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Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2089 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
16/15 Regionsrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
16/15 GODKJENNING  MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 

28.05.15  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådmøte 28.05.15 godkjennes. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådsmøte 28.05.15 legges frem til gokjenning. 
 
 
Vedlegg: 
Møteprotokoll fra 28.05.15 
 



Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2090 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
17/15 Regionsrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
17/15 FORDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNEREFORM 2015- 2.GANGS 

FORDELING  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Fordeling av tildelte midler drøftes i møtet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Region Midt-Buskerud søkte om totalt kr 392.000 i skjønnsmidler fordelt  på 2 søknader  

( kr 297.000 til politikerinvolvering + kr 95.000 til ungdomsmedvirkning). 

 

Regionen mottok kun ca halvparten av omsøkte midler dvs totalt kr 200.000 i skjønnsmidler.  

 

Regionrådet må ta stilling til hvordan de tildelte midlene skal fordeles mellom prosjektene. 

 
Vedlegg: 

 2.gangs tildelingsbrev fra Fylkesmannen; «Fordeling av skjønnsmidler til 
kommunereformen 2015 – 2.gangs fordeling» 

 Søknad om skjønnsmidler - ungdomsmedvirkning 

 Søknad om skjønnsmidler - politikerinvolvering 

 Brev fra Fylkesmannen; «Skjønnsmidler 2015 – til kommunereformarbeidet» 

 1.gangs tildelingsbrev fra Fylkesmannen 
 



Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2110 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
18/15 Regionsrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
18/15 SØKNAD SKJØNNSMIDLER 2015 - 3.GANGS TILDELING FRA 

FYLKESMANNEN  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Temaer for nye søknader drøftes i møte. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannens skjønnsramme på 7 mil kroner i 2015 skal benyttes kun til prosjekter og 
arbeid tilknyttet kommunereform. Skjønnsmidler til andre prosjekter i 2015 utgår, idet 
midlene er lagt inn i arbeidet med kommunereform. 
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for søknader til tildeling av midler; 

 Aktiviteter som involverer ungdom i refomprosessen 

 Politisk verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 
 
Søknadsfrister for 2015; 

 1.februar 2015 

 1.mai 2015 

 1.august 2015 
 
Det ble i første søkerunde fordelt 1,92 mill kroner og i andre søkerunde 2,585 mill kroner. 
Totalt er 4,505 mill kroner av totalt 7 mill kroner fordelt.  
 
Etter tildeling pr 01.05.15 gjenstår 2, 495 mill kroner til fordeling pr 01.08.15. 
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen;  
« Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 – 2.gangs fordeling» 

 



Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2111 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
19/15 Regionsrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
19/15 JABEDRIFT - YRKESMESSE  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Evaluering av Yrkesmessen i Midt-Buskerud samt handlingsplan tas til orientering. 
Søknad om finansiering drøftes i møtet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Skolesektorene i Modum, Sigdal og Krødsherad har sammen med Rosthaug vgs, Modum 
Rotaryklubb og Modum næringsråd utviklet en felles yrkes- og utdanningsmesse. 
Målgruppen er elever på 10.klassetrinn samt elever fra videregående skole. I tillegg til å 
hjelpe elevene til å få en oversikt over aktuelle yrker og utdanningsvalg, er messa også en 
møteplass der lokalt næringsliv får muligheten til å vise seg fram.  Dato for messa i 2016 er 
satt til tirsdag 12.januar. 
 
Se vedlagt plan for gjennomføring av messa, sist revidert av styringsgruppa og 
arbeidsgruppa 24.04.2015 samt søknad til regionrådet om støtte til årlig medfinansiering til 
messa, totalt stipulert oppad til kr 30.000 pr år. Arbeidsinnsats som nedlegges av skolene, 
kommunen og samarbeidspartnere før, under og etter arrangementetet er ikke del av dette. 
 
 
Vedlegg: 

 Yrkes- og utdanningsmessen i Midt-Buskerud – plan for gjennomføring 

 Evaluering etter Yrkes- og utdanningsmessa 2015 

 Evalueringsutsagn fra utstillere 2015 

 Søknad om finansiering av yrkes- og utdanningsmessa  
 



Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2112 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/15 Regionrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
20/15 REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSAMFUNNET - ORIENTERING  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Regional plan for kunnskapssamfunnet til orientering 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Erik Kathrud fra Buskerud Fylkeskommune kommer og orienterer om arbeidet med regional 
plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud. Det er også åpent for å komme med innspill fra 
regionrådet til planen. 
 
 
 



Modum kommune 
Regionsrådet for Midt-Buskerud 

 

 
 
Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 
15/2113 026 Marianne Skjetne Bøe 
    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/15 Regionsrådet for Midt-Buskerud  12.06.2015 
 

 
21/15 OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAP 28.-29.MAI 2015 - 

KONFERANSE, MØTE  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Til orientering. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet arrangerte felles tur og konferanse for alle 3 formannskapene i Midt-Buskerud; 
Modum, Sigdal og Krødsherad sammen med Ramfoss Kraftlag.  
Turen gikk til Fornebu, Sandefjord og Drammen 28.-29.mai 2015. 
Det var 37 personer som deltok.  
 
Dag 1: Fornebu og Sandefjord; 
Arrangementet startet med deltakelse på Kommuneøkonomikonferansen på Quality Expo 
Fornebu og med påfølgende spesialforedrag med KS-konsulent Håvard Moe.  
 
Turen gikk videre til Scandic Sandefjord hvor det var møte med ordførerne i Sandefjord, 
Andebu og Sande. Sandefjord og Andebu presenterte sin prosess med å komme frem til en 
felles avtale om å slå seg sammen til en felles kommune sammen med Stokke. Ordføreren i 
Sande viste til hvordan deres kommune har vurdert ulike alternativer og at svaret fra 
innbyggerundersøkelsene endret seg fra første til andre undersøkelse.  
Deretter var det felles formannskapsmøte med oppfølgende diskusjon og samtaler om 
dagens temaer og foredrag. 
 
Dag 2:  Drammen; 
Møte og presentasjon av  Johannes Rauboti i Vardar. 
Asle Strand fra KS Bedrift presenterte Reitenutvalgets rapport; «Et bedre organisert 
strømnettet».  
Og Øyvind Såtvedt fra Osloregionen presenterte «Høringsutkast av profileringsstrategien for 
Osloregionen». 
 
Avslutningsvis var det befaring og omvisning på Ramfoss Kraftverk. 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/2089    

 
 

GODKJENNING  MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 
28.05.15  
 
 
Rådmennenes innstilling: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådmøte 28.05.15 godkjennes. 
 
 
Saksopplysninger: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådsmøte 28.05.15 legges frem til gokjenning. 
 
Vedlegg: 
Møteprotokoll fra 28.05.15 
 
 
 
 



 

 

MØTEPROTOKOLL 
EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 

Regionrådet for Midt-Buskerud 
 

Møtested: Sandefjord   
Møtedato: 28.05.2015 Tid: 16:00  

 
 
Til stede på møtet 
Navn  Funksjon 

Terje Bråthen      Ordfører Modum 
Olav Skinnes     Ordfører Krødsherad 
Kari Ask     Ordfører Sigdal 
Aud Norunn Strand    Rådmann Modum 
Anita Larsen     Rådmann Krødsherad 
Jens Sveaas     Rådmann Sigdal 
Marianne Skjetne Bøe   Regionrådskoordinator 
 
 
Forfall 
Navn   Funksjon  

Turid Wickstrand Iversen   Fylkespolitiker 
Tonje Kristensen    Fylkespolitiker 
Randi Haldorsen    Regionkontakt Fylkeskommunen 
 
  
 
Behandlet ble sakene fra nr. 14/15 - 15/15 
 
 
 
 
 
 
Vikersund, 02.06.2015 
 
MODUM KOMMUNE 
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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel  
14/15 15/1894   
 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 13.03.2015  

 
15/15 15/1896   
 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015  

 
 



 

 

 

 

14/15   
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL 13.03.2015  
 
 
RÅDMENNENES INNSTILLING: 
Møteprotokoll fra 13.03.2015 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra 13.03.2015 godkjennes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/15   
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015  
 
Rådmennenes innstilling: 
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Det anbefales tildeling av regionale utviklingsmidler for 2015 i to runder.  
Tildeling 1.runde anbefales som følger – se skjema under: 
 

Regionale utviklingsmidler – mottatte søknader april 2015 

Tittel Søker Søkt 
Rådmennenes 

innstilling 

Montering av glassgulv og lys i 
Edvards sjakt på Koboltgruvene 

Stiftelsen Modum 
Blaafarveværket 

200 000 0 

Ungdomsløftet i Midt-Buskerud Buskerud idrettskrets 220 000 200 000 

Parkering og besøkssenter 
Lauvlia 

Stiftelsen Kunstnerhjemmene i 
Sigdal 

475 000 200 000 

Tyrifjorden for alle II Gulsrud Leirsted AS 200 000 200 000 

Videreføring av Ja bedrift 
Modum kommune- 
undervisningskontoret - JAbedrift 

86 500 100 000 

Nye tiltak ved Ressurssenter 
psykisk helse 

Modum kommune 400 000 0 

Planlegging av ny RV35 Modum kommune 500 000 250 000 

God Tur - med sykkel eller 
fiskestang 

Krødsherad kommune 250 000 200 000 

Etablererveiledning 
Modum/Krødsherad/Sigdal 
kommuner 

150 000 
                          
       150 000  

Innstilling tildeling reg.utv.midler  2015 2 481 500 1 300 000 

Total sum Regionale utviklingsmidler til utdeling i 2015 
 

                    
    1 605 000  

Rest til utdeling i 2015 
 

          
                          
       305 000  

 
Behandling: 
Søknadene ble gjennomgått og innstillingene behandlet.  Alle innstillingene ble anbefalt 
vedtatt med unntak av en som ble satt på vent for utsjekk av nærmere retningslinjer for 
tildeling til private aktører.  
 
Restbeløpet på kr 505.000 utdeles senere i 2015.  Tildeling av midler til «Ressurssenteret 
for psykisk helse» avventes til det er avklart hva prosjektet får av øvrige søkte 
fylkeskommunale midler. Tildeling til private aktører avventes samt at det jobbes med 
tildeling av midler til søknader innen folkehelse og sentrumsutvikling. Det kan også være 
aktuelt å tildele restbeløpet til allerede innkomne søknader som ikke mottok midler i første 
runde. 
 
Vedtak: 
Regionrådet anbefaler tildeling av regionale utviklingsmidler for 2015 i to runder. 
I første runde anbefales tildeling av kr 1.100.000 til innkomne søknader jfr skjema under. 
 
Første tildeling anbefales som følger: 
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REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER 2015 - vedtatt tildeling 1.runde, mai 2015   

Tittel Søker Søkt 
Rådmennenes 

innstilling 

Vedtatt i 
regionråd 

Montering av glassgulv og lys i 
Edvardsjakt på Koboltgruvene 

Stiftelsen Modums 
Blaafarveværk 

200 000 
  

Ungdomsløftet i Midt-
Buskerud 

Buskerud idrettskrets 220 000 200 000 200 000 

Parkering og besøkssenter 
Lauvlia 

Stiftelsen 
Kunstnerhjemmene i 
Sigdal 

475 000 200 000 200 000 

Tyrifjorden for alle II Gulsrud Leirsted AS 200 000 200 000 
 

Videreføring av Ja bedrift 
Modum kommune- 
undervisningskontoret - 
JAbedrift 

86 500 100 000 100 000 

Nye tiltak ved Ressurssenter 
psykisk helse 

Modum kommune 400 000 
 

  

Planlegging av ny RV35 Modum kommune 500 000 250 000 250 000 

God Tur - med sykkel eller 
fiskestang 

Krødsherad kommune 250 000 200 000 200 000 

Etablererveiledning 

Modum Kommune (på 
vegne av Modum, 
Krødsherad og Sigdal) 

150 000 150 000 150 000 

Reg. utviklingsmidler  - 
1.tildeling 2015   2 481 500 1 300 000 1 100 000 

Totalt beløp til utdeling i 
2015 

  

                       
  1 605 000  

          

1 605 000 

Rest til utdeling     
          
     305 000     505 000 

 
 
 

 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/2090    

 
 

FORDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNEREFORM, 
2.GANGS FORDELING 2015 
 
Rådmennenes innstilling: 
Fordeling av tildelte midler drøftes i møtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Region Midt-Buskerud søkte om totalt kr 392.000 i skjønnsmidler fordelt  på 2 søknader  

( kr 297.000 til politikerinnvolverting + kr 95.000 til ungdomsmedvirkning). 

 

Regionen mottok kun ca halvparten av omsøkte midler dvs totalt kr 200.000 i 

skjønnsmidler.  

 

Regionrådet må ta stilling til hvordan de tildelte midlene skal fordeles mellom 

prosjektene. 

 
Vedlegg: 

 2.gangs tildelingsbrev fra Fylkesmannen; «Fordeling av skjønnsmidler til 
kommunreformen 2015 – 2.gangs fordeling» 

 Søknad om skjønnsmidler - ungdomsmedvirkning 

 Søknad om skjønnsmidler - politikerinnvolvering 

 Brev fra Fylkesmannen; «Skjønnsmidler 2015 – til kommunereformarbeidet» 

 1.gangs tildelingsbrev fra Fylkesmannen 
 
 
 
 



Vår dato: 19.05.2015 
Vår referanse: 2014/4828 
Arkivnr.: 331.2 
Deres referanse:  
 
Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner 
 
Innvalgstelefon: 32266683 

Kommunene i Buskerud  
 
    
 
 
 
 
Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 - 2. gangs fordeling 
 
 
Vi viser til vårt brev av 17. desember 2014 der vi informerte om at 7 millioner kroner av 
fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen.   
 

Vedtak: 
 
Ved 2. gangs fordeling pr. 01.05.15 er følgende kommuner tildelt midler: 
 

• Drammen kommune  500.000 kr 
• Kongsberg kommune  385.000 kr 
• Kongsbergregionen        100.000 kr 
• Ringerike kommune       700.000 kr 
• Region Midt-Buskerud 200.000 kr 
• Nedre Eiker kommune 700.000 kr 

 
Det understrekes overfor kommunene at midlene innvilges til følgende kriterier: 
 

• Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 
• Politiske verksted & dialogmøter 
• Innbyggerinvolvering 

 
Midlene tildeles under følgende forutsetninger: 
 

• Alt utarbeidet materiale skal gjøres tilgjengelig for fylkesmannen for videre 
distribusjon. 

• Kommunene skal rapportere på tildelte midler. 
• Fylkesmannen skal ha melding om tildelte midler som ikke benyttes til omsøkte 

formål. 
• Kommuner som er innvilget midler kan ikke forvente å bli prioritert i neste runde, 

dersom flere gode søknader fra kommuner som ikke tidligere er tildelt midler. 
 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 
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Ved første gangs fordeling 01.02.15 tildelte vi i alt 1,92 millioner kroner til følgende 
kommuner: 
 

• Drammen kommune  700.000 kr 
• Kongsberg kommune    70.000 kr 
• Øvre Eiker kommune  550.000 kr 
• Lier kommune   600.000 kr 

 
Til søknadsfristen 01.05.15 mottok vi søknader for i alt kr 5.902.200 fra følgende kommuner: 
 

• Drammen kommune  2.000.000 kr 
• Kongsberg kommune     635.000 kr 
• Kongsbergregionen            700.000 kr 
• Ringerike kommune        1.110.000 kr 
• Region Midt-Buskerud    392.000 kr 
• Nedre Eiker kommune 1.065.200 kr 

 
Ovennevnte kommuner har søkt om midler til følgende tiltak: 
 
Drammen kommune: 

• Husstandsbrosjyre kr 600.000. 
• Utvikle rammer og presentasjoner for debattmøter kr 400.000 
• Prosjektleder kommunereform kr 1.000.000 

 
Kongsberg kommune: 

• Innbyggerinvolvering: 
o innbyggerundersøkelse, telefonintervju, utarbeide rapport kr 175.000 
o Næringslivsundersøkelse kr 85.000 
o Dialogmøter bygdelag kr 50.000 
o Dialogmøter med næringslivsledere kr 5.000 
o Div. informasjonstiltak kr 70.000 

• Involvering av ansatte og dialog med innbyggerne  
o Møter og samlinger for ledere og ansatte kr 100.000 
o Involvering av ungdom i samarbeid med ungdomsrådet og dialogmøter med 

innbyggere kr 100.000 
o Informasjonstiltak kr 50.000 

 
Kongsbergregionen: 

• Generelt om kommunereformen – flere møtearenaer, ulike workshops kr 100.000 
• Næringslivsdagen kr 100.000 
• Teknologidagene – Kongsberg Summit – kr 500.000 

 
Ringerike kommune: 

• Aktiviteter som involverer ungdom kr 310.000 
• Politiske verksteder og dialogmøter kr 240.000 
• Innbyggerinvolvering kr 560.000 

 
Region Midt-Buskerud: 

• Politikerinvolvering og politisk verksted kr 297.000 



Side 3 av 3 
 

• Ungdomsmedvirkning kr 95.000 
 
Nedre Eiker kommune: 

• Innbyggerinformasjon og folkemøter kr 245.700 
• Tiltak rettet mot næringslivet kr 194.500 
• Ungdom i reformprosessen – søknad til høsten 
• Barn i grunnskolen – spesielt ungdomsskolen kr 135.000 
• Informasjon og medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i kommunen kr 490.000 

 
Søknadene er i denne runden ikke imøtekommet fullt ut. 
 
