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SAKSDOKUMENTER FELLES FORMANNSKAPSMØTE 26.10.2012  
 
 
Velkommen til felles formannskapsmøte i Modum rådhus fredag 26. oktober kl 9-13. 
 
Saksliste:  

1. Vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud 
2. Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012-15 
3. Samarbeid om tjenesteproduksjon 

 
Vedlagt følger referat fra felles formannskapsmøte 1.6.2012 og aktuelle saksdokumenter. 
Dokumentene har vært sendt ut til drøfting i kommunene i oktober. 
 
Det serveres lunch. Forfall meldes eget sekretariat på vanlig måte. 
 
 
 
 
 

Regionrådet i Midt-Buskerud 
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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, Frode Haugen, 
Henrik Fremgaard 
 
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. 
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. 
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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. 
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SAK 1: VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 

  
Vedlegg: Utkast til vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud 

Viljeserklæring fra Ringeriksregionen 
Regionrådssak 15/11: Rammer for sekretærordningen (utrykt) 
 

 
Saksopplysninger: 
 
Utkast til vedtekter følger vedlagt. Dette er samme dokument som har vært drøftet lokalt i 
oktober. Dokumentet ble drøftet i regionrådet den 21.9. Etter planen skal dokumentene 
behandles av regionrådet den 23.11 før endelig vedtak i kommunestyrene i desember.  
 
Vurderinger ved revisjon av vedtektene 
 
Rådmennene har utarbeidet vedtekter for Regionrådet i Midt-Buskerud med utgangspunkt i 
vedtektene for Ringeriksregionen og de signaler som ble gitt i felles formannskapsmøte 1.6. 
Vedtektene følger vedlagt og samsvarer i stor grad med dagens praksis. Det er forsøkt å 
utforme robuste vedtekter som tar høyde for fremtidig utvikling av regionsamarbeidet. 
Rådmennene foreslår at rådet fortsatt kun skal bestå av ordførerne. Sakspapirer skal sendes ut 
i så god tid at øvrige politikere i kommunene har mulighet til å sette seg inn i sakene før 
møtet.  
 
Fylkeskommunen har to valgte representanter i regionrådet. Fylkeskommunen opplyser at 
regionrådet selv avgjør om representantene skal ha stemmerett. I Ringeriksregionen og 
Kongsbergregionen har fylkesrepresentantene kun talerett. Rådmennene foreslår at 
fylkesrepresentantene kun skal ha talerett i rådet.  
 
Vedtektene gjør i § 8 rede for hvilke fullmakter regionrådet har. Arbeidet skal utføres i tråd 
med handlingsplan vedtatt av kommunestyrene. Prinsipielle saker sendes til endelig vedtak i 
kommunestyrene. Rådmennene oppfatter at dette ivaretar både hensynet til medvirkning, 
åpenhet og effektivitet. 
 
Det er foreslått to nye funksjoner i regionrådsarbeidet: 

• Leder for rådmannsforum 
• Felles formannskapsmøte 

 
Noen regioner har Ting som overordnet, besluttende ordan. Rådmennene foreslår et felles 
formannskapsmøte som rådgivende organ ut i fra de erfaringer som er gjort i vår region.  
 
Kommunene i Ringeriksregionen har vedtatt en viljeserklæring som grunnlag for samarbeidet 
(vedlagt). Rådmennene mener vedtektene dekker samme formål. Rådmennene har ikke utredet 
organisering etter kommuneloven § 27 om interkommunale samarbeid eller § 28-2a om 
samkommune.  
 
Stillingsstørrelse for regionrådets sekretær 
Det er ikke fastsatt stillingsstørrelse for regionrådets sekretær i vedtektene. Regionrådets 
vedtok i sak 15/11 å vurdere stillingsstørrelse i forbindelse med ny strategiplan for 
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regionrådet. Rådmennene mener ambisjonsnivået i handlingsplanen har direkte sammenheng 
med sekretærens stillingsstørrelse og ber regionrådet se dette i sammenheng.  
 
