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1/15   
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 21.11.2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Møteprotokoll fra regionrådets møte 21.11.2014 godkjennes. 
 
BEHANDLING: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
VEDTAK: 
Møteprotokoll fra 21.11.2014 godkjennes. 
 
 
 

 

2/15   
GRØNT KOMPETANSESENTER - OPPFØLGING ETTER FELLESMØTE  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til videre oppfølging. 
 
BEHANDLING: 
Det ble arrangert et fellesmøte på Buskerud gård 27/1-2015 med presentasjoner, 
informasjon og dialog om mulig etablering av et «grønt kompetansesenter» på Buskerud 
gård. Ca 60 personer deltok, både politikere, faglag, skolen, fylkeskommunen, ansatte i 
landbruksavd/kommune, gårdbrukere m fl. 
 
På fellesmøtet i januar ga flere av faglagene uttrykk for at de var positive til et 
kontorfellesskap og grønt kompetansesenter på Buskerud gård. Det er i etterkant 
behov for en mer detaljert kartlegging av hvem som kan være aktuelle inn i et slikt 
kompetansesenter på Buskerud gård. 
 
De tre kommunene er p.t. ikke klare til å inngå en forpliktende avtale om deltakelse og 
felles kontormiljø for landbruksavdelingene. Dette er en sak som først må avklares i de 
enkelte kommunestyrene.  
 
 
Regionrådet foreslår at en ressursgruppe med representanter fra både Rosthaug vgs avd 
Buskerud, Fylkeskommunen, Regionrådet, Faglag og aktuelle leietakere følger opp trådene 
fra møtet og vurderer mulighetene for etablering av kompetansesenteret samt sjekker ut 
hvem som kan være interessert i å delta i et kontorfellesskap i nærmeste fremtid sett i lys 
av planene som foreligger om utbygging av skolen i løpet av 2017. 
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Regionrådet mener at det er viktig at Fylkeskommunen blir involvert i prosessen og 
tankene om et grønt kompetansesenter må informeres om og forankres i Fylkeskommunen 
både politisk og administrativt. Næringsavdelingen i fylkeskommunen kan være aktuell 
med økt fokus på grønn næring og lokalmatproduksjon, markedsføring og motivering av 
yngre bønder og nye gründere innen grønn næring. Kan det være aktuelt å samle 
kompetansen for hele fylket her? 
 
Viser til «Notat fra fellesmøtet», og oppdaterer riktig antall ansatte på Landbrukskontoret i 
Modum jfr rapport fra mars/april 2014;  Modum; 3,0 årsverk (4 pers). Totalt i regionen; ca 
7,6 årsverk (10 pers). Tallene for Sigdal og Krødsherad er uforandret. 
 
 
VEDTAK: 
Saken skal følges opp videre og fylkeskommunen må involveres mer i prosessen. En 
ressursgruppe med representanter fra skolen, region,  fylkeskommune, faglag mm samles 
for å kartlegge interessen og mulige deltakere inn i et kontorfellesskap/grønt 
kompetansesenter på Buskerud gård.  
 
 

 

 

3/15   
KUNST RETT VEST  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Utrede videre mulig vertskap for Kunst rett Vest i 2017.  
Nedsette en arbeidsgruppe til videre utredning. 
 
BEHANDLING: 
Det har vært en representant fra hver kommune og regionråd samlet i en arbeidsgruppe 
som har gjort en vurdering av saken så langt, basert på presentasjon av Nina Solberg og 
Lena Hansson om Kunst rett Vest prosjektet, samt de kriterier og krav til økonomi og 
lokaliteter som kreves for å kunne engasjere et slikt prosjekt på en forsvarlig måte. 
Arbeidsgruppen har lagt frem et eget notat til regionrådet om dette.  
 
Regionrådet er positive til saken, men ser at hvis regionen skal kunne ha mulighet til å 
arrangere og søke om Kunst rett Vest, så må Blaafarveværket ha en sentral rolle i 
arrangementet. Det er derfor viktig først å avklare om Blaafarveværket kan være 
interessert i å være med som vertskap for fellesutstillingen. 
 
Hvis Blaafarveværket er positive, så må det settes ned en arbeidsgruppe med 
representanter fra både Blaafarveværket, regionen og alle 3 kommunene for å jobbe videre 
med å utrede hele konseptet rundt Kunst rett Vest, mulige kostnader, finansiering og 
tidsplan og samt skrive og sende en søknad i løpet av høsten 2015. 
 