Etter tildeling pr. 01.05.15 gjenstår 2,495 mill. kroner til fordeling pr. 01.08.15. 
 
Søknader som er innkommet etter fristen 01.05.15 tas med ved siste fordeling pr. 01.08.15. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør 
 

  Lisbet K. Smedaas Wølner 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
 



 

Sentraladministrasjon 
Telefon: 32 78 93 00     Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund  Bankgiro: 2270 07 61413 
post@modum.kommune.no     www.modum.kommune.no          Org. nr.: 970 491 589 

Fylkesmannen i Buskerud 
Postboks 1604 
Att: Lisbeth Wølner 
3007 DRAMMEN        
  

 
 

 
 
Arkivsak  Arkivkode Etat/Avd/Saksb     Dato  
15/1583  026 SADM/RDM/AMJ   28.04.2015 

 

 

SØKNAD SKJØNNSMIDLER 2015 – Ungdomsmedvirkning 
 
Vi viser til tildeling av skjønnsmidler for 2015, som skal benyttes i arbeidet med 
kommunereformen. Kriterier for søknadene er aktiviteter som involverer ungdom i 
reformprosessen, politiske verksted & dialogmøter, innbyggerinvolvering. 
 
Ungdomsrådene i Modum, Sigdal og Krødsherad har jobbet med kommunereformen hver 
for seg. Representanter til styret i Buskerud ungdommens fylkesting har også jobbet med 
reformen i møte med Fylkesmannen.  
 
Ungdomsrådene etterspør mer informasjon om kommunereformen som er rettet mot 
unge. De mener det er behov for bred informasjon til alle ungdommer og muligheter for 
engasjert ungdom å jobbe grundigere med aktuelle problemstillinger for vår region.  
 
Ungdomsrådene i Midt-Buskerud ønsker å lage en kampanje om kommunereform. Vi er i 
startgropa på prosjektet og ønsker å søke midler til gjennomføring: 
 
Vi ønsker å hente inn en sprek foredragsholder som reiser rundt på ungdomsskolene i 
Midt-Buskerud samt Rosthaug videregående skole og formidler kommunereform til alle 
elevene. Ordførerne i hver kommune skal også delta. Vi ønsker å gjøre dette i 
månedsskiftet august / september, i forkant av valget 14. sept. På dette tidspunktet 
forventer vi at media har mye fokus på reformen. 
 
Deretter skal ungdomsrådene i de tre kommunene ha felles workshop der reformen blir 
drøftet grundig, gjerne med innspill fra sine respektive skoler. Denne gruppa ønsker vi å 
utfordre ekstra med konkrete oppgaver og møter med politikere, kanskje også som 
konkret innspill til kommunens øvrige behandling av kommunereformen.  Ungdommene 
vil være bindeledd mellom sine jevnaldrende og etablerte politikere.  Det kan også være 
aktuelt å dra til Stortinget for å møte sentrale politkere i forbindelse med temaet. 
 
 



 

 

Formannskapene i de tre kommunene jobber med kommunereformen, se egen søknad.  
 
Vi har vært i kontakt med Drammen videregående skole, som også jobber med 
kommunereform. Vi avtalte å utveksle erfaringer. De opplyste at elevene deres neppe har 
kapasitet til å dra på turne i Midt-Buskerud. 
 
Regionrådet for Midt-Buskerud søker om skjønnsmidler til gjennomføring av ovennevnte 
prosjekt for ungdomsmedvirkning i kommunereformprosessen. 
 

Utgifter:     

Foredragsholder,  
Foredrag på 5 skoler 
inkl forberedelser  

 50 000   

Reiseutgifter 
foredragsholder 

5 000   

Workshop for tre 
ungdomsråd med 
overnatting og 
transport 

40 000 
 

  

SUM  95 000   

 
 
Vi søker med dette om kr. 95.000 i skjønnsmidler til prosjektet med ungdomsmedvirkning 
i kommunereformprosessen i Midt-Buskerud. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Audun Mjøs 
Rådgiver i Modum kommune 
 
for Regionrådet i Midt-Buskerud 

Tel: 32789300 
Email: audun.mjos @modum.kommune.no 

 

 
 
 
 
 



 

Kulturetaten 
Telefon: 32 78 93 00     Postadresse: Postboks 38, 3371 Vikersund  Bankgiro: 2270 07 61413 
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Fylkesmannen i Buskerud 
Att: Lisbet Kari Wølner 
PB 1604 
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Arkivsak  Arkivkode Etat/Avd/Saksb     Dato  
15/1583  026 KUL/STO/MSB   27.04.2015 

 
 
SØKNAD OM SKJØNNSMIDLER 2015 - Midt Buskerud 
Modum, Sigdal og Krødsherad 
 
*felles konferanse, dialogmøte og seminar for alle de tre formannskapene  
*politisk verksted på tvers av kommunegrensene i Midt Buskerud. 
 
Vi viser til tildeling av skjønnsmidler for 2015, som skal benyttes i arbeidet med 
kommunereform. Kriterier for søknadene er aktiviteter som involverer ungdom i 
reformprosessen (se egen søknad) samt innbyggerinnvolvering, politisk verksted & 
dialogmøter (se søknaden her). 
 
Regionrådet i Midt-Buskerud søker med dette om skjønnsmidler til tiltak knyttet til bedre 
informasjon og prosess om kommunereform, bedre informasjonsflyt og dialog mellom 
politikerne og mer kommunikasjon på tvers av kommunegrensene i regionen.  
Det er planlagt aktiviteter og arrangementer for å informere, kommunisere og involvere 
politikere i hele regionen.  
 
Vi setter fokus på å få til en felles informasjonsflyt og plattform på tvers av 
kommunegrensene, for å skape gode relasjoner og dialog mellom kommunene i 
regionen. Region Midt-Buskerud har historie for å samarbeide godt om flere ulike 
tjenester. Kommunereformen er et mye større og mer omfattende tema, og mange 
politikere etterspør mer informasjon og mer dialog inn i prosessen både innad i 
kommunen og på tvers av kommunene. Mange venter på en arena for den gode på 
nabopraten.  
 
Det planlegges med dette et felles opplegg for regionen der det er fokus på felles 
møteplass, felles kvalitativ informasjon, dialog, spørsmål, diskusjon og kommunikasjon 
samt avklare mål og prosess fremover. 
 
 



 

 

Det søkes nå om midler til følgende program og opplegg for å inkludere og involvere 
politikerne på tvers av kommunegrensene; 
 
1.Felles seminar og konferanse over to dager for alle formannskapene i regionen; 
(Se vedlagt program). 
 
Regionrådet skal arrangere et to-dagers seminar for alle formannskapene i de tre 
kommunene i regionen samt ordførere og rådmenn. Seminaret skal ha et variert innhold 
knyttet opp mot kommunereform og endring i kommunestruktur. 
 
Innholdet i seminaret er i grove trekk;  

 felles deltakelse på kommuneøkonomikonferansen på Fornebu,  

 et spesialfordrag fra en dyktig rådgiver/konsulent om kommunereform med 
utgangspunkt i vår region og våre kommuner.  

 møte med to ordførere som har tatt valg om kommunsammenslåing og høre om 
deres prosess samt  

 møte med en ordfører som ikke har tatt avgjørelsen enda, men er nær en 
avgjørelse  

 felles formannskapsmøte – dialog om temaene og informasjonen som er blitt 
berørt - oppgaver 

 møte om kraft/energiengasjement på tvers av kommunegrenser – endring i 
kommunestruktur – konsekvenser for kraftsektoren 

 
 
2. Politisk verksted og dialogmøter: 
Det skal arrangeres politisk verksted og dialogmøte på tvers av kommunegrensene etter 
valget i høst, for at de nye politikerne raskt skal bli bedre kjent på tvers av 
kommunegrensene, få en tidlig innføring i prosessen om kommunereform, skape en god 
dialog mellom nye politikerne og planlegge veien videre.  

 
Dette møtet/ «verkstedet» skal arrangeres entent som et heldagsmøte eventuelt at man 
velger å ha det over to dager. 

 
Følgende innhold og tiltak til politisk verksted; 

o invitere ressurspersoner som kan informere og oppdatere om 
kommunereformen 

o engasjere prosessrådgiver som kan dra politikerne gjennom de riktige 
øvelsene med oppgaver, spørsmål, dialog, veien videre, andre tiltak, 
innvolvering av andre, involvering av innbyggere   

 
 
 
 
 



 

 

BUDSJETT 
Budsjett til kommunereform – politikerinnvolvering og politisk verksted på tvers av 
kommunegrenser i regionen: 
 
Studietur (ca 30 pers) 
 Deltakelse på seminar      kr. 25.000 
 KS-konsulent      kr. 14.500 
 Overnatting m/lunsj, middag, kveldsmøtepakke kr. 60.000 
 Leie av møterom og lunsj dag 2    kr. 10.000 

Leie av buss m/sjåfør     kr. 20.000 
 Møtegodtgjøring/ Frikjøp av politikere – 2 dager kr. 40.000  
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Totalt til sammen     kr 169.500 
 =================================================== 
 
Politikerverksted (ca 30 pers) 
 Konferanse – Møtepakker 2 dager inkl lunsj   kr.   20.000 
 Overnatting inkl middag     kr.   45.000 
 Leie av konsulent/prosesssrådgiver - 2 dager kr.   20.000 
 Møtegjodtjøring/Frikjøp av politikere – 2 dager kr.   40.000 
 Reisegodtgjørelse     kr.     2.500 
 ---------------------------------------------------------------------------------- 
 Totalt til sammen     kr. 127.500 
 =================================================== 
 
Vi søker med dette om kr 297.000 i skjønnsmidler til arbeidet om kommunereform med 
temaene; politikerinnvolvering på tvers av kommunegrenser. 
 
Vi ser frem til å høre fra dere. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Marianne Skjetne Bøe 

Regionrådskoordinator Midt-Buskerud 

Mobil: 924 89 400 

Email: marianne.boe@modum.kommune.no 

� 

Kopi til: Ordførere og rådmenn i Modum, Sigdal og Krødsherad 

Vedlegg: Program for felles seminar med alle  formannskapene i regionen, mai 2015 
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Saksbehandler: Lisbet Kari Wølner 

 

Innvalgstelefon: 32266683 
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Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Kommunene i Buskerud  

 

    

 

 

 

 

Skjønnsmidler 2015 - til kommunereformarbeidet 
 

 

Kommunereformen ble vedtatt av Stortinget 18. juni 2014. Den største samfunnsreformen i 

nyere tid, er en reform for å sikre innbyggerne gode tjenester de neste 20 – 30 år. Regjeringen 

har lagt opp til en rask prosess som vil kreve store ressurser i kommunene. Etter 

fylkesmannens oppfatning arbeider kommunene i Buskerud aktivt med prosessen for å utvikle 

fremtidens kommune. Fylkesmannen ønsker å støtte opp under kommunenes arbeid med bruk 

av skjønnsmidler.  Som fylkesmann Helen Bjørnøy informerte om på møtet 9. desember i år, 

vil 7 millioner kroner av fylkesmannens skjønnsramme benyttes til arbeidet med 

kommunereformen.  

 

Dette betyr at skjønnsmidler til prosjekter i 2015 utgår, idet midlene er lagt inn i arbeidet med 

kommunereformen.  Regionkoordinatorene er informert om denne endringen på møte i dag. 

 

Kriterier:   

Det legges følgende kriterier til grunn for søknadene: 

 

 Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 

 Politiske verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 

 

Vi gjør oppmerksom på at skjønnsmidler i forbindelse med utredninger ikke vil bli prioritert. 

 

Regjeringen ønsker en bred prosess som involverer innbyggerne og som gir disse et grunnlag 

for å kunne noe om fremtidens struktur. Først når man er invitert til en dialog og gitt innblikk 

i forutsetningene for fremtidige rammebetingelser, kan man egentlig mene noe om fremtidens 

kommunestruktur. Innbyggerinvolvering er derfor avgjørende for å skape en god prosess. 

 

Frister: 
Det legges opp til følgende søknadsfrister i 2015: 

 

 1. februar 2015 

 1. mai 2015 

 1. august 2015 

 



Side 2 av 2 

 

Grunnen til at det legges opp til 3 søknadsfrister er at kommunene har ulikt utgangspunkt for 

igangsetting av de ulike aktivitetene i forbindelse med kommunereformarbeidet.  Vi vil sørge 

for at det holdes av midler til de ulike søknadstidspunktene. 

 

Kommunene kan søke enkeltvis eller sammen med andre kommuner.  Dersom det er ønskelig 

kan kommunene også søke regionvis eller sammen med andre regioner.  Det er stor grad av 

frihet i forhold til hvordan kommunene ser at det er formålstjenlig å jobbe med 

kommunereformarbeidet. 

 

Det legges ikke opp til eget søknadsskjema.  Det fremmes søknad med beskrivelse av tiltaket, 

kostnader og planlagte aktiviteter.  

 

Alle søknader som får tildelt midler skal rapportere i forhold til søknaden.  Rapporteringsfrist 

for 2015 er 1. desember 2015. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Helen Bjørnøy 

Fylkesmann 

 

  Bente Nyegaard Fjell 

 Avdelingsdirektør 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kommunene i Buskerud

  

Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 - 1. gangs fordeling

Vi viser til vårt brev av 17. desember 2014 der vi informerte om at 7 millioner kroner av 
fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen.

Til søknadsfristen 01.02.15 mottok vi søknader for i alt 1,92 millioner kroner fra følgende 
kommuner:

 Drammen kommune 700.000 kr
 Kongsberg kommune   70.000 kr
 Øvre Eiker kommune 550.000 kr
 Lier kommune 600.000 kr

Ovennevnte kommuner har søkt om midler til følgende tiltak:

Drammen:
 Ungdomsrådet i Drammen utarbeider film som grunnlag for debatt om 

kommunereformen blant ungdom i Drammen – kr 400.000
 Visuell presentasjon av kommunereformen for involvering av innbyggere, lag, 

foreninger m.fl. – kr 250.000
 Utvikle informasjonsmateriell om kommunereformen til bruk i skolene – kr 50.000

Kongsberg:
 Gjennomføring av innbyggermøte – kr 70.000

Øvre Eiker:
 Møterunde med by- og grendeutvalg - kr 100.000
 Ungdom i reformprosessen – elevrådene gjennomfører aktiviteter ved skoler for å få 

en diskusjon blant elevene om kommunereformen – debatthefte tilpasset ungdom og 
medier som ungdom bruker - kr 200.000

 Involvering av kommunens ansatte – 200.000
o Møter med de ansatte i de ulike tjenestene
o Lederutviklingsprogram – dagsprogram om kommunereformen
o Skoleringsdag for alle ansatte med tema kommunereform

 Informasjonstiltak – kr 50.000:
o Publisering av material fra dialog og utredinger
o Utarbeidelse av en «Arbeidsbok» til bruk i møter og elektronisk dialog
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Lier kommune:
Lier kommune legger opp til arbeid med kommunereformen i 2015 med en kostnadsramme 
på 1,8 mill. kroner og søker kr 600.000 av skjønnsmidler.  Følgende tiltak skal gjennomføres i 
2015:

 Nettsted og brosjyre
 Involvering av ungdom
 Innbyggerundersøkelse
 Lokalpolitisk medvirkning og forankring
 Medvirkning i kommunens egen organisasjon
 Medvirkning fra interessegrupper og representanter i lokalsamfunnet

Fylkesmannen har funnet søknadene relevante og har tildelt midler til de ovennevnte 
kommunene. Midlene tildeles under følgende forutsetninger:

 Alt utarbeidet materiale skal gjøres tilgjengelig for fylkesmannen for videre 
distribusjon.

 Kommunene skal rapportere på tildelte midler.
 Fylkesmannen skal ha melding om tildelte midler som ikke benyttes til omsøkte 

formål.
 Kommuner som er innvilget midler kan ikke forvente å bli prioritert i neste runde, 

dersom flere gode søknader fra kommuner som ikke tidligere er tildelt midler.

Ved tildeling av til sammen 1,92 millioner kroner ved 1. gangs fordeling, gjenstår 5,08 
millioner kroner til fordeling 01.05.15 og 01.08.15.  

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Fylkesmann

Lisbet K. Smedaas Wølner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/2110    

 
 

SØKNAD SKJØNNSMIDLER 2015 - 
3.GANGS TILDELING FRA FYLKESMANNEN  
 
Rådmennenes innstilling: 
Temaer for nye søknader drøftes i møte. 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannens skjønnsramme på 7 mil kroner i 2015 skal benyttes kun til prosjekter og 
arbeid tilknyttet kommunereform. Skjønnsmidler til andre prosjekter i 2015 utgår, idet 
midlene er lagt inn i arbeidet med kommunereform. 
 