Dagens modell med 20 % stilling dekker saksbehandling knyttet til regionrådets møter, 
enkelte høringsuttalelser, kommunikasjon med fylkeskommunen og andre henvendelser rettet 
til regionrådet. Utviklingsoppgaver og deltakelse i ulike regioner dekkes av ansatte i 
kommunene. En økning av sekretærens stillingsprosent kan i langt større grad understøtte 
politisk arbeid for eksempel innen næring og samferdsel. En økt ressurs vil gi mulighet for å 
ta en mer aktiv rolle, eksempelvis  

• Nettverksbygging regionalt og eksternt  
• Utarbeide grunnlag for politiske initiativ 
• Aktiv deltakelse i øvrige regioner 
• Skape flere utviklingstiltak 
• Felles profilering av regionen som bosted og område for næringsetableringer 

I tillegg kan tiltakene i handlingsplanen gjennomføres med større tyngde.  
 
De andre regionene i Buskerud har et større fokus på ovennevnte områder enn det 
Midt-Buskerud har hatt. Blant annet har Ringeriksregionen etablert Ringerike utvikling AS 
som skal bidra til vekst i sin region. 
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VEDTEKTER FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 

- UTKAST SEPTEMBER 2012 - 
 

§  1  Formål  
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har etablert et 

politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. Regionrådet i Midt-Buskerud skal 

utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for verdiskapende samarbeid med formål å  

 

• utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og infrastruktur 

• være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av kommunegrensene 

• ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv og 

andre  

 

§  2  Organisering 
Det regionale samarbeidet er organisert etter følgende prinsipp: 

• Kommunestyrene 

• Regionrådet for Midt-Buskerud 

• Rådmannsforum 

• Felles formannskapsmøter  

 

Begreper for funksjoner i samarbeidet er:  

• Regionrådsleder 

• Leder for Rådmannsgruppen 

• Regionrådssekretær 

 

§ 3 Kommunestyrene  
Kommunestyrene er øverste organer i kommunene i regionen. Regionrådet for Midt-Buskerud 

opptrer på vegne av kommunestyrene, ved delegerte fullmakter i følge § 8 i vedtektene.  

 

§ 4 Regionrådet for Midt-Buskerud 
Regionrådet for Midt-Buskerud består av ordførerne i regionen, med varaordfører som 

vararepresentant. Rådet konstituerer seg selv på første møte etter kommunevalg. Funksjonstid er 

fire år. Lederfunksjonen går på omgang mellom kommunene med fire års funksjonstid.  

 

Møtene skjer etter innkalling av regionrådsleder. Regionrådet er vedtaksført når alle tre ordførerne 

er representert enten personlig eller ved vararepresentant. To valgte representanter fra Buskerud 

fylkeskommune har talerett i møtene. 

 

Regionrådet for Midt-Buskerud utarbeider strategier for regional utvikling overfor kommunestyrene 

og arbeider i henhold til vedtatt handlingsplan. Rådet må løpende vurdere hvilke saker som skal 

legges frem for kommunestyrene til endelig behandling. Saker til felles formannskapsmøte 

forberedes av regionrådet. Ordførerne har ansvar for orientering og avklaring om løpende saker 

overfor hver sin kommune.   

 

§ 5 Rådmannsforum 
Rådmannsforum består av rådmennene i kommunene og administrativ fylkeskontakt og ledes av 

rådmannen i den kommunen som har ledervervet i Rådet. Møtene skjer etter innkalling av leder. 
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Rådmannsforum initierer og innstiller overfor Regionrådet i interkommunale saker. Rådmannsforum 

har ansvar for gjennomføring av vedtak.  

 

§ 6 Regionrådets sekretær  
Regionrådets sekretær skal ha løpende kontakt med ordførerne, rådmennene, administrativ 

fylkeskontakt og eksterne kontakter. Sekretæren skal være ansatt i en av kommunene. Leder i 

rådmannsforum er sekretærens nærmeste overordnede i forhold til Rådets arbeid.  

 

Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt presseinformasjon utføres av regionrådsleder, leder av 

rådmannsforum og sekretær i samarbeid.   

 

Den kommunen som har arbeidsgiveransvaret for sekretæren har i tillegg arkivansvar for rådet.  Det 

skal sikres gode web-baserte rutiner for intern og ekstern informasjon.  

 

Regionrådets sekretær kan i samråd med rådmennene be om bistand fra medlemskommunene. Ved 

ekstraordinær belastning, evt. sterk skjevfordeling mellom kommunene, avtales økonomisk oppgjør. 

 

Regionrådets sekretær og administrativ fylkeskontakt møter med talerett i regionrådets organer.  

 

§ 7 Felles formannskapsmøter 
Regionrådet skal innkalle til felles formannskapsmøte minst en gang årlig. Møtene skal være arena 

for strategiske drøftinger utvikling av regionale målsettinger og strategier og et verktøy for å oppnå 

enighet og gjensidig tillit til arbeidet med regionale muligheter og utfordringer.   

 

Felles formannskapsmøter har rådgivende funksjon overfor regionrådet og kommunestyrene.  

 

§  8  Fullmakter og økonomi 
Kommunestyrene gir Regionrådet for Midt-Buskerud følgende fullmakter: 

Innenfor satsingsområder i vedtatt handlingsplan kan regionrådet 

• Vedta og innstille overfor Buskerud fylkeskommune i saker om regionale utviklingsmidler  

• Vedta og innstill overfor Fylkesmannen i Buskerud i saker om regionale skjønnsmidler.  

• Søke om midler til gjennomføring av prioriterte tiltak 

• Inngå gjennomføringsavtaler med Buskerud fylkeskommune 

 

Deltakerkommunene inkl. fylkeskommunene dekker egne utgifter til møte, reise, diett m.v.   

Medlemskommunene dekker sekretariatsfunksjonen og løpende driftsutgifter med 1/3 hver. 

Spesielle utgifter dekkes etter avtale.  

  

Det kan ikke oppta lån uten særskilt godkjenning i medlemskommunene. 

 

§  9  Endring av vedtektene 
Endring av vedtektene krever vedtak i kommunestyrene.  

 

§  10  Utmelding / Innmelding / Oppløsning   
Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 

regionsamarbeidet. Innmelding av nye kommuner, oppløsning og lignende behandles av 

kommunestyrene etter innstilling fra regionrådet. 

 

§   11  Ikrafttredelse 
Vedtektene trer i kraft etter likelydende vedtak i kommunestyrene. 

- utkast vedtekter september 2012 - 
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Vedlegg: 

 
 

Viljeserklæring  
 
Regionalt samarbeid og samhandling mellom Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner 

 

1. Kommunestyrene i Jevnaker, Hole og Ringerike vil i fellesskap bidra til målrettet 
samarbeid mellom kommunene, næringslivet og befolkningen i Ringeriksregionen. 

 
 Grunnlaget for samarbeidet er foreliggende viljeserklæring og vedtekter om regionalt 
 samarbeid i Ringeriksregionen. 
 
 Viljeserklæringen og vedtekter om regionalt samarbeid er vedtatt av de respektive 
 tre kommunenes kommunestyrer. 
 
2. Kommunestyrene i Jevnaker, Hole og Ringerike er enige om at utgangspunktet for 
 samarbeidet er å skape utvikling basert på følgende likhetstrekk kommunene i mellom:    
 

- Kompetansebasert og innoverende næringsliv og industri 
- Solid kompetanse og gode kommunale tjenester 
- Felles bo og arbeidsmarked 
- Hønefoss som regionhovedstad og studentby 
- Sentral og strategisk beliggenhet på Østlandet 
- Attraktive rekreasjons- og fritidsområder som fjorder, elver og marka områder 
- Unik og felles historie som konger, eventyr, grus, glass, skog. 

 
3.   Kommunestyrene i Jevnaker, Hole og Ringerike er enige om at 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.  Det følger av dette at de tre 
kommuner så langt det er formålstjenlig søker å opptre med fellesholdning i forhold til  
regionale interesser og utviklingsbehov.  

 
4.   Kommunestyrene i Jevnaker, Hole og Ringerike er enige om at en god og bærekraftig  

samfunnsutvikling er avhengig av et løpende offensivt samarbeid mellom kommunene i 
felleskap, det regionale næringsliv og frivillige organisasjoner.  Innoverende og 
kunnskapsbasert næringsutvikling er derfor et prioritert område for samhandling og 
utvikling i regionen. Av dette følger blant annet utvikling av felles profilering og tiltak 
som styrker regionen og kommunenes omdømme i videste forstand.   

