigdal - Krødsherad.  
Hvilke regionsamarbeid skal vi bruke tid på? 
Hva vil vi satse av midler? Hvor store økonomiske ressurser vil vi satse? 
 
… avhenger av innhold i regionsamarbeid: 
Vurdere felles påvirkning av sentrale myndigheter. Fellesmøter med stortingsbenken. 
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Felles nærings- arbeidsmarkedsregion. Jobbe mer med bosetting og arbeidsmarked i 
Midt-Buskerud (Ask) 
Samferdsel er et viktig samarbeidspunkt. 
Samarbeid rundt kraft binder oss sammen. 
Næringsutvikling, energi, helse. 
Identitet er viktig. 
Felles høringer. 
Tjenesteproduksjon, hva og hvem? 

 

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

 
Politisk forankring 
Behov for vedtekter og mandatsavklaring 
Klare arbeidsmål er viktige 
 
Større involvering av politikere: 
Flere samarbeidsmøter på politisk nivå.  
Viktig å trekke inn politikere i formannskap.  
Større politisk samarbeid via formannskap/ting e.l. 
Antall politiske representanter i regionrådet vurderes 
Informasjonsbehov til politikere i forkant av rådsmøtene. Politikerne kan da engasjere seg 
og komme med innspill. Det bør være innspillsrett for enkeltpolitiker. 
 
Stillingsressurs 
Ressurser må vurderes. Regionrådskoordinator i egen stilling, vurdere %, denne skal 
"dra" prosjektene, skaffe midler, m.m. Bør satse større administrativ ressurs. 
Prosjektsamarbeid.    
 
Møteleder oppsummerer: 

• Konkrete, målbare prosjekter er viktig 

• Stilingsstørrelse for regionsekretær bør vurderes noe økt.  Kan dette forsøkes i en 
treårs periode? 

• Prosjektansettelser vurderes i tillegg 

• Videreutvikling rundt Ramfoss energi 

• Hva vil vi samarbeide om via regionrådet  
o Strategisk utvikling?   
o Næringsutvikling?  
o Tjenesteproduksjon? 
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SAK 4. Drøfting av Handlingsplan 2012-2015 med behandling fra 
kommunene - Hvordan skal denne behandles videre? 

 
Overordna målsetting må sees i sammenheng med øvrige endringer 
 
Kap. Næringsutvikling/bosetting. 
Mer konkret på strategi - bosetting (Sigdal). Det var noe uenighet om hvorvidt bosetting 
er et regionalt tiltak. 
Kompetanseheving næringsliv: Utvikle anbudskompetanse blant småbedriftene. 
 

Kultur og reiseliv 
Idrettsanleggene i alle kommunene må inn. 

Kunstnerdalen kulturmuseum og Blaafarveværket må inn. 

 

Folkehelse. 
Kildehuset - psykisk helse må inn. 

 

Generelt bør man skille mellom kortsiktige og langsiktige mål/strategi. 
Tiltak i planen bør være hva som prioriteres gjennomført i 4-årsperioden.  
 

 

SAK 5. Felles tjenesteproduksjon i regionen – eksisterende og 
fremtidig  

 
Det ble lagt fram en oversikt over felles tjenesteproduksjon pr. i dag og mulige framtidige 
fellesløsninger som kan drøftes. Presentasjonen er tilgjengelig på regionrådets nettside. 
Det ble ikke tid drøftinger i denne sammenheng. Det var ønske om samlet vurdering av 
mulig tjenestesamarbeid med tanke på lokaliseringsspørsmål. 
 
 
 
OPPFØLGING ETTER MØTET 
 
Ønske om nytt felles formannskapsmøte snart – tidlig høst. 
Regionrådet avklarer videre oppfølging etter møtet. 
 