Følgende kriterier er lagt til grunn for søknader til tildeling av midler; 

 Aktiviteter som involverer ungdom i refomprosessen 

 Politisk verksted & dialogmøter 

 Innbyggerinvolvering 
 
Søknadsfrister for 2015; 

 1.februar 2015 

 1.mai 2015 

 1.august 2015 
 
Det ble i første søkerunde fordelt 1,92 mill kroner og i andre søkerunde 2,585 mill 
kroner. Totalt er 4,505 mill kroner av totalt 7 mill kroner fordelt.  
 
Etter tildeling pr 01.05.15 gjenstår 2, 495 mill kroner til fordeling pr 01.08.15. 
 
Vedlegg: 

 Brev fra Fylkesmannen;  
« Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 – 2.gangs fordeling» 
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Fordeling av skjønnsmidler til kommunereformen 2015 - 2. gangs fordeling 
 
 
Vi viser til vårt brev av 17. desember 2014 der vi informerte om at 7 millioner kroner av 
fylkesmannens skjønnsramme for 2015 var avsatt til arbeidet med kommunereformen.   
 

Vedtak: 
 
Ved 2. gangs fordeling pr. 01.05.15 er følgende kommuner tildelt midler: 
 

• Drammen kommune  500.000 kr 
• Kongsberg kommune  385.000 kr 
• Kongsbergregionen        100.000 kr 
• Ringerike kommune       700.000 kr 
• Region Midt-Buskerud 200.000 kr 
• Nedre Eiker kommune 700.000 kr 

 
Det understrekes overfor kommunene at midlene innvilges til følgende kriterier: 
 

• Aktiviteter som involverer ungdom i reformprosessen 
• Politiske verksted & dialogmøter 
• Innbyggerinvolvering 

 
Midlene tildeles under følgende forutsetninger: 
 

• Alt utarbeidet materiale skal gjøres tilgjengelig for fylkesmannen for videre 
distribusjon. 

• Kommunene skal rapportere på tildelte midler. 
• Fylkesmannen skal ha melding om tildelte midler som ikke benyttes til omsøkte 

formål. 
• Kommuner som er innvilget midler kan ikke forvente å bli prioritert i neste runde, 

dersom flere gode søknader fra kommuner som ikke tidligere er tildelt midler. 
 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 



Side 2 av 3 
 
Ved første gangs fordeling 01.02.15 tildelte vi i alt 1,92 millioner kroner til følgende 
kommuner: 
 

• Drammen kommune  700.000 kr 
• Kongsberg kommune    70.000 kr 
• Øvre Eiker kommune  550.000 kr 
• Lier kommune   600.000 kr 

 
Til søknadsfristen 01.05.15 mottok vi søknader for i alt kr 5.902.200 fra følgende kommuner: 
 

• Drammen kommune  2.000.000 kr 
• Kongsberg kommune     635.000 kr 
• Kongsbergregionen            700.000 kr 
• Ringerike kommune        1.110.000 kr 
• Region Midt-Buskerud    392.000 kr 
• Nedre Eiker kommune 1.065.200 kr 

 
Ovennevnte kommuner har søkt om midler til følgende tiltak: 
 
Drammen kommune: 

• Husstandsbrosjyre kr 600.000. 
• Utvikle rammer og presentasjoner for debattmøter kr 400.000 
• Prosjektleder kommunereform kr 1.000.000 

 
Kongsberg kommune: 

• Innbyggerinvolvering: 
o innbyggerundersøkelse, telefonintervju, utarbeide rapport kr 175.000 
o Næringslivsundersøkelse kr 85.000 
o Dialogmøter bygdelag kr 50.000 
o Dialogmøter med næringslivsledere kr 5.000 
o Div. informasjonstiltak kr 70.000 

• Involvering av ansatte og dialog med innbyggerne  
o Møter og samlinger for ledere og ansatte kr 100.000 
o Involvering av ungdom i samarbeid med ungdomsrådet og dialogmøter med 

innbyggere kr 100.000 
o Informasjonstiltak kr 50.000 

 
Kongsbergregionen: 

• Generelt om kommunereformen – flere møtearenaer, ulike workshops kr 100.000 
• Næringslivsdagen kr 100.000 
• Teknologidagene – Kongsberg Summit – kr 500.000 

 
Ringerike kommune: 

• Aktiviteter som involverer ungdom kr 310.000 
• Politiske verksteder og dialogmøter kr 240.000 
• Innbyggerinvolvering kr 560.000 

 
Region Midt-Buskerud: 

• Politikerinvolvering og politisk verksted kr 297.000 
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• Ungdomsmedvirkning kr 95.000 
 
Nedre Eiker kommune: 

• Innbyggerinformasjon og folkemøter kr 245.700 
• Tiltak rettet mot næringslivet kr 194.500 
• Ungdom i reformprosessen – søknad til høsten 
• Barn i grunnskolen – spesielt ungdomsskolen kr 135.000 
• Informasjon og medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte i kommunen kr 490.000 

 
Søknadene er i denne runden ikke imøtekommet fullt ut. 
 
Etter tildeling pr. 01.05.15 gjenstår 2,495 mill. kroner til fordeling pr. 01.08.15. 
 
Søknader som er innkommet etter fristen 01.05.15 tas med ved siste fordeling pr. 01.08.15. 
  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Bente Nyegaard Fjell 
avdelingsdirektør 
 

  Lisbet K. Smedaas Wølner 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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JABEDRIFT - YRKESMESSE  
 
Rådmennenes innstilling: 
Evaluering av Yrkesmessen i Midt-Buskerud samt handlingplan tas til orientering. 
Søknad om finansiering drøftes i møtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Skolesektorene i Modum, Sigdal og Krødsherad har sammen med Rosthaug vgs, Modum 
Rotaryklubb og Modum næringsråd utviklet en felles yrkes- og utdanningsmesse. 
Målgruppen er elever på 10.klassetrinn samt elever fra videregående skole. I tillegg til å 
hjelpe elevene til å få en oversikt over aktuelle yrker og utdanningsvalg, er messa også 
en møteplass der lokalt næringsliv får muligheten til å vise seg fram.  Dato for messa i 
2016 er satt til tirsdag 12.januar. 
 
Se vedlagt plan for gjennomføring av messa, sist revidert av styringsgruppa og 
arbeidsgruppa 24.04.2015 samt søknad til regionrådet om støtte til årlig 
medfinansiering til messa, totalt stipulert oppad til kr 30.000 pr år. Arbeidsinnsats som 
nedlegges av skolene, kommunen og samarbeidspartnere før, under og etter 
arrangementetet er ikke del av dette. 
 
Vedlegg: 

 Yrkes- og utdanningsmessen i Midt-Buskerud – plan for gjennomføring 

 Evaluering etter Yrkes- og utdanningsmessa 2015 

 Evalueringsutsagn fra utstillere 2015 

 Søknad om finansiering av yrkes- og utdanningsmessa  
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Krøderen skole, Nordre Modum ungdomsskole,  

Sigdal ungdomsskole, Søndre Modum ungdomsskole 

Og Rosthaug videregående skole 

 

Yrkes- og utdanningsmessen i 

MidtBuskerud 

Plan for gjennomføring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen er sist revidert 24.04.2015 
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1 Bakgrunn: 
Elevene i grunnskolen skal gjennom faget Utdanningsvalg få kjennskap til arbeidslivet, ulike 

yrker og hva slags utdanning som er nødvendig. Aktuelle læringsmål fra LK06 er; 

 Elevene skal kunne presentere lokalt arbeids- og næringsliv og vurdere 

arbeidsmulighetene innenfor noen valgte utdanningsprogram og yrker 

 Elevene skal kunne reflektere over og presentere utdanninger og yrker i forhold til 

egne interesser og forutsetninger 

 Elevene skal kunne vurdere videre valg av utdanning og yrke basert på erfaringer fra 

utprøvingen 

Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner vedtok i 2012/3 felles Handlingsplan for 

Region Midt-Buskerud 2012-15. Målsetting for emnet Næringsutvikling er at Midt-Buskerud 

skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall bedrifter og 

arbeidsplasser. En strategi for å nå målet er å styrke samarbeid mellom kommune, 

næringsliv og skole, med følgende tiltak:  

 Utarbeide plan for samarbeid skole-næringsliv og iverksette konkrete tiltak 

 Felles yrkesmesse 

 Jobbavis 

 Deltakelse i aktiviteter i regi av stiftelsen «Ungt entreprenørskap» 

Denne planen har til hensikt å kvalitetssikre det lokale arbeidet med Yrkes- og 

utdanningsmessen, slik at messen blir arrangert i tråd med sentrale og lokale målsettinger. 