 
5.  Kommunestyrene i Jevnaker, Hole og Ringerike vil med dette erklære sin felles vilje til å  

bidra i en god samfunns- og næringsutvikling til fordel for befolkningen i 
Ringeriksregionen. Arbeidet skal utføres i henhold til vedtatte vedtekter for 
Ringeriksregionen med de til enhver tid gjeldene strategier.   
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SAK 2:  
HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-15 
 
Vedlegg: Forslag til handlingsplan for regionrådet i Midt-Buskerud 2012-2015 

Innspill til handlingsplanen fra Sigdal og Krødsherad 
 
Saksopplysninger: 
Rådmennene har bearbeidet handlingsplan for regionrådet i Midt-Buskerud 2012-2015 på 
bakgrunn av tilbakemeldinger som er mottatt fra kommunene og felles formannskapsmøte 1.6. 
Planen er bygd opp med mål, langsiktige strategier og konkrete tiltak for planperioden for de 
ulike satsingsområdene. I denne utgaven av planen er det gjort en del opprydning mellom 
strategi og tiltak. 
 
Til punkt 1 Næringsutvikling: Tiltak for infrastruktur og reiseliv er flyttet til egne punkt. 
 
Til punkt 2 Kultur og reiseliv: Videreutvikling av VisitNorefjell er tatt ut fordi 
prosjektperioden avsluttes april 2013. Punktet erstattes med nytt punkt Støtte konkrete 
utviklingsprosjekter innen kultur, idrett og reiseliv. 
 
Til punkt 3 Sentrumsutvikling: Rådmennene mener sentrumsutvikling er viktig for å utvikle 
attraktivitet. Dette er tiltak som utføres lokalt for å gi regionen et felles løft. 
 
Til punkt 4 Samferdsel: Endret overskrift fra Kommunikasjon. Her er det samlet tiltak som 
gjelder både næringsutvikling, folkehelse og sentrumsutvikling. Ved å samle punktene her blir 
det synliggjort at infrastruktur er et svært viktig felt for rådets arbeid. 
 
Punkt 8 og 9 i gammel plan er innarbeidet i eget dokument Vedtekter. 
 
Det er ikke tatt inn eget punkt om bosetting, slik Sigdal har fremmet forslag om. Bosetting er 
inntatt i den overordnede målsettingen for handlingsplanen. Tiltakene skal i sum bidra til 
økning i antall innbyggere, tilreisende og arbeidsplasser. 
 
 
Oppsummering: 
 
Handlingsplan for regionrådet i Midt-Buskerud 2012-2015 drøftes i møtet. Planen skal 
deretter behandles i regionrådet 23.11 før endelig behandling i kommunestyrene. 



Saksdokumenter felles formannskapsmøte 26. oktober 2012     12 

 

HANDLINGSPLAN 
 

FOR 

 

REGION MIDT-
BUSKERUD 

 

2012-2015 
 

 
 

Behandling: 

Regionrådet 25.11.2011, sak 11/21 

Gjenstand for drøftinger våren 2012 

Fremmes til drøfting i felles formannskapsmøte 26.10.2012 
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BAKGRUNN 
Årsmelding 2010, sak 5/11 i Regionrådet, beskriver status for Midt-Buskerud.  
Tidligere handlingsplan fra 2003 er i store trekk gjennomført på de fleste områder. Det synes 
imidlertid viktig å satse videre på mange av de samme områdene. 
 
Handlingsplan 2012 - 2015 angir konkrete tiltak for regionrådets arbeid i perioden basert på 
regionens overordnede satsingsområder. 

OVERORDNET MÅLSETTING 
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. 

OVERORDNEDE SATSINGSOMRÅDER 
Regionrådet har følgende overordnede satsingsområder: 

1. Næringsutvikling 
2. Kultur og reiseliv 
3. Sentrumsutvikling 
4. Samferdsel 
5. Kommunikasjonsteknologi 
6. Tjenesteproduksjon 
7. Folkehelse 
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1. NÆRINGSUTVIKLING  
Mål 
Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall 
bedrifter og arbeidsplasser. 
 
Strategier 

a) Tilrettelegge for nye bedriftsetableringer samt utvikle eksisterende 
b) Arbeide for etablering av statlige tiltak og aktiviteter i regionen 
c) Kompetanseheving blant innbyggerne  
d) Styrke samarbeid mellom kommune, næringsliv og skole  
e) Tiltrekke kompetanse til regionen 
f) Videreutvikle kommunalt eide selskaper innen kraftsektoren 

 
Tiltak i planperioden: 

a) Aktivt politisk arbeid for å tiltrekke arbeidsplasser til regionen 
b) Felles etablererveiledning 
c) Videreutvikle Rosthaug videregående skole som ressurssenter for regionen 
d) Samarbeid skole-næringsliv: 

a. Felles yrkesmesse 
b. Jobbavis 
c. Utarbeide plan for samarbeid skole-næringsliv og iverksette konkrete tiltak 

e) Næringslivets behov for arbeidskraft skal synliggjøres overfor elever i videregående 
skoler og høyskoler 

f) Utrede satsing på alternativ energi 
g) Utvikle anbudskompetanse blant lokale bedrifter 

 
Tiltak innen infrastruktur og innen kultur- og reiselivsnæring omtales i egne avsnitt. 

2. KULTUR OG REISELIV 
Mål 
Midt-Buskerud skal være et attraktivt reisemål for kultur-, idretts- og opplevelsesaktiviteter 
med økning i antall gjestedøgn og dagsbesøk. 
 
Strategier 

a) Styrke aktører innen kultur-, idretts- og reiseliv  
b) Bidra til samarbeid mellom ulike aktører 
c) Profilere regionen som et attraktivt reisemål 

 
Tiltak i planperioden: 

a) Støtte konkrete utviklingsprosjekter innen kultur, idrett og reiseliv 
b) Felles profilering av Midt-Buskerud 
c) Samarbeide om prosjektet OL i Buskerud opp mot Oslo kommune som hovedarrangør 

(Vikersundbakken, Simostranda, Norefjell) 
d) Tilrettelegge for større kultur- og idrettsarrangementer for å øke regionens attraktivitet 



Saksdokumenter felles formannskapsmøte 26. oktober 2012     15 

 

3. SENTRUMSUTVIKLING 
Mål 
Regionen skal ha funksjonelle og trivelige tettsteder som betjener regionen og skaper 
attraktivitet for bosetting og næringsliv. 
 
Strategi 

a) Stimulere næringslivet til etablering av sentrumsfunksjoner og -tilbud  
b) Sentrumsutvikling skal vektlegge særpreg, identitet og estetikk 

 
Tiltak: 

a) Støtte tiltak for tilrettelegging og styrking av tettstedsfunksjoner 
b) Søke offentlige tilskuddsordninger for sentrumsutvikling 

4. SAMFERDSEL 
Mål 
Regionen skal ha god infrastruktur til og innen regionen med hovedvekt på Rv35 og jernbane. 
Samferdselstilbudet gir gode pendlermuligheter og tilfredsstillende kollektivtilbud. 
 
Strategier 

a) Aktiv politisk kontakt mot sentrale aktører for å nå viktige samferdselsmål 
b) Bruke ulike regionsamarbeid for å styrke regionens samferdselsinteresser 
c) Arbeide for styrket kollektivtilbud til og fra de store arbeidsmarkedsområdene 

 
Tiltak i planperioden: 

a) Videreføre arbeidet for ny RV 35 Hokksund – Vikersund 
b) Samarbeide om avkjørsel fra Rv35 til Rv 287 til Sigdal 
c) Arbeide for bedre togforbindelse Drammen – Hokksund og videre til Vikersund 
d) Arbeide for etablering av Ringeriksbanen 
e) Samarbeide om felles høringsuttalelser 
f) Arbeide for bedre kollektivtilbud gjennom aktivt eierskap i Brakar as 
g) Tilrettelegge gode trafikkforhold i tettstedene i tråd med trafikksikkerhetsplaner  
h) Tilrettelegge gjennomgående gang- og sykkelveier 



Saksdokumenter felles formannskapsmøte 26. oktober 2012     16 

 

5. KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 
Mål 
Regionen skal ha full bredbåndsdekning og mobildekning. 
 
Strategi 

a) Samarbeide med nettverksutbyggere om utbygging i regionen 
b) Påvirke sentrale myndigheter til å åpne telenettverkene slik at mobiltelefoner enkelt og 

dynamisk kan veksle mellom ulike nettverk 
 
Tiltak i planperioden: 

a) Avdekke områder med dårlig eller ingen dekning for mobil eller bredbånd 
b) Samarbeide med nettselskaper om utbygging av bredbånd og mobilnett i aktuelle 

områder 
c) Innhente eksterne midler til videre utbygging 
d) Politisk arbeid for å påvirke sentrale myndigheter til å åpne mobilnettverkene 

6. TJENESTEPRODUKSJON 
Mål 
Kommunene i regionen skal skape robuste fagmiljøer og effektivisert driften for å møte 
framtidige utfordringer. 
 