 
VEDTAK: 
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Det ble vedtatt å avklare med Blaafarveværket om de kan være interessert i å være 
vertskap for fellesutstillingen for Kunst rett Vest. Hvis ja, etablere en arbeidsgruppe med 
representanter fra Blaafarveværket, regionen og alle 3 kommunene for å gjøre en videre 
utredning og skrive en eventuell søknad. 
 
 
 
 
4/15   
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Utlyse «Regionale Utviklingsmidler 2015» med fokus på årets satsingsområder ref forslag til 
annonse. 
 
BEHANDLING: 
Fylkeskommunen tildeler regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjekter i Buskerud. 
I 2015 får region Midt Buskerud 1,6 mill kr i regionale utviklingsmidler. 
Midlene er lyst ut i BP og de kommunale nettsidene med svarfrist 24.april.  
Satsningsområdene for 2015 er næringsutvikling, kultur og reiseliv, sentrumsutvikling og 
samferdsel.  Søknader sendes elektronisk til;  www.regionalforvaltning.no. 
 
VEDTAK: 
Det ble vedtatt å utlyse «Regionale Utviklingsmidler 2015» ihht årets satsingsområder ref 
forslag til annonse. 
 
 

 

 

5/15   
FRILUFTSLIVETS ÅR - BLI EN FRILUFTSKOMMUNE  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til vurdering. 
 
BEHANDLING: 
Regjeringen har bestemt at 2015 skal være «Friluftslivets år». 
Norsk Friluftsliv og friluftsrådenes Landsforbund inviterer alle landets kommuner til å gjøre 
vedtak om å være en «Friluftslivets år kommune» og dermed være kvalifisert til å delta i 
kåringen av «Årets friluftslivskommune». De vil da få tilsendt diplom som en bekreftelse 
samt at kommunen automatisk blir nominert til: «årets friluftslivskommune». 
 
Regionrådet ser dette som et positivt tiltak og mener at det er gjort mye bra innen 
friluftslivet i Midt-Buskerud, både i kommunene og på tvers av kommunene. 
Det er etablert mange gode tiltak med å utvikle og legge til rette for et enda bedre 
friluftsliv for både innbyggerne og de besøkende de siste årene. 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Vedtak og påmelding til å bli «Friluftslivets År kommune» påhviler den enkelte kommune. 
 
VEDTAK: 
Regionrådet har vurdert saken og tatt den til orientering. Saken må behandles i den 
enkelte kommune om de ønsker å gjøre vedtak om å være «Friluftslivets År kommune» og 
eventuell påmelding til Friluftsrådenes Landsforbund. 
 

 

 

6/15   
FISKE OG SYKKELPROSJEKT - VIDEREFØRING AV GOD TUR PROSJEKT  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til vurdering.  
 
BEHANDLING: 
Det er forslag om å etablere et felles regionalt prosjekt for fiske og sykkel etter mal av 
«God Tur». Målet er å skilte og merke flere lokale sykkelruter og fiskeplasser. 
Det er mulig å søke om prosjektmidler til prosjektfinansiering. Modum kommune har gjort 
mye allerede. Krødsherad og Sigdal ser et behov for videreutvikling av dette med merking 
og synliggjøring på aktuelle internettsider og  app’er. Oppfølging av gode tanker og tiltak 
som God tur prosjektet har gjort med turstiene.  
 
 
VEDTAK: 
Det ble vurdert å etablere et felles prosjekt innen fiske og sykkel i regionen etter mal av 
«God Tur». Det var forslag om å ta kontakt med prosjektgruppa fra God Tur for å se på 
mulighetene for å videreføre prosjektet til å gjelde også fiske og sykkel. &&&  Fyll inn 
vedtaket i saken over denne linjen 
 

 

 

7/15   
KOMMUNEREFORM - STATUS OG OPPDATERING  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til orientering. 
 
BEHANDLING: 
Ordførerne oppdaterte status fra sin kommune vedr kommunereformen. 
Kommunene avventer rapport fra regjeringen om oppgavefordelingen. 
I Modum er formannskapet valgt til å drive prosessen. I Sigdal er formannskapet definert 
som styringsgruppe i kommunens prosess med kommunereform. Det har vært noen få 
sonderingsmøter med andre kommuner i prosessen så langt.  
Kommunereform blir også tema på felles formannskapsmøte og studietur i mai. 
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VEDTAK: 
Saken er tatt til orientering. 
 

 

 

8/15   
SKJØNNSMIDLER 2015 - FYLKESMANNEN  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Vurdere forslag til ulike søknader om skjønnsmidler fra Fylkesmannen.  
Tema i år er kommunereform. 
 