 

2 Målsetting 
 Yrkes- og utdanningsmessen i MidtBuskerud (YUMMB) skal gi elevene på 10. trinn 

oversikt over aktuelle yrker og utdanningsveier til disse yrkene. Elever fra Rosthaug 

vgs kan delta hvis det er kapasitet. Elevene skal bli sikrere og mer motivert i sine 

valg.  

 YUMMB skal presentere alle aktuelle utdanningsprogram på Rosthaug VG. De 

utdanningsprogram som ikke dekkes av Rosthaug VG, søkes dekket av andre aktuelle 

skoler. 

 YUMMB skal presentere lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser i Midtfylket 

 YUMMB skal også presentere noen aktuelle utdanningsveier utenfor Midtfylket. 

3 Mandat 
Det skal gjennomføres en Yrkes- og utdanningsmesse i MidtBuskerud hvert år. Messens 

format og antall stand-deltakere må holdes på en størrelse som gjør at messen lar seg 

gjennomføre lokalt, med lokale krefter og i ett felles lokale.  
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4 Ansvar 
De tre kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad, ved etatsledere, er ansvarlige arrangører 

av YUMMB. Ansvaret er delegert til rektor ved deltakende skoler, mens det praktiske 

ansvaret for gjennomføring av yrkesmessen er delegert til rådgiverne.  

3  Samarbeidspartnere 
Modum Rotaryklubb er en viktig samarbeidspartner. De har et stort kontaktnett til lokale 

bedrifter i Midtfylket. Deres rolle i forberedelse, gjennomføring og evaluering av YUMMB er 

av stor betydning. Modum Rotaryklubb tar kontakt med, og avtaler deltakelse med aktuelle 

yrkesgrupper. De deltar under avviklingen av messen med koordinering og servering for 

stand-deltakerne. Modum Rotaryklubb foretar også evaluering av YUMMB i etterkant. De 

sammenfatter dette i en evalueringsrapport som presenteres for arbeidsgruppen. 

Rosthaug VG representerer de videregående skolene i Buskerud. På YUMMB presenterer 

skolen alle sine utdanningsprogram. De utdanningsprogram som Rosthaug VG ikke tilbyr, 

søkes presentert fra andre aktuelle videregående skoler. 

Voksenopplæringen i Modum har tidvis elever som tar grunnskoleutdanning og som er 

aktuelle deltakere på YUMMB. Aktuelle elever inviteres til å delta på messen. 

5 Lokaler 
Det har vært hensiktsmessig å arrangere YUMMB i ett felles lokale. Tidligere har messen blitt 

arrangert på NMU og SMU annet hvert år. Messen har etter hvert vokst i omfang og det er 

vurdert at lokalene på SMU nå best tilfredsstiller behovene for lokaler under YUMMB. Andre 

lokaler har vært diskutert, men forkastet ut fra problematikk omkring beliggenhet, 

støy/akustikk og mulighetene for å unngå at noen stands blir “gjemt bort”. Selv om YUMMB 

arrangeres fast på SMU, har likevel alle rådgiverne et like stort ansvar for arrangementet. 

Det er viktig med en god prosess der oppgavene fordeles. 

6 Tidspunkt 
Elevene skal søke videregående opplæring med frist 1. mars. For at YUMMB og det elevene 

lærer der, skal bidra til en god prosess med å velge og å søke ulike utdanningsprogram, bør 

messen arrangeres i god tid før denne dato. Messen gjennomføres medio januar. 

7 Arbeidsgruppe 
Det etableres en arbeidsgruppe som skal forberede, gjennomføre og evaluere YUMMB. 
Arbeidsgruppen består av: 

 en representant for hver av skolene; Søndre Modum ungdomsskole, Nordre Modum 

ungdomsskole, Sigdal ungdomsskole og Krøderen skole. 

 en representant fra Rosthaug videregående 

 to representanter fra Modum Rotaryklubb 
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8 Styringsgruppe 
Styringsgruppen har det overordnede ansvaret for YUMMB og består av kommunalledere 

for skole/oppvekst/undervisning i Modum, Krødsherad og Sigdal. I tillegg møter rektorene 

fra Sigdal ungdomsskole, Krøderen skole, Søndre Modum ungdomsskole og Nordre Modum 

ungdomsskole 

9 Økonomi 
Det er årlige kostnader knyttet til gjennomføring av YUMMB i størrelsesorden 30.000 kr: 

 Foredragsholdere 

 Bespisning 

 Materiell 

 Annet 
Det søkes til Regionrådet i MidtBuskerud, som oppdragsgiver (jfr. punkt 1) å dekke disse 
kostnadene  

10 Årshjul for YUMMB 
NÅR OPPGAVE INNKALLER/LEDER DELTAKERE 

Medio 
januar 
 

Messa gjennomføres   Arbeidsgruppen 

 De arbeidsgruppen 
har kalt inn som 
”hjelpere”. 

Ultimo 
januar 

Evaluering av årets 
YUMMB 

Rektor SMU  Arbeidsgruppen 

Ultimo 
april 

 Evaluering av planen 
for YUMMB. 

 Oppstartsmøte for 
neste års YUMMB. 
Fastsette økonomisk 
ramme, samt 
bestemme dato for 
messa. 

Rektor NMU  Styringsgruppen 

 Arbeidsgruppen 

 Repr. fra regionrådet 

 Repr. fra næringslivet 

Ultimo 
august 

Fordele 
arbeidsoppgaver. Gi 
konkrete oppdrag med 
tidsfrister. 
Gjennomgang av 
referatet fra 
evalueringsmøtet. 

Rådgiver NMU  Arbeidsgruppen  

Medio okt. Rotary informerer om 
alle utstillere. Plassering 
av utstillere bestemmes 
endelig. Gjennomgang 
av selve messedagen. 
Fordeling av oppgaver. 

Rådgiver SMU  Arbeidsgruppen  

 

24.04.2015. 



 

 

 

 

Regionrådet for Midt Buskerud 

Rådmann Aud Norunn Strand 

Postboks 38 

 

3371 VIKERSUND 

 

 

Søknad om finansiering av Yrkes- og utdanningsmessa i MidtBuskerud. 
 

I vedtatt Handlingsplan for Region Midt – Buskerud 2012 – 2015 er «næringsutvikling» et 

overordnet satsningsområdene. Målet er at Midt – Buskerud skal framstå som en attraktiv 

region for næringslivet med økning i antall bedrifter og arbeidsplasser. Som tiltak i perioden 

knyttet til samarbeid skole – næringsliv, er etablering og utvikling av ei felles yrkesmesse i 

regionen løftet fram.  

 

Skolesektoren i de tre kommunene har sammen med Rosthaug vgs, Modum næringsråd og 

Modum Rotaryklubb de siste årene gradvis utviklet ei felles yrkes- og utdanningsmesse som 

får svært gode tilbakemeldinger fra både besøkende og utstillere. Målgruppa er elever på 10. 

klassetrinn i grunnskolen, samt elever fra videregående skole. I tillegg til å hjelpe elevene til 

en oversikt over aktuelle yrker og utdanningsveier til disse yrkene, er messa også en 

møteplass der lokalt næringsliv får muligheten til å vise seg fram. Dato for messa i 2016 er 

satt til tirsdag 12. januar. 

 

Vedlagt oversendes plan for gjennomføring av messa, sist revidert av styringsgruppa og 

arbeidsgruppa 24.04.2015. Som det framgår av planens punkt 9 Økonomi, påløper hvert år en 

kostnad til gjennomføring av dette arrangementet. Det dreier seg om kostnader til å hente inn 

eksterne foredragsholdere til messa, bespisning av utstillere og dugnadsarbeidere, samt 

innkjøp og produksjon av diverse materiell til selve gjennomføringen. Totalt stipulert oppad 

til 30.000 kroner pr. år. Arbeidsinnsats som nedlegges an skolene, kommunene og 

samarbeidspartnerene før, under og etter arrangementet er ikke del av dette. 

 

Styringsgruppa for yrkes- og utdanningsmessa søker Regionrådet om årlig medfinansiering av 

yrkes- og utdanningsmessa i MidtBuskerud med et beløp på inntil 30.000 kroner. 

 

 

Noresund 30.04.2015. 

 

På vegne av styringsgruppa 

 

 

 

Geir Waaler 

Sektorleder for oppvekst Krødsherad kommune 

                                                                      
Modum  

kommune 
Sigdal 

kommune 
     Krødsherad  

       kommune 



Referat fra evaluering etter YUMM 2015 

Tilstede: Rotary (3), SUS, NMU (2), SMU (2), Rosthaug og skolesjefen i Sigdal 

Mål for møtet: 

Evaluere årets yrkesmesse og revidere planene for YUMM med tanke på de kommende årene. 