Strategi 

a) Styrke det regionale samarbeidet om tjenesteproduksjon 
b) Ulike samarbeidsmuligheter og eventuell oppgavedeling mellom kommunene skal 

fremmes for politisk behandling i enkeltkommunene 
 
Tiltak i planperioden: 

a) Foreta en samlet gjennomgang av tjenesteområder med tanke på mulig samarbeid 

7. FOLKEHELSE 
Mål 
Regionen skal ha en positiv utvikling innen levekår og folkehelse. 
 
Strategi 

a) Fellessatsing på tvers av kommunegrenser for bedret folkehelse  
b) Arbeide for å hindre frafall i videregående skole 

 
Tiltak i planperioden 

a) Tilrettelegge for økt aktivitets- og turtilbud sommer og vinter 
b) Utvikle samarbeidet mellom Rosthaug videregående skole, kommunene og andre 

aktører for å hindre frafall i videregående skole 
c) Samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak 
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Vedlegg: Innspill til Handlingsplan Midt-Buskerud 
 
Krødsherad kommunestyre, 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 
 
Sigdal kommunestyre, 22.3.2012, sak 13/12: 
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 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. 
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SAK 3:  
SAMARBEID OM TJENESTEPRODUKSJON I MIDT-BUSKERUD  
 
Vedlegg: Samarbeid om tjenesteproduksjon Sigdal, Krødsherad og Modum kommuner. 

Innspill fra arbeidsgrupper. 
  
Bakgrunn 
 
I felles formannskapsmøte den 1.6.12 og i regionrådets sak 12/12 ble det bestilt utredning av 
mulig tjenestesamarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner. Fylkesmannen 
har bevilget kr 200 000 i tilskudd til arbeidet. 
 
Rådmennene har satt ned fire grupper som har stått for utredningsarbeidet: 

- Økonomi/personal 
- Oppvekst/kultur 
- Helse og sosial 
- Teknisk og landbruk 

 
Gruppene er sammensatt av tillitsvalgte og representanter fra ledernivået i de tre kommunene. 
 
Gruppenes mandat har vært å 

- utarbeide oversikt over mulige samarbeidsområder 
- vurdere forventa utbytte ved samarbeid knytta til tjenestekvalitet, faglig utvikling, 

effektiv ressursutnyttelse, mulighet for å rekruttere og beholde kvalifisert bemanning 
og redusert sårbarhet. 

- vurdere ulemper ved samorganisering 
- anbefale områder for videre utredning 

 
Formannskapene i de tre kommunene får nå rapportene til kommunevis drøfting før det felles 
formannskapsmøtet 26. oktober. På bakgrunn av innspill i fellesmøtet vil det utarbeides en sak 
som behandles i regionrådet før den kommer til endelig behandling i de tre kommunene. 
Kommunestyrene skal i denne fasen ta stilling til hvilke tjenesteområder som skal utredes 
nærmere med tanke på framtidig samarbeid. I neste fase vil vi ta stilling til organisering, 
lokalisering, økonomi og avtaleutforming. 
 
 
Økonomi/personal 
 
Status 
Det er nettopp inngått avtale med Øvre Eiker om arbeidsgiverkontroll. 
 
Det er tidligere besluttet at de tre kommunene skal ta i bruk samme økonomi-/personalsystem 
for å lettere kunne inngå framtidig samarbeid. 
 
Vurdering av mulig framtidig samarbeid 
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I forkant av gruppas arbeid er det nedsatt ei prosjektgruppe som utreder felles 
skatteoppkrever. Dette er derfor ikke med i det arbeidet som er gjort nå 
 
Gruppa anbefaler at følgende områder utredes nærmere med tanke på framtidig samarbeid: 

- Lønn 
- Fakturering 
- Regnskap 
- Innfordring 
- Innkjøp 

 
- Skatteoppkrever (egen utredning) 

 
I Sigdal og Krødsherad er det vanskelig å skille ut enkeltelementer fra økonomifunksjonen 
siden de ansatte ved økonomiavdelingen har flere arbeidsområder. Gruppa mener derfor at 
dersom det skal være samlokalisering, bør hele økonomiområdet tas samtidig. 
 
 
Oppvekst/kultur 
 
Status 
Modum kommune er i dag vertskommune for felles PP-kontor. 
 
Modum, Sigdal og Krødsherad har samarbeidsavtale om voksenopplæring. 
 
Gruppa anbefaler at eksisterende samarbeid styrkes og videreutvikles. 
 
