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SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.   
 Tittel 
  
16/15 15/2089   
 GODKJENNING  MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 

28.05.15  
 

 
17/15 15/2090   
 FORDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNEREFORM 2015 
 - 2.GANGS FORDELING  

 
 
18/15 15/2110   
 SØKNAD SKJØNNSMIDLER 2015  
 - 3.GANGS TILDELING FRA FYLKESMANNEN  

 
 
19/15 15/2111   
 JABEDRIFT - YRKESMESSE  

 
 
20/15 15/2112   
 REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSAMFUNNET - ORIENTERING  

 
 
21/15 15/2113   
 OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAP 28.-29.MAI 2015 - 

KONFERANSE, MØTE  
 

 



 

 

16/15   
GODKJENNING  MØTEPROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT REGIONRÅDSMØTE 28.05.15  
 
Rådmennenes innstilling: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådsmøte 28.05.15 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra ekstraordinært regionrådsmøte 28.05.15 godkjennes. 
 
 

 

 

17/15   
FORDELING AV SKJØNNSMIDLER TIL KOMMUNEREFORM 2015 
- 2.GANGS FORDELING  
 
Rådmennenes innstilling: 
Fordeling av tildelte midler drøftes i møtet. 
 
Behandling: 
Region Midt-Buskerud fikk tildelt kr. 200.000 i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i mai 2015. 
Dette tilsvarte omtrent halvparten av det totale søknadsbeløpet. Regionen hadde søkt om 
midler til 2 prosjekter. Det ble i regionrådsmøtet drøftet ulike forslag til hvordan de tildelte 
midlene skulle fordeles mellom disse to prosjektene, og det ble enstemmig vedtatt å 
fordele midlene som følger; kr. 75.000 til ungdomsmedvirkning og kr 125.000 til 
politikerinvolvering og politisk verksted for nye politikere. 
 
Vedtak: 
Tildelte skjønnsmidler ble fordelt som følger;  
kr 75.000 til ungdomsmedvirkning og kr 125.000 til politikerinvolvering og politisk verksted. 
 
 
 
 
 
18/15   
SØKNAD SKJØNNSMIDLER 2015  
- 3.GANGS TILDELING FRA FYLKESMANNEN  
 
Rådmennenes innstilling: 
Temaer for nye søknader drøftes i møte. 
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Behandling: 
Fylkesmannen tildeler i august 3.runde av skjønnsmidlene 2015 med søknadsfrist 1.august. 
Regionrådet vurderte flere ulike temaer og prosjekter i forbindelse med kommunereform 
og prosess for å involvere innbyggere, ungdom og politikere. Følgende tiltak ble forslått: 
- Hente inn i undersøkelsen som Drammen kommune har gjennomført og evt 

Numedalskommunene. Vurdere resultatene i undersøkelsene og hvilken 
overføringsverdi og nytte det kan ha for vår region. 

- Krødsherad og Modum vurderer å gjennomføre Swot-analyse (Sigdal har gjennomført 
denne) 

- Innbyggerinvolvering ved eksempelvis: 

 Avholde folkemøter 

 Etablere felles nettsider og brosjyrer 

 Gjennomføre innbyggerundersøkelser 

 Sjekke ut om KS har etablert et opplegg for undersøkelse og rapporter samt pris 
på dette. 

 
Innspill til tema og tiltak som skal inngå i søknaden om 3.gangs tildeling av Skjønnsmidler 
sendes regionrådskoordinator på mail innen 26.juni.  
 
Fylkesmannens søknadsfristen for 3.gangs tildeling av Skjønnsