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Det innkalles herved til felles formannskapsmøte for Modum, Sigdal og Krødsherad  

 

Torsdag 24. oktober 2013 kl 14-18 i Modum rådhus, kommunestyresalen. 

 

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra møte 18.4.13 

2. Videre arbeid med organisering av regionrådet 

3. Status tjenestesamarbeid 

4. Drøfting av ny partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune ved 

ass. utviklingssjef Sigurd Fjøse 

5. Informasjon om Osloregionen ved direktør Øyvind Såtvedt 

6. Informasjon om Osloregionens profileringsprosjekt ved prosjektleder Bjarte Frøyland 

 

Forfall til møtet meldes til egen kommune på samme måte som for andre 

formannskapsmøter. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Audun Mjøs 

Sekretær for Regionrådet i Midt-Buskerud 

Informasjon om Regionrådets arbeid, se www.Modum.kommune.no/Regionsamarbeid 

 

 



Felles formannskapsmøte 24.10.2013 2 

Sak 1: Godkjenning av referat fra møte 18.4.13 
 

Forslag til beslutning:  

Felles formannskapsmøte godkjenner referat fra felles formannskapsmøte 18.4.13. 

Referat fra felles formannskapsmøte 18. april 2013 
Modum rådhus kl 13-1630 

Til stede:  
Krødsherad: Olav Skinnes, Per Kristensen, Solveig Sæta, Gustav Kalager, Wenche Bjertnes 

Sigdal: Kari Ask, Tone Eidal Frøvoll, Torstein Aasen, Hellik Kolbjørnsrud, Bård Sverre Fossen, 
Runolv Stegane, Jan Midtskogen 

Modum: Terje Bråthen, Helge Saastadhagen, Terje Enger Gulbrandsen, Mette Bogen, 
Gotfred Rygh, Ingunn Dalaker Øderud, Ola Ingvoldstad, Odd Georg Hansen, Ole Martin 
Kristiansen, Jon Hovland, Hanneke Molenaar 

Andre møtende: Rådmennene Jens Sveaas, Aud Norunn Strand, Marit Lesteberg og 
Anita Larsen og sekretær Audun Mjøs. 

Det ble holdt tre presentasjoner i møtet: 

Egil Halleland, Modum bad, om ulike tilbud ved Kildehuset  
Bjørn Andvig om etablering av Ramfoss energi as 
Nils Fredrik Wisløff om «Fremtidens sykehusløsning» 

 

Godkjenning av referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 
Referat fra felles formannskapsmøte 26.10.2012 ble godkjent uten merknader. 

Årsmelding for Regionrådet 2012  
Årsmelding for Regionrådet 2012 ble tatt til orientering. 

Videre arbeid med organisering av Regionrådet 
Rådmennene foreslo i sakspapirene å gjøre de justeringer av vedtektene som er nødvendig for å 

oppfylle kriteriene i kommuneloven § 27 og oversende til kommunestyrene for godkjenning sammen 

med vedtak om stillingsstørrelse for rådets sekretær. Eneste endring i vedtektene er at hjemmelen 

for organisering er inntatt i § 1 og § 4.  

Felles formannskapsmøte fattet følgende beslutning, fremmet av Runolv Stegane på vegne av 

formannskapet i Sigdal:  

Arbeidsgruppa arbeider videre med organisering etter § 27 og med endring av vedtektene. 

Arbeidsgruppa tar kontakt med Regionrådet i Hallingdal for å få informasjon om organisering og 

fordeling av ansvar slik det er gjort i Hallingdal.  
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Regionrådsleder og daglig leder for Regionrådet i Hallingdal inviteres til å orientere om sitt arbeid og 

erfaring i felles formannskapsmøte 24. oktober.  

Møtet drøftet stillingsstørrelse for regionrådets sekretær. Arbeidsgruppa hadde foreslått økning 

til 60 %.  Flertallet i felles formannskapsmøte ønsket å øke stillingsstørrelse til 60 %. Sekretærens 

oppgaver skal være å realisere Handlingsplan 2012-2015 i samarbeid med kommunene og andre 

samarbeidsparter, i tillegg til administrasjon av regionrådet med saksdokumenter mv. 

Tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud 
Rapportene ble behandlet en og en: 

Tjeneste Kommentar i felles formannskapsmøte 

Skatteoppkrever Ingen merknader 

Felles økonomi-/ 

personalsystem  

Tatt til orientering. 

Kulturskole Det ble påpekt at «utgangspunktet for videre arbeid er» dagens rammer og 

organisering. 

Bibliotek Krødsherad opplyste at de nå vurderer å delta i felles bibliotekledelse. 

Ressurssenter 

psykisk helse 

Egil Halleland fra Modum bad presenterte prosjektet. 

Ingen merknader 

Psykolog Ingen merknader 

Friskliv/ 

folkehelse 

Ingen merknader 

Barnevern Sigdal kommune har vedtatt å inngå i vertskommunesamarbeidet i regionen. 

Habilitering Ingen merknader  

Tilsyn innenfor 

byggesak 

Ingen merknader  

GIS Ingen merknader  

 

I tillegg ble det fremmet forslag om å opprette felles landbrukskontor, fortrinnsvis på 

Buskerud landbruksskole. 

Møtet samlet seg om følgende beslutning: 

Felles formannskapsmøte ber om at det legges fram politiske saker om vertskommunesamarbeid om 

bibliotek (Modum og Sigdal og eventuelt Krødsherad), barnevern, kulturskole, byggtilsyn og 

skatteoppkrever. Felles landbrukskontor utredes. 

I tillegg bør politirådene i regionen samarbeide. 

Forslag til organisering av tjenestesamarbeid 
Møtet sluttet seg til rådmennenes vurdering: 
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Valg av organisering må vurderes i det enkelte tilfelle. Faktorer som spiller inn er behov og mulighet 

for politisk styring, økonomisk ansvar, organisatorisk fleksibilitet og effektiv struktur.  

 

For samarbeid i vår region er det vertskommunesamarbeid og avtalebasert samarbeid som er mest 

benyttet. Dette er hensiktsmessige og effektive måter å organisere samarbeidet på, og det legges til 

grunn det ved etablering av nye samarbeid. 

 

Noen samarbeid ble etablert før bestemmelsene om vertskommune ble tatt inn i kommuneloven. 

Avtaler for disse samarbeidene bør formaliseres gjennom kommunestyrevedtak. 

 

Det utarbeides felles mal for avtaler om vertskommunesamarbeid i vår region. 

Presentasjon av Ramfoss Energi AS 
Bjørn Andvig presenterte planene for etablering av Ramfoss energi as. 

Presentasjon av Fremtidens sykehusløsning 
Adm. dir. Nils Fredrik Wisløff i Vestre Viken helseforetak holdt foredrag om Fremtidens 

sykehus i Storsalen. Presentasjonen er tilgjengelig på Regionrådets hjemmeside. 

 

--- 
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Sak 2: Videre arbeid med organisering av regionrådet 

Arbeidsgruppens forslag til beslutning: 

Utvidelse av sekretærstillingen ble vedtatt i alle tre kommunestyrer før sommeren 2013. I 
saksutkastene til kommunestyrene for utvidelse av sekretærstillingen fremgår at sekretærstillingen 
løses gjennom vertskommunemodellen. Stillingen legges til Modum som har ledervervet i 
regionrådet. 
 
I arbeidsgruppemøtet ble det pekt på at økning i sekretærressurs fra 20 til 60 % som alle 
kommunestyrene har vedtatt, vil bety en styrking for arbeidet i regionrådet. Når det gjelder områder 
hvor det er mulig å få til forsterket innsats ble nevnt: 
- fremme interesser overfor sentrale myndigheter 
- deltakelse i arbeidsgrupper og lignende i Osloregionen og vestregionen med sikte på å komme 
tidligere inn i prosessene slik at en får en reel innflytelse. 
 
I det videre arbeid må handlingsplanen revideres og spisses og en bør lage konkrete tiltak for det 
enkelte år. 
 
Flertallet i arbeidsgruppa anbefaler at man beholder dagens organisering men endrer vedtektene slik 
at samarbeidet forankres i kommuneloven § 27.  
 
Mindretallet i arbeidsgruppa foreslår følgende:  
Etter gjennomgang av styringsmodellen i Hallingdalsregionen den 24.10.13, tas det stilling til 
organisering. 
 
Vedlegg: Informasjon om de andre regionsamarbeidene i Buskerud, pr. juni 2012 

Saksdokumenter til felles formannskapsmøte 18.4.2013, ligger på regionrådets side: 
http://www.modum.kommune.no/index.php?cat=275548  

 
Saksopplysninger: 

Kommunestyrene i Modum, Sigdal og Krødsherad vedtok vinteren 2012/13 vedtekter og 
handlingsplan for regionrådet i Midt-Buskerud. Felles formannskapsmøte 18.4.2013 behandlet sak 
om videre arbeid med organisering og fattet følgende beslutning:  

Arbeidsgruppa arbeider videre med organisering etter § 27 og med endring av vedtektene. 
Arbeidsgruppa tar kontakt med Regionrådet i Hallingdal for å få informasjon om organisering 
og fordeling av ansvar slik det er gjort i Hallingdal. Regionrådsleder og daglig leder for 
Regionrådet i Hallingdal inviteres til å orientere om sitt arbeid og erfaring i felles 
formannskapsmøte 24. oktober.  

Arbeidsgruppa møtte daglig leder for Regionrådet i Hallingdal den 26.8, se vedlagte referat. 
Flere tema ble drøftet, uten at gruppa konkluderte. Arbeidsgruppa drøftet saken på nytt den 3.10, på 
bakgrunn av denne saksutredningen:  

Ulike samarbeidsmodeller: 
KS-advokatene har i brev datert 7.3.2013 redegjort for ulike samarbeidsformer mellom kommuner: 

I utgangspunktet er det ikke nødvendig å etablere noe felles styringsorgan for et 
interkommunalt samarbeid; det beror på hva samarbeidet konkret går ut på. Dersom 
samarbeidet f.eks. bare går ut på å etablere et felles drøftings- og diskusjonsorgan, mens 
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sakene skal behandles og beslutninger tas i de enkelte kommuner, behøver man ikke 
etablere et eget felles styringsorgan. Dersom det derimot skal delegeres myndighet til et 
fellesorgan til å ta avgjørelser på vegne av deltakerkommunene, må det likevel etableres et 
slikt felles styringsorgan. 

KS-advokatene påpeker at det er lagt opp til myndighetsutøvelse i regionrådets vedtekter, om enn i 
begrenset grad. Det er derfor behov for formalisering av rådet. Det nevnes fire samarbeidsmodeller: 

• Felles selskap 
• Kommuneloven § 27: Interkommunalt samarbeid gjennom et styre, til løsning av 

felles oppgaver 
• Kommuneloven § 28-1b: Administrativt vertskommunesamarbeid 
• Kommuneloven § 28-2a: Samkommune 

KS-advokaten skriver videre at både organisering som selskap, samkommune og vertskommune 
fremstår som vesentlig mer omstendelig enn innholdet av samarbeidet krever. På denne bakgrunn 
er det felles styre etter kommuneloven § 27 som - i mangel av andre mer velegnede modeller - 
fremstår som mest aktuell.  Denne organisasjonsformen er også del av beslutningen i felles 
formannskapsmøte 18.4. 

Til orientering blir tjenestesamarbeid mellom Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner som 
hovedregel organisert som vertskommunesamarbeid etter koml. § 28-1b. Myndighet blir ivaretatt 
gjennom egen avtale i hvert samarbeidstilfelle, vedtatt av kommunestyrene.  

Rådmennene foreslo til felles formannskapsmøte 18.4 å gjøre å gjøre de justeringer som er 
nødvendig for å oppfylle kriteriene i kommuneloven § 27 og oversende til kommunestyrene for 
godkjenning. Eneste endring vil være at hjemmelen for organisering er inntatt i §§ 1 og 4. 

Det har vært drøftet i arbeidsgruppa å tillegge felles formannskapsmøte formell myndighet som ting 
i stedet for rådgivende organ. Ut fra koml. § 27 vil dette innebære at felles formannskapsmøte utgjør 
styre for samarbeidet, og at regionrådet er et operativt organ underlagt styret (felles 
formannskapsmøte). KS-advokaten har i sitt brev stilt spørsmål ved hvorvidt det er hensiktsmessig 
med så mange ledd i organisasjonsstrukturen som dagens vedtekter fastsetter. Videre påpeker de at 
ansvars- og styringslinjer mellom de ulike organer og instanser som er nevnt i § 2 kunne vært avklart 
noe nærmer.  

Valg av organisasjonsmodell og organisering avhenger av formålet med samarbeidet – og 
ambisjonsnivået. 

Ambisjonsnivå 
Etter politisk initiativ ble det i juni 2012 avholdt felles formannskapsmøte for Modum, Sigdal og 
Krødsherad med temaet Hva vil vi med Regionrådet? Regionrådet arbeidet videre med vedtekter og 
handlingsplan som ble drøftet på nytt fellesmøte oktober 2012. Arbeidet resulterte i vedtekter og 
handlingsplan, vedtatt vinter 2012/13 i alle tre kommunestyrer, med bestemmelse om at det skal 
arbeides videre med organisering av rådet. Disse dokumentene beskriver ambisjonsnivå for 
Regionrådet.  

Kommunene har etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen (fra 
vedtektenes formålsparagraf). Handlingsplanen inneholder en rekke tiltak for å nå målet om å 
fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, tilreisende og arbeidsplasser. En del 
av oppgavene skal løses av kommunene selv og en del handler om å ta vare på regionens interesser 
overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, næringsliv mv. Daglig leder i Regionrådet i Hallingdal la 
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vekt på at tillit og raushet mellom partene er avgjørende for å få til skikkelig godt samarbeid i 
praksis. 

Organisering: 
Regionrådet må ta stilling til beste organisasjonsform for å nå disse målene:   

Krav ihht. koml. § 27 Dagens organisering Modell med ting 

Styrets sammensetning og 
hvordan det utpekes 

Styre: Tre ordførere 
 

Styre: Tre formannskap 

Området for styrets virksomhet Handlingsplan vedtatt av 
kommunestyrene 

Handlingsplan vedtatt av 
kommunestyrene. 
Regionrådet blir et operativt 
organ opprettet av styret, med 
egne føringer for arbeidet. 

Hvorvidt deltakerkommunene 
skal gjøre innskudd til 
virksomheten 

Nei, økonomiske forpliktelser 
løses innenfor 
kommuneorganisasjonen 

Nei, økonomiske forpliktelser 
løses innenfor 
kommuneorganisasjonen 

Hvorvidt styret har myndighet 
til å ta opp lån eller på annen 
måte pådra deltakerne 
økonomiske forpliktelser 

Nei Nei 

Uttreden fra eller oppløsning 
av samarbeidet 

Ivaretatt i vedtektene Ivaretatt i vedtektene 

Status for og intensjon med 

felles formannskapsmøte 

Rådgivende organ. 
Informasjonsutveksling og 
nettverksbygging 

Formelt styre. 
Informasjonsutveksling og 
nettverksbygging 

 

Prioriterte arenaer 
Felles formannskapsmøte må prioritere hvilke arenaer regionrådet skal engasjere seg på. Her er 
noen eksempler på aktuelle arenaer der regionrådet blir etterspurt og/eller har mulighet til å 
påvirke: 

• Buskerud fylkeskommune, planer for ulike tema og nivå 
o 2013: Regionale planer for verdiskaping/næringsutvikling, areal og transport, 

kunnskapssamfunnet, kulturminnevern 
• Vestregionen, diverse planer og arbeidsgrupper 
• Osloregionen, diverse planer og arbeidsgrupper  

o 2013: Strategiutvikling, plan for areal og transport, felles profilering 
• Statlige utredninger og planer som angår rammebetingelser i vår region 

o F. eks. NTP 
• Samarbeid om EU-prosjekter, f.eks. Interreg-programmene 
• Prosjektutvikling med prosjektstyring og søknader om eksternt tilskudd til finansiering  
• Felles høringsuttalelser på ulike nivå 
• Kontaktskapende aktiviteter av ulike slag for å fremme regionens interesser  

Status for felles formannskapsmøter 
Det har vært sporadiske møter for de tre formannskapene i regionen tidligere. I vedtektene heter 
det nå at Felles formannskapsmøter skal avholdes minst to ganger årlig og være arena for strategiske 
drøftinger og utvikling av regionale målsettinger og strategier, og er et verktøy for å oppnå enighet 
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og gjensidig tillit til arbeidet med regionale muligheter og utfordringer.  Fellesmøtene har rådgivende 
funksjon overfor regionrådet og kommunestyrene.  
 
Regionrådet arbeider i henhold til handlingsplan vedtatt av kommunestyrene. Prinsipielle saker 
oversendes kommunestyrene for behandling. I arbeidsgruppemøte ble det drøftet om felles 
formannskapsmøte burde hatt vedtaksmyndighet og f.eks. vært organisert som et ting for 
regionarbeidet.  
 
Hallingtinget og Ringerikstinget brukes hovedsakelig til å informere om større prosjekter og 
prosesser. Den formelle sakslista består i hovedsak av budsjett, regnskap og årsrapport.  
Kongsbergregionens representantskap arrangerer minst en konferanse per år der hovedhensikten 
er å utvikle regionale målsettinger og strategier. 
 
Kommunene må ta stilling til hva de ønsker å oppnå med organiseringen, og eventuell økt nytte av å 
opprette ting med vedtaksmyndighet, for eksempel: 

• Informasjon 
• Bygge nettverk  
• Bevilge midler 
• Ta strategiske beslutninger i fellesskap 
• Myndighetsutøvelse på andre områder 

Deltakelse og representativitet i Regionrådet 
Etter vedtektene er det de tre ordførerne som utgjør regionrådet. Vedtektene gir rådet fullmakt til å 
fatte vedtak i enkelte saker og presiserer at rådet kontinuerlig må vurdere behov for behandling i 
kommunestyrene. I praksis er alt regionrådsarbeid basert på konsensus og det foregår sjelden 
avstemning.  

Rådet for Ringeriksregionen består av de tre ordførerne og to fylkespolitikere. 
Regionrådet for Hallingdal består av de seks ordførerne i regionen. 
Regionrådet i Kongsbergregionen består av ordførerne i de samarbeidende kommuner. 