BEHANDLING: 
Fylkesmannen i Buskerud har en skjønnsramme på 7 mill kroner i 2015. Årets skjønnsmidler 
skal i sin helhet gå til i arbeidet med kommunereform og prosjekter knyttet til dette. 
Søknadsfrister er 1.febr, 1.mai og 1.august 2015. 
Fokusområder er aktiviteter som involverer ungdom og innbyggere i reformarbeidet samt 
dialogmøter og politiske verksted. 
Midt-Buskerud satser i første omgang på to større prosjekter/søknader; 
 

1) Ungdomsinvolvering; felles prosjekt for hele regionen. Informasjon ut på alle 
ungdomskolene + samle alle ungdomsrådene til felles møte i regionen for å 
diskutere muligheter på tvers av kommunegrenser. 
 

2) Politikerverksted og dialogmøter; 
Studietur med alle 3 formannskapene i regionen med tema kommunereform med 
påfølgende dialogmøter om temaet. Arrangere politikerverksted utover høsten – 
muligens etter valget – være en kick-start for de nye politikerne innen temaet. 
 

 
VEDTAK: 
Det ble vedtatt at regionen sender inn 2 søknader til Fylkesmannen for å søke om  
skjønnsmidler til 2 ulike prosjekter; 

 Ungdomsinvolvering; felles prosjekt for ungdommene i alle 3 kommunene - på tvers 
av kommunegrenser. 

 Dialogmøte og studietur med alle formannskapene i regionen – informasjon og 
dialog på tvers av kommunegrenser. Og påfølgende politikerverksted med nye 
politikere etter valget. 

 
Følgende arbeidsgruppe ble nedsatt for å konkretisere innhold og tema til søknadene; 
Alle 3 Rådmennene, Kari Ask, Audun Mjøs og Regionrådskoordinator. 
 

 

9/15   
FELLES FORMANNSKAPSMØTE - MAI 2015  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
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Til diskusjon. Avklare tema, innhold, sted og tid. 
 
BEHANDLING: 
Det blir felles formannskapsmøte i forbindelse med felles studietur og seminar for alle 3 
formannskapene i regionen i mai. Møtet blir torsdag 28.mai. Sted og tid fastlegges i 
forbindelse med program til studieturen. 
 
Innspill til tema for formannskapsmøte;  

 Kommunereform; dialog om temaet, oppfølging av de innlegg og innspill som har 
vært gjennom dagen. 

 Status i kommunene i dag og plan for prosess videre  

 Grønt kompetansesenter – status 

 Annet 
 
VEDTAK: 
Tema for neste formannskapsmøte ble diskutert. Forslag til tema for møtet ble; 
kommunereform, status og plan for videre prosess, status grønt kompetansesenter.  
Neste formannskapsmøte blir 28.mai i forbindelse med studieturen. Sted og tid avklares 
når endelig program for studieturen legges. 
 
 
10/15   
ÅRSMELDING REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD 2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Godkjenne årsmeldingen fra Regionrådet for 2014. 
 
BEHANDLING: 
Regionrådets årsmelding ble fremlagt til behandling. 
Rådmennenes innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Årsmeldingen fra Regionrådet for 2014 ble godkjent. 
 
 
 
11/15   
KOMMUNENES REPRESENTANT I KONFLIKTRÅDETS OPPNEVNINGSUTVALG  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Rådmennene foreslår Kari Ask som kommunenes representant. 
 
BEHANDLING: 
Rådmennenes innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK: 
Kari Ask ble valgt som kommunenes representant i konfliktrådets oppnevningsutvalg. 
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12/15   
ETABLERERVEILEDNING - ÅRSRAPPORT 2014  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til orientering; Årsrapport 2014 – Etablererveiledningen, Buskerud Næringshage. 
 
BEHANDLING: 
Årsrapporten for Etablererveiledningen ble lagt frem i møtet til orientering. 
 
 
VEDTAK: 
Årsrapport 2014, Etablererveiledningen for Buskerud Næringshage, ble tatt til orientering. 
 
 

 

13/15   
ORIENTERINGSSAKER  
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til orientering. 
 
BEHANDLING: 
 
Saker til orientering: 

 Årsmelding for 2014 for Buskerud Næringshage AS 

 Avslutning av Næringsfond – ingen tildeling av midler i 2015 

 Informasjon om støtte til bredbåndsutbygging – søknadsfrist 15.mai 2015. 
 

 
VEDTAK: 
Sakene ble tatt til orientering. 
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