 

1) EVALUERING AV ÅRETS MESSE (oppsummering av uttalelser fra de som var til stede).  

Målet om å gi elevene på ungdomsskolene en god læring i forhold til yrkes- og skolevalg ble i 

stor grad oppfylt. Det er imidlertid avhengig av at elevene er godt forberedt. Mye av det 

samme kan sies om elevene fra Rosthaug vgs., men der var opplegget litt annerledes, siden 

de kombinerte yrkesmessa med et eget opplegg rundt kurs-/linjevalg på egen skole. Både 

ungdomsskolen og vgs hadde oppmøteplikt. 

I forhold til næringslivets utbytte ved å delta (se egen evaluering fra utstillerne), er det i 

fortsettelsen viktig å sette fokus på bedriftenes og lokalsamfunnets egeninteresse i YUMM-

arrangementet!  

Det er et ønske med et større engasjement fra kommunal sektor.  

Arbeidet med forberedelsene fungerer, som det alltid har gjort, bra. God kommunikasjon i 

arbeidsgruppa. Cecilie har ledet arbeidet glimrende! Det er opparbeidet gode rutiner som 

fungerer godt i forhold til forutsetningene. Innsatsen til Rotary kan ikke overvurderes!  

Vaktmesteren på SMU spilte en veldig viktig rolle for arrangementet. 

Lokalisering:  

Når vi velger hvor og hvordan vi organiserer messa, er det økonomiske aspektet viktig! I 

tillegg er det viktig med fasiliteter/lokaler som passer. SMU peker seg alt i alt ut som det 

beste alternativet. 

SMU har gode lokaler som på mange måter egner seg godt for et arrangement av denne 

typen. Allikevel mener enkelte deltakere at de blir «gjemt bort» i rom med dårlig lokalisering. 

Usikkert om det egentlig ER lokaliseringen som bestemmer om det blir dårlig/ godt besøk på 

den enkelte stand...(?) men kanskje man bør se nærmere på muligheter for å plassere 

bedrifter på en slik måte at det initierer god sirkulasjon i løpet av kvelden.  

Unge Bråten mente at vi enkelt kunne demme opp for dette med «dårlig plassering», hvis 

skolene fikk en liste over de bedriftene som ble dårlig besøkt i år, som utgangspunkt for å 

sikre besøk på disse bedriftene neste år. Konklusjon: Rådgiverne utarbeider et pedagogisk 

opplegg før neste YUMM som innebefatter besøk på stands som ble lite besøkt i år.  

Logistikk/informasjon: 

- Delt oppmøte for å minske presset på parkering og sirkulasjon/informasjon.  

- Legge til rette for en prosjektor i kantinerommet. (Pål ser på dette før neste år.) 

- Det kan fortsatt gjøres forbedringer i forhold til informasjonsbiten!  

- Bør rådgiverne ha en egen stand i kantina?  

- Bør elevregistreringen gjøres på en annen måte?  



- Dørstoppere (trenger flere!). 

- Kan foredragene flyttes innover i lokalene (for å bidra til mer sirkulasjon)? 

Andre tanker/ideer: 

- Spørsmål som eleven planlegger å stille til de som står på stand bør sendes ut til utstillere 

(inkludert de på videregående skole) på forhånd. 

- Det er viktig at elevene får et kart over stands/utstillere på forhånd. 

- I dag er det ulikt hvordan k-lærere og rådgivere deler arbeidet i UDV og mot yrkesmessa? 

-  

 

2) TILBAKEMELDING FRA DE ENKELTE AKTØRER 

Rosthaug: 

- Opplegget med delt arrangement for elevene våre var bra. Organiseringen i 

gymsalen fungerte veldig bra. 

Sigdal: 

- Mye positivt 

- Forberedelsen er alfa og omega 

- Kart bør deles ut på forhånd 

- Fantastisk positivt at lokalt næringsliv stiller opp 

- Imponert over Rotary sin innsats 

NMU: 

- Mange positive tilbakemeldinger fra foreldre og elever. Det fungerer godt slik det 

er i dag. Viktig med for- og etterarbeid. 

Krødern: 

- Masse positive og flinke utstillere. De er imøtekommende og flinke til å bruke et 

språk elevene forstår. 

- Best der hvor visualisering er en del av informasjonen. 

- Informasjonen fra videregående skole var bra. 

Rotary: 

- Tilbakemelding fra utstillerne (egen rapport) 

- Messevertene fra Rosthaug må gjøre seg kjent med lokalene på forhånd 

- Parkeringsarealet er begrenset. Er det mulig å få brøytet et jorde i nærheten hvis 

det er kaldt 

 

Angående tidspunktet for messa: 

Det må tas et standpunkt i forhold til tidspunktet for messa i et eget møte mellom skolesjefen og 

Rosthaug. Det er viktig at dette også blir tatt opp i neste møte med rektorene og rådgiverne fra 

ungdomsskolene. 

 

NMU kaller inn til dette møte i slutten av april. 

 

29/1-15 Ref SJ 



Evalueringsutsagn fra utstillere 

Yrkes og utdanningsmessen 16.01.2015 på Søndre Modum U. 

 
Sitater fra mottatte evalueringsskjemaer. 
 

 

Invitasjon og oppfølging 
Spm:  Hvor bra opplevde du invitasjonen til messen og oppfølging av denne 
 
-Meget bra. Dere har en flott og godt engasjement for dette.  
-Jeg blir mer og mer imponert over hvordan dere organiserer denne messen. Det er et meget flott tiltak, 
synes jeg. Jeg har også drøftet dette med representanter for flere andre yrkesgrupper som alle virker å 
mene det sammen. 
-Kommentar: Syntes det var veldig hyggelig å få invitasjon til messen, da Ringerike fengsel ikke har vært 
representert her tidligere. Ryddig og god informasjon i forkant, både med tanke på plassering, 
organisering og tidspunkter. 
-En god informasjon i forkant 
-Invitasjonen synes jeg var bra. Den kom ut i god tid og vi fikk den informasjon vi trengte. 
-Fint med invitasjon i god tid. 

-Veldig bra! 

 
 

 

Mottagelse i messeområdet                                           
Spm :Hvordan opplevde du mottagelse på messen og hjelp til å komme på plass 
-Meget god opplevelse på alle måter.  
-God som alltid. 
- Kommentar: Vedlig fint at det er en egen plassd man kan hevnede seg, og få anvisning til den plassen 
man skal stå. 
-Mottakelsen nede var OK, men vi fikk bare beskjed om å gå opp. Og for noen som aldri har vært på SMU 
før, var det ikke bare-bare å finne frem. Det bør merkes bedre/tydeligere og det kan være lurt med flere 
verter 
-God mottagelse, positivt med bevertning til utstillere 
-Ble tatt meget godt imot og ble vist på plass 
-Da jeg kom inn på SMU ble jeg møtt av noen i døra som viste hvor man registrerte seg. Etter 
registreringen b Kanskje en ide om når det er lurt å komme, i forholdt til når ‘publikum’ kommer? Jeg trodde 

jeg var i god tid kl. 17.30, men måtte bane meg vei for å komme inn med utstyr etc. 

-I fjor delte jeg rom med andre helsearbeidere. I år ble jeg plassert på eget grupperom. Det er veldig kjedelig å 

sitte alene i et rom, så jeg flyttet inn til de andre. Kanskje man i forkant kan bli spurt om hvor man ønsker å stå? -

Veldig klar over at dere ikke kan t a hensyn til alle ønsker, men da har dere en oversikt å gå ut i fra? 

-Ble vist til rommet jeg skulle være, så mottagelsen er det ingen ting å si på. 
- Vi ble godt mottatt 

 
 
 

Gjennomføring av messen         
Spm: Hvor bra synes du at messen ble gjennomført           

 
-Godt gjennomført, men dere sliter med feil og «ubrukelige» lokaliteter. Skal dere oppnå ønsket resultat 
med messen må dere finne bedre lokaler. Det er for mange av oss som opplever å ikke få eller i liten grad 
få besøk fra elevene. Det kan resultere i fra fall fra utstillere samt at en ikke når hovedhensikten med 
messen. 
 