Det har vært drøftet å øke representativiteten i rådet, f.eks. ved å gi plass til en opposisjonspolitiker 
fra hver kommune. Fordeler og ulemper ved en utvidelse av regionsamarbeidets organisasjon må 
vurderes politisk.  

Forhold rådmannsforum – regionråd  
Rådmannsforum forbereder saker til regionrådet på samme måte som det gjøres til politiske møter i 
kommunene. Rådmennene kvalitetssikrer saksfremleggene og sørger for gjennomføring i egen 
organisasjon.  

Vedtektene for Hallingdal har ikke eget organ for rådmennene. Sekretariatet er ansvarlig for 
forberedelse og gjennomføring av vedtak.  

Rådmannsutvalget i Kongsbergregionen behandler saker som skal opp i Regionrådet før 
regionrådsmøtene 

Rådmannsgruppen i Ringeriksregionen initierer og innstiller overfor Rådet i interkommunale saker. 
Rådmannsgruppen har dessuten ansvar for gjennomføring av vedtak.  

Felles formannskapsmøte må vurdere fordeles og ulemper ved at rådmannsforum forbereder saker 
og er ansvarlig for utførelsen av vedtak, og klargjøre ønsket effekt ved en annen organisering.  
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Om sekretærstillingen  
Fra vedtektene: Regionrådets sekretær skal ha løpende kontakt med ordførerne, rådmennene, 
administrativ fylkeskontakt og eksterne kontakter. Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt 
presseinformasjon utføres av regionrådsleder, leder av rådmannsforum og sekretær i samarbeid.  
Leder i rådmannsforum er sekretærens nærmeste overordnede i forhold til Rådets arbeid. Ved 
utvidelse av stillingen er det sagt at sekretær har som oppgave å realisere handlingsplanen.  
 

Regionrådet i Hallingdals administrative arbeid ledes av daglig leder. Daglig leder ansettes av 
Regionrådet og arbeidsgiveransvar utøves av rådsordfører på rådets vegne. Han er ansvarlig for den 
løpende drift, foretar ansettelser og har det daglige arbeidsgiveransvar på rådets vegne for stillinger 
under regionrådskontoret. Daglig leder samordner virksomheten under Regionrådet, forbereder 
saker for Regionrådet og Hallingtinget, og iverksetter vedtak fattet av Regionrådet og Hallingtinget. 

Regionkoordinator for Ringeriksregionen skal arbeide i nettverk mellom ordførerne, eksterne 
kontakter, administrativ fylkeskontakt og rådmennene. Regionrådsleder er regionkoordinators 
nærmeste overordnede i forhold til Rådets arbeid. Forberedelse av møter, daglig ledelse, samt 
presseinformasjon utføres av regionrådsleder, regionkoordinator og leder av rådmannsutvalget i 
samarbeid. 

Sekretariatet for Kongsbergregionen skal sørge for å holde kommunene og regionrådsmedlemmene 
orienterte om virksomheten i regionrådet, tilrettelegge for regionrådets og representantskapets 
møter samt iverksette og følge opp vedtak fattet av representantskapet og regionrådet. 
Sekretariatsleder engasjerer prosjektledere mv i forhold til de oppgavene som skal løses.  

Mange av sakene som behandles i regionrådet skal utføres av kommunene, men det kan også være 
saker av mindre administrativ karakter. Vedtektene beskriver en del tiltak som går mer over på den 
politiske arenaen og krever politisk involvering også i utførelsen. Felles formannskapsmøte må ta 
stilling til   

• Er det oppgaver som bør utredes av andre enn rådmannsforum 
• Fordeler og ulemper med politisk eller administrativ tilknytning av sekretær 
• Hvilke oppgaver og fullmakter skal en evt. politisk sekretær ha 

 

Budsjett/regnskap/årsplan for regionrådet 
De rådene som har egne driftsbudsjett, trenger årlig vedtak av budsjett. I Midt-Buskerud er dette 
innbakt med fast beløp hvert år i årsbudsjettene. Ved økning av stillingsressursen er det naturlig å 
utarbeide mer detaljert plan for arbeidet, basert på vedtatt handlingsplan. Dette arbeidet er 
samtidig vanskelig å styre, idet mange av oppgavene skal gjennomføres av andre og gjerne er 
avhengig av lange prosesser på ulike nivåer.  
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Skisse til løsning 
Ovenfor er det satt opp to ulike modeller for organisering etter koml. § 27: Dagens modell og en 
modell med ting.  

Ved dagens organisering arbeider styret (regionrådet med tre ordførere) etter handlingsplaner 
vedtatt i kommunestyrene og med konsensusbaserte spørsmål av felles interesse. Vedtektene 
begrenser regionrådets handlingsrom og angir at større/prinsipielle saker skal oversendes 
kommunestyrenes for endelig vedtak. Vedtektene gir retningslinjer for god informasjonsflyt i 
samarbeidet, som utfylles av felles formannskapsmøter. Modellen gir politisk styring av saker og 
involvering av kommuneadministrasjonene.  