Vurdering av mulig framtidig samarbeid 
Gruppa anbefaler at følgende områder utredes nærmere med tanke på framtidig samarbeid: 

- Barnehageadministrasjon 
- Kulturskole 
- Bibliotek 

 
 
Helse og sosial 
Status 
Det har vært felles barnevern for Krødsherad og Modum siden 2005. Det arbeides nå for at 
Sigdal skal slutte seg til denne ordningen. 
 
Når det gjelder krisesenter er Krødsherad og Modum med på Ringerike, og Sigdal heller også 
nå den veien. Det er et krav at alle kommuner skal ha et krisesentertilbud til sine innbyggere. 
 
De tre kommunene er med i vertskommunesamarbeid om legevakt på Ringerike. Når det 
gjelder voldtektsmottak er alle med på ordningen i Drammen. Alle er med på BRIS i 
Drammen, et kompetansesenter for incest og seksuelle overgrep. 
 
Modum og Krødsherad kommune samarbeider i dag om kommunelege. Felles 
kommunelegefunksjon for de tre kommunene bør utredes. 
 
Krødsherad og Modum samarbeider om jordmortjeneste. Sigdal har egen jordmorordning med 
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følgetjeneste. 
 
Vi samler trådene 
I samarbeid med Ringeriksregionen har mulig tjenestesamarbeid i de to regionene vært utredet 
i prosjektet «Vi samler trådene». Prosjektet så følgende områder som mest aktuelle: 

- Friskliv 
- Fagteam 
- Intermediære tjenester 
- Psykisk helse og rus 
- Rehabilitering 
- Habilitering 
- Alvorlige traumer 

 
Styringsgruppen i «Vi samler trådene» behandlet forslaget i sitt møte den 6. september og 
gjorde følgende vedtak: 

1. Kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker fant ikke å kunne gi sin tilslutning til det 

foreliggende forslag om å etablere en modell for samhandling for de 6 kommunene i 

Midt-Buskerud/Ringeriksregion. 
2. Kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad på sin side, ønsker – med utgangspunkt 

i anbefalingene fra prosjektet – å igangsette en prosess med sikte på å utvikle felles 

helse- og omsorgstjenester der det er hensiktsmessig. 
3. Ut fra dette fases prosjektet ”Vi samler trådene!” ut i sin nåværende form. 

 
Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (Ø hjelp) 
Kommunene i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen og Ringerike sykehus utreder nå 
organisering av døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og 
omsorgshjelp. Kommunene må innen 2016 ha etablert et slikt tilbud, men det er etablert 
tilskuddsordninger til de kommunene som etablerer et slikt tilbud tidligere. Utredning og 
politisk behandling forventes å være ferdig innen neste søknadsfrist som er 1.3.13 
 
Vurdering av mulig framtidig samarbeid 
Gruppa anbefaler at følgende områder utredes nærmere med tanke på framtidig samarbeid: 

- Felles kompetansehevende tiltak 
- Felles møteplasser og faglige nettverk 
- Vurdere nærmere anbefalingene i “Vi samler trådene” 
- Konkret samarbeid innen “smale” fagfelt (f.eks psykolog eller ernæringsfysiolog) 
- Samarbeidstiltak på systemnivå, eksempel saksbehandling, forebyggende tiltak 

osv. 
 
 
Teknisk og landbruk 
 
Status 
Alle tre kommuner er med i 110 – Vestviken alarmsentral. 
 
Krødsherad og Sigdal er medeiere i Drammensregionens brannvesen, mens Modum har eget 
brannvesen. 
 
Modum er medeier i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS. Krødsherad er 
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medeier i Hallingdal Renovasjon IKS, mens Sigdal har avtale med Hallingdal. 
 
Vurdering av mulig framtidig samarbeid 
Gruppa vurderer at to områder er særlig aktuelle for framtidig samarbeid: 

- tilsyn innenfor byggesak   
- oppbygging av kompetanse rundt geografiske informasjonssystemer (GIS). 
 

I tillegg vurderes følgende områder som aktuelle for videre utredning: 
- VA Norefjell (Sigdal og Krødsherad)  
- Septik  
- Byggesak og matrikkelføring 

 
Vurdering: 
Saken legges fram til drøfting i møtet. Innspill fra felles formannskapsmøte tas med i den 
videre prosessen om tjenestesamarbeid i regionen. 
 

 
 
 

 