Av mine medlemsbedrifter i deres området, ville jeg hevde at dere hadde gjennomført dette bedre i 
lokalene til Modum Industrier eller Modulvegger. Jeg ville tro at det finnes lokale bedrifter med så store og 



åpne lokaler at det var mulig på en enkel måte å ta imot en slik messe. For eks. i disse 2 bedriftene ville en 
med sperrebånd legge til rette for å skille virksomhetens produkter og maskiner, samtidig som en kunne 
ha stands igjennom lokalene på en oversiktlig og fin måte. Hadde vært hyggelig om dere kunne vurdert en 
slik tanke. Da hadde dere fått arrangementet inn i gode næringslivs former lokalt. Måtte vært helt topp! 
- Det er i det store og hele et arrangement som andre foreninger med hell kunne gjenta i andre deler av 
landet.  
-Kommentar: Dette bærer preg av at dere har gjennomført denne messen mange ganger. Godt organisert, 
men det kunne til tider bli veldig trangt der man hadde stand. Dette da det til tider var veldig mange 
innom på en gang. Ellers, veldig godt organisert.  
-Bra. Men jeg ble tildelt et cellerom som plass. På eget initiativ flytta jeg inni klasserom rett ved, for å være 
sammen med beslektede yrker. Det er nok ikke så mange som rekruteres til mitt yrke som osteopat, men 
jeg bidrar til en prosess gjennom å være tilstede og diskusjonene med elever og foreldre. Det blir mye 
triveligere for meg og jeg får snakket med flere ved å være i et klasserom. 
-Vanskelig å si siden vi bare var på vår stand. Noen av ungdommene og foreldrene kommenterte at et var 
litt fullt og til tider kaotisk 
-Gjennomføringen oppleves sikkert forskjellig. For vår del havnet vi innerst i underetasjen med dertil 
dårlig besøk. 
-Ved bruk av for eks Modumhallen ville alle utstillere ha like vilkår og samme mulighet til å vise seg frem. 
Håper dette kan være med i vurderingene for neste års messe. 
-Fikk snakket med flere elever, men det ble litt hektisk, og kø i området 
-Messen ble gjennomført på en god måte. Yrker som har litt med det samme å gjøre står i samme rom og 
det synes positivt. I tillegg ble vi underveis i messen tilbudt kaffe samt at noen av arrangørene kom inn og 
så hvordan det gikk, så jeg synes gjennomføringen var bra.  
-Det var få innom oss påmessen. Det kan være lurt å samle alle nødetater i sammerom. 

Jeg tror det var bra. Oppholdt meg i rommet i 2 etasje hele tiden, så jeg vet ikke hvordan det var utenfor rommet 

der jeg sto. Fint med mye folk. 
-Bra at elevene har forberedt spørsmål og med hvem de vil snakke. Det blir lettere for alle parter. 
-Veldig bra gjennomført 

 
 

 
 

Hovedinntrykk       
 
-Meget bra og viktig arrangement! Stå på videre. 
 -En flott messe, men kunne tenke meg at yrker som har tilhørighet til hverandre kan stå mer samlet. F, 
eks jeg som blomsterdekoratør ble satt sammen med elektriker, rørlegger og arkitekt. Føltes ikke som 
riktig sted for ,meg, skulle heller stått sammen med f.eks frisør og lignende  yrke 
-. Meget, meget bra. Savnet kanskje en liten kaffekopp til oss deltakere – det blir mange ungdommer å 
forholde seg til uten å styrke seg på en kaffeskvett over 2,5 timer.  
-Kommentar: Det generelle inntrykket av gjennomføringen er veldig bra. Ryddig og godt organisert. Flott 
med både bevertning (mat ved ankomst), da man gjerne kommer rett fra jobb. Også flott med mulighet for 
en kaffekopp senere på kvelden 
-Bra tiltak! 
-Hei og takk for en lærerik og hyggelig yrkesmesse.Her er en kort evaluering som i grunn er meget positiv. 
Det eneste som kan være bittelitt negativt er at flere av ”utstillerne” inkludert oss hadde vår stand på 
grupperom, det kan være litt vanskeligere (en liten terskel) for elevene og gå inn i rommet. Det er nok 
enklere å få kontakt med elevene når de må passere standen enn når de fysisk må komme inn i rommet.  
-Ellers synes jeg konseptet er meget bra og sikkert til stor hjelp for en del elever som er usikre Synes 
messa er flott på alle måter.  Veldig bra med god lapskaus og bevertning til oss utstillere. 
-Hei! Her er våres kommentarer: først synes jeg det er en tydelig og god forespørsel/informasjon (tydelig 
kart over messe-området) Bra! god tid i forveien av messa. Så er mottagelsen god og oversiktlig, mange fra 
Rotary som har tydelig vester på seg.  
-Gjennomføringen av messa blir bra for det er masse elever og foreldre som besøker messa. Ideelt hadde 
det vært enda bedre om alle aktører hadde vært på samme plan/ i et rom, men det er det jo ikke plass til, 
kanskje det er en tanke å bruke Modumhallen evnt. Skiflyginghallen? Men til slutt: kjempebra jobb av dere 
i Rotary. Viktig for ungdommen! Mvh Berit/Femina 
-Bedre enn tidligere. Moro å delta. Vi var veldig fornøyd med årets plassering. 



-Veldig nyttig for elever og bedrifter med en slik møteplass. Bra at også VG1 elever ble invitert i år. 
-Det var som vanlig et veldig bra opplegg, fornøyd med rom og de som var satt sammen av yrkesgrupper 
sammen med meg. 
-Deltar gjerne neste år også. 
-Generelt er dette et meget godt konsept og gjennomføringen var også meget bra. 
-Alt i alt synes jeg yrkes- og utdanningsmessen er et veldig bra initiativ for ungdommer som står overfor 
mange valg. Det er flott at så mange ulike yrker stiller på stand slik at ungdommene kan høre mer om det 
dem er interesserte i.  
-Vårt inntrykk er at dette var en bra messe, men skulle gjerne vært på en flate. 
 
Vi har jo noen veldig engasjerte og aktive forfattere på Øst-Modum. 
Jeg har jevnlig kontakt med Astrid Nordang som mor i klassen, og Thure Erik Lund på Bar22- quiz. 
Vet også at Gunn Marit Nisja stiller villig opp på bokbad som de arrangerer på Rosthaug. 
En person det kan være nyttig for dere å kontakte kan være Ingjerd Gulestøl. 
Hun underviser norsk på Rosthaug, og var sentral i årets bokbad. 
I tillegg er hun gift med Sverre Følstad som er ansatt på Blaafarveværket, tror han er konservator. 
Begge de to kan kanskje være behjelpelige med å løfte yrkesmessas kreative yrker- representasjon. 
Ingjerd har e-post: ingjerd.gulestol@bfk.no  



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/2112    

 
 

REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSAMFUNNET - ORIENTERING  
 
Rådmennenes innstilling: 
Regional plan for kunnskapssamfunnet til orientering 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Erik Kathrud fra Buskerud Fylkeskommune kommer og orienterer om arbeidet med 
regional plan for kunnskapssamfunnet i Buskerud. Det er også åpent for å komme med 
innspill fra regionrådet til planen. 
 
 
 
 
 
 



 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marianne Skjetne Bøe Arkiv: 026  
Arkivsaksnr.: 15/2113    

 
 

OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAP 28.-29.MAI 2015 - 
KONFERANSE, MØTE  
 
Rådmennenes innstilling: 
Til orientering. 
 
 
Saksopplysninger: 
Regionrådet arrangerte felles tur og konferanse for alle 3 formannskapene i Midt-
Buskerud; Modum, Sigdal og Krødsherad sammen med Ramfoss Kraftlag.  
Turen gikk til Fornebu, Sandefjord og Drammen 28.-29.mai 2015. 
Det var 37 personer som deltok.  
 
Dag 1: Fornebu og Sandefjord; 
Arrangementet startet med deltakelse på Kommuneøkonomikonferansen på Quality 
Expo Fornebu og med påfølgende spesialforedrag med KS-konsulent Håvard Moe.  
 
Turen gikk videre til Scandic Sandefjord hvor det var møte med ordførerne i Sandefjord, 
Andebu og Sande. Sandefjord og Andebu presenterte sin prosess med å komme frem til 
en felles avtale om å slå seg sammen til en felles kommune sammen med Stokke. 
Ordføreren i Sande viste til hvordan deres kommune har vurdert ulike alternativer og at 
svaret fra innbyggerundersøkelsene endret seg fra første til andre undersøkelse.  
Deretter var det felles formannskapsmøte med oppfølgende diskusjon og samtaler om 
dagens temaer og foredrag. 
 
Dag 2:  Drammen; 
Møte og presentasjon av  Johannes Rauboti i Vardar. 
Asle Strand fra KS Bedrift presenterte Reiteutvalgets rapport; «Et bedre organisert 
strømnettet».  
Og Øyvind Såtvedt fra Osloregionen presenterte «Høringsutkast av 
profileringsstrategien for Osloregionen». 
 
Avslutningsvis var det befaring og omvisning på Ramfoss Kraftverk. 
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