Det er kommet opp forslag om at felles formannskapsmøte skal ha formell status som ting i 
regionsamarbeidet, for eksempel som styre i et § 27-samarbeid, over regionrådet. Ved å gi felles 
formannskapsmøte myndighet som styre opprettes et nytt organ i samarbeidet, mellom regionrådet 
og kommunestyret. 

Felles formannskapsmøte må drøfte effekten ved de ulike modellene på bakgrunn av ønskede mål 
for regionsamarbeidet. Valgrutiner, rolleavklaring mellom ulike organ, hvilken myndighet som 
tillegges organene, rutiner for avstemming, sekretærens rolle mv. er blant tema som bør avklares.  

Til slutt gjentas utsagnet fra Hallingdal der det ble poengtert at hovedoppgaven for 
regionsamarbeidet er å fremme samarbeid og tillit mellom nabokommuner med sammenfallende 
interesser.  

 

Oppsummering fra møte i arbeidsgruppe regionråd 3.10.13 

Utvidelse av sekretærstillingen ble vedtatt i alle tre kommunestyrer før sommeren 2013. I 

saksutkastene til kommunestyrene for utvidelse av sekretærstillingen fremgår at 

sekretærstillingen løses gjennom vertskommunemodellen. Stillingen legges til Modum som har 

ledervervet i regionrådet. 

I arbeidsgruppemøtet ble det pekt på at økning i sekretærressurs fra 20 til 60% som alle 

kommunestyrene har vedtatt, vil bety en styrking for arbeidet i regionrådet. Når det gjelder 

områder hvor det er mulig å få til forsterket innsats ble nevnt: 

- fremme interesser overfor sentrale myndigheter 

- deltakelse i arbeidsgrupper og lignende i Osloregionen og vestregionen med sikte på å komme 

tidligere inn i prosessene slik at en får en reel innflytelse. 

I det videre arbeid må handlingsplanen revideres og spisses og en bør lage konkrete tiltak for 

det enkelte år. 

Flertallet i arbeidsgruppa anbefaler at man beholder dagens organisering men endrer 

vedtektene slik at samarbeidet forankres i kommuneloven § 27.  

Mindretallet i arbeidsgruppa foreslår følgende:  

Etter gjennomgang av styringsmodellen i Hallingdalsregionen den 24.10.13, tas det stilling til 

organisering. 
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VEDLEGG: Eksempler fra andre regionråd i Buskerud, fra sak til felles 
formannskapsmøte juni 2012 

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. 
 
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) 
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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.  

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”  
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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. 

 

 

 



Felles formannskapsmøte 24.10.2013 14 

Sak 3: Status tjenestesamarbeid 

Forslag til beslutning:  
Saken tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 
 
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner startet i 2012 en stor prosess med utredning av 
muligheter for økt tjenestesamarbeid. Målet er å øke kvaliteten på tjenestene samt faglig 
utvikling. Saken ble bl.a. behandlet i felles formannskapsmøte 18.4. Fylkesmannen har tildelt 
til sammen kr 450 000 i regionale skjønnsmidler til prosessen.  
 

Tjeneste Status pr. oktober 2013 

Skatteoppkrever Vertskommunesamarbeid er anbefalt. 

Avtale og saksframlegg til politisk behandling skal utarbeides. 

Kulturskole Vertskommunesamarbeid er anbefalt 

Avtale og saksframlegg til politisk behandling skal utarbeides. 

Bibliotek Vertskommunesamarbeid og –avtale er vedtatt i Modum og Sigdal, 

Krødsherad skal behandles sak i november. Mål om oppstart 1.1.14. 

Barnevern Vertskommunesamarbeid og-avtale vedtatt av de tre kommunestyrene. 

Sigdal innlemmet fra 1.10.13 i Midt-Buskerud barneverntjeneste 

Ressurssenter 

psykisk helse 

Rask psykisk helsehjelp i gang fra 1.5.13. Det skal utarbeides 

samarbeidsavtale med Modum Bad. Dette avklarer betingelser for 

øvrige kommuner som ønsker å knytte seg til samarbeidet. 

Tilsyn innen 

byggesak 

Vertskommunesamarbeid er anbefalt.  

Utsatt til tidligst 2014. 

Psykolog Sigdal og Krødsherad vurderer samarbeid 

Friskliv/folkehelse Tettere samarbeid mellom de tre frisklivssentralene. Regionrådet sendte 

sept 13 felles søknad om midler til folkehelsearbeid til Helsedirektoratet 

og er tildelt kr 300 000. 

