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Referat fra felles formannskapsmøte 26. oktober 2012 

Modum rådhus kl 09 – 1140 

Til stede:  
Krødsherad: Olav Skinnes, Per Kristensen, Lars Erik Hoff, Gustav Kalager, Linda Aaskjær. 

Sigdal: Kari Ask, Tone Eidal Frøvoll, Torstein Aasen, Hellik Kolbjørnsrud, Bård Sverre Fossen, 

Runolv Stegane, Jan Midtskogen. 

Modum: Terje Bråthen, Nina Mjøberg, Terje Enger Gulbrandsen, Mette Bogen, Gotfred 

Rygh, Ingunn Dalaker Øderud, Ola Ingvoldstad, Vidar Løvf, Ole Martin Kristiansen, Jon 

Hovland, Hanneke Molenaar. 

Andre møtende: Rådmennene Marit Lesteberg, Jens Sveaas, Aud Norunn Strand, 

sekretær Audun Mjøs. 

 

Til Referat fra felles formannskapsmøte 1.6.2012:  
Det ble påpekt at to personer var uteglemt i referatet: Linda Aasekjær (Krødsherad) og 

Ola Ingvoldstad (Modum). 

 

Sak 1: Vedtekter for regionrådet i Midt-Buskerud 
Fremlagte utkast til vedtekter ble drøftet i møtet: 

Det ble påpekt behov for å vurdere organisering av rådet med hjemmel i 

kommuneloven § 27. 

Stillingsprosent for sekretær ble drøftet. Behov for å løfte regionrådets arbeid. Mange 

oppgaver som skal utredes og koordineres i regionsammenheng.  

Det ble vedtatt endring i punkt 7 i vedtektene: Felles formannskapsmøte skal avholdes minst 

to ganger årlig, i stedet for minst én gang årlig.  

Runolv Stegane (Sigdal) fremmet følgende tilleggsforslag som møtet samlet seg om:  

Det arbeides videre med organisering av regionrådet. I dette arbeidet vurderes 

organisering etter kommunelovens § 27 og muligheter for å utvide stillingen for 

sekretær. 

Det nedsettes en arbeidsgruppe md to folkevalgte fra hver kommune. Det legges fram 

forslag til mulige endringer innen 1. mars 2013. 
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Regionrådets sekretær utarbeider forslag. Formannskapene melder to representanter hver 

til sekretæren.  

Det ble for øvrig gitt tilslutning til vedtektene. 

 

Sak 2 Handlingsplan for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012 – 2015 
Kari Ask oppfordret møtedeltakerne til å prioritere mellom oppgavene i handlingsplanen. 

Gotfred Rygh påpekte at regionrådet måtte fokusere på de oppgavene som løses best i 

fellesskap mellom de tre kommunene. De fleste av planens satsingsområder ble trukket frem 

som viktige av de ulike representantene, med særlig fokus på Folkehelse – Næringsutvikling 

– Tjenestesamarbeid – Samferdsel – Kultur og reiseliv. 

Hellik Kolbjørnsrud foreslo å vedta stillingsprosent for sekretær i møtet. Det ble foreslått å 

hente inn eksterne midler, og det ble påpekt ulempene ved å lyse ut deltidsstillinger. I tillegg 

ble det tatt opp at det er behovet som må avgjøre stillingsstørrelse. 

Ingunn Dalaker Øderud henviste til vedtak i forrige sak om arbeidsgruppe.  

Terje Bråthen oppsummerte saken: 

Handlingsplanen sendes til regionrådet og videre til kommunestyrene for godkjenning, uten 

endringer. 

Kommunene skal sette av midler i budsjettet med tanke på økning av stillingsstørrelse for 

sekretær. Stillingsstørrelse vedtas i løpet av våren 2013. 

 

Sak 3 Felles tjenesteproduksjon 
Rapporter med anbefalinger om felles tjenesteproduksjon ble gjennomgått punkt for punkt. 

Det ble gitt tilslutning til samtlige forslag fra rapportene, med følgende unntak:  

• Drift av vann og avløpsanlegg på Norefjell: Dette behandles av Sigdal og Krødsherad i 

fellesskap, uten Modum  

I de etterfølgende drøftingene ble det gitt positive tilbakemeldinger til arbeidsgruppene for 

gode rapporter. Det ble påpekt av flere at tjenestesamarbeid er viktig for kommunene i 

regionen for å gi bedre fagmiljø, mer attraktive stillinger og redusere sårbarhet. 

Gustav Kalager påpekte at lokaliseringsdebatten kunne bli utfordrende. Olav Skinnes målbar 

et ønske om at lokaliseringsdebatten ikke måtte hindre gjennomføring av viktige tiltak.  

Det ble drøftet hvordan man skal arbeide med lokaliseringsspørsmålet:  

• Enten fordele alle oppgavene på en gang, eller  

• Vedta lokalisering i sak for sak, der det er mest naturlig for den enkelte tjeneste.  

Saken følges opp i neste felles formannskapsmøte. 