Habilitering Kr 200 000 i prosjektmidler fra Helsedirektoratet overført til 2013  

(tidl. Vi samler trådene). Midlene skal benyttes til å ansette 

prosjektsekretær. 

Landbruk 

 

Felles landbrukskontor utredes. Prosjektgruppe i gang og har fått 

fastlagt mandat og framdriftsplan. Eiker-kommunene er også invitert 

med i samarbeidet, men avventer mer konkret prosjektbeskrivelse. 

Se vedlagte statusrapport. 

Skole-næringsliv Samarbeid om felles plan for samarbeid mellom skoler og lokalt 

næringsliv. JA-Bedriftordningen med web-basert system for å knytte 

kontakter med bedrifter til konkrete oppgaver lanseres januar 2014. 

Økning av stilling 

regionrådsekretær 

Vedtatt i kommunestyrene juni 2013, vertskommuneavtale skal 

utarbeides. 
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Andre samarbeid  

 
I tillegg til ovennevnte arbeides det med tre andre samarbeidsprosjekter:  

• Felles økonomi- og personalsystem  

• IKT-samarbeid med flere kommuner 

• Internkontroll (Styringssystemer og egenkontroll) 
 
 

Statusrapport fra arbeidsgruppe ”Felles landbrukskontor i Midtfylket” 

Status pr. 10.10.13 
Følgende tidsplan følges: 
Tidspunkt Sted Tema Medvirkning 

30.08.13 

(avholdt) 

Prestfoss Møte-/framdriftsplan 

Erfaringer fra Lier 

Anne Bjørg Rian,  

Øvre-/Nedre Eiker 

19.09.13 

(avholdt) 

Krødsherad Status dagens 

organisering 

 

15.10.13 Prestfoss Fellesmøte, 

medvirkningsprosess 

Alle ansatte ved 

landbrukskontorene i 

Midtfylke. Johannes 

Michielsen, teknisk sjef Sigdal 

14.11.13 Modum Vurdering 

tjenestesamarbeid 

 

11.12.13 Landbruksskolen Samlokalisering Norsk landbruksrådgiving og 

Rosthaug vgs. 

15.01.14 Sigdal Forberedelse 

sluttrapport 

 

17.02.14  Ferdigstilling av rapport  

 
15.10.13: Felles medvirkningsprosess, program: 

• Fordeler og ulemper med felles landbrukskontor i Midtfylket  
• Kreativ øvelse: Hvordan ser landbruket i Midtfylket ut om 10 år, og hvordan 

tilpasser landbruksforvaltningen seg endringen i næringen? 
Johannes W. Michielsen (teknisk sjef i Sigdal) vil være prosessleder for hele dagen. 
 
11.12.13: Møte med Norsk Landbruksrådgiving og Rosthaug, der målet er å avdekke  

den gjensidige nytten av en samlokalisering med LR og Rosthaug. 
 
Det vil bli tatt kontakt med følgende samarbeidskommuner for intervju: 

• Hedmarken landbrukskontor (Hamar, Løten og Stange) 
• Landbrukets hus (Bø, Sauherad og Nome)  
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Vi ønsker svar på følgende: 

1. Erfaringer med felles landbrukskontor i forhold til: 
- brukerne 

      - kommuneadministrasjonen (arealforvaltning og planavdeling) 
      - faglig utvikling 
      - økonomi 
      - gjennomføring av prosjekter 
      - rekruttering 
2.    Effekten av samlokalisering med andre aktører innen landbruket 
3.    Lokalisering – erfaringer 
4.    Hva var den utløsende årsaken til at man har inngått et samarbeid? 

 
Gjøvikregionen (Søndre-/Nordre Land, Gjøvik, Østre-/Vestre Toten kommuner) har besluttet 
ikke å etablere et felles landbrukskontor. Det er tatt kontakt og avdekket opplysninger om 
bakgrunn og prosess. 
 
Dag Præsterud 
Fagleder skogbruk, Modum 

 
 

Orientering om regionalpark  
Krødsherad og Modum kommuner, Buskerud fylkeskommune og Krøderbanen har arbeidet med en 
søknad om deltakelse i Kommunal- og regionaldepartementets ordning med lokal- og 
regionalparker. En regionalpark er en forpliktende samarbeidsplattform for å ivareta og videreutvikle 
et definert landskaps- og identitetsområde. For 2013 deles det ut 10 millioner til prosjekter innenfor 
dette programmet. Bakgrunnen er erfaringene fra Telemarkskanalen der man har klart å tiltrekke 
turister og øke verdiskapingen langs hele kanalen til noe langt mer enn bare kanalen og båtene i 
seg selv. 

Regionrådet vedtok i sak 19/13 å søke KRD om midler til en forstudie for mulig etablering av 
regionalpark i Midt-Buskerud. Forstudien skal se på følgende problemstilling: 
 

Hvordan utvikle et sterkere og mer formalisert samarbeid i regionen/parkområdet mellom 
innbyggere, fritidsboere, næringsliv, frivillige organisasjoner, museums- og 
kulturinstitusjoner og kommunene med sikte på økt verdiskapning økonomisk, kulturelt, 
miljømessig og sosialt. Utgangspunktet er de betydelige tiltak og aktiviteter som finnes og er 
igangsatt, men det må også gjøres en vurdering av hva som eventuelt er kritiske mangler og 
som bør etableres/utvikles.  

 
KRD har den 11.10.13 meddelt at regionen er tildelt kr 450 000 til arbeidet. Mer informasjon om 
arbeidet vil bli gitt i møtet. 
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Sak 4: Drøfting av ny partnerskapsavtale med Buskerud 
fylkeskommune ved ass. utviklingssjef Sigurd Fjøse 
Buskerud fylkeskommune inngår partnerskapsavtaler med regionrådene i fylket hvert fjerde år, med 
basis i regional planstrategi. Hvert år utarbeides det gjennomførignsavtaler som gir føringer for 
tildelinger av regionale utviklingsmidler.  

Buskerud fylkeskommune har benyttet firmaet AgendaKaupang for å evaluere ordningen med 
regionale utviklingsmidler. Rapporten ble lagt frem i november 2012. Rapporten er opptatt av om 
midlene har bidratt til tilstrekkelig addisjonalitet og konkluderer i hovedsak med at midlene er brukt 
etter hensikt og bidrar til regional utvikling. 

Partnerskapsavtalene mellom fylkeskommunen og kommuneregionene varte til utgangen av 2012. 
På grunn av evalueringen av ordningen er arbeidet med nye partnerskapsavtaler forsinket.  

Fylkesutvalget vedtok i sak 1/13 (30.1) at 

Eksisterande partnarskapsavtalar for 2009 - 2012 med kommuneregionane i Hallingdal, 
Ringerike, Midt-Buskerud og Kongsbergregionen vert forlenga ut 2013.  

Buskerud fylkeskommune legg til grunn at det vert utarbeidd gjennomføringsavtalar med dei 
ulike kommuneregionane for aktiviteten i 2013. 

Det vil bli gjennomført drøftingar med kommuneregionane med tanke på form, innhald og 
forvaltning i samarbeidet med kommuneregionane. Nye partnerskapsavtalar vert utarbeidd i 
løpet av hausten 2013. 

Assisterende utviklingssjef i Buskerud fylkeskommune,  Sigurd Fjøse, vil informere om arbeidet med 
nye partnerskapsavtaler i møtet. 

Sak 5: Informasjon om Osloregionen ved direktør Øyvind Såtvedt 
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet 17. desember 2004. Pr. 1.7.13 består alliansen 

av 79 medlemmer, hvorav 75 kommuner og 4 fylkeskommuner i hovedstadsområdet. Midt-Buskerud 

ble medlem i 2010. 

Strategiske føringer for samarbeidsalliansen Osloregionens virksomhet fra 2012:  

Hensikt  

Osloregionen skal utvikles som en strategisk allianse med hovedmål å styrke Osloregionen som en 

konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.  

Roller  

Osloregionen skal være aktiv i forhold til følgende roller  

• Møteplass og nettverk  

• Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens overordnede mål 

om å være konkurransedyktig og bærekraftig  

• Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor nasjonale 

myndigheter (Regjering, Storting)  
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Innsatsområder og felles strategier  

Osloregionen skal fokusere på fire innsatsområder og innen disse områdene i de nærmeste årene 

vektlegge bl.a. følgende oppgaver:  

1. Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport  

 Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen  

 Felles strategier for godslogistikk  

 Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)  

2. Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)  

 Felles innovasjonsstrategi  

 Harmonisering av virkemiddelbruk  

 Samordning av FoU-strategier  

 Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet, og fagskoletilbudet  

3. Styrke felles profilering  

 Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.  

 Statistisk bilde av Osloregionen  

 Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byregioner  

4. Klimapolitikk  

 Samordning av strategier for klimapolitikk  

  

Samarbeid med nordiske storbyområder 

Utvikle partnerskap og samarbeid med andre storbyområder i Norden, med særlig vekt på 

Stockholmsregionen/Mälardalsrådet. Det skal fokuseres på de samme innsatsområder som i 

Osloregionens øvrige virksomhet. 

 

Sak 6: Informasjon om Osloregionens profileringsprosjekt ved 
prosjektleder Bjarte Frøyland 
 

Osloregionen driver et stort profileringsarbeid. Prosjektleder Bjarte Frøyland vil orientere om 
arbeidet. 

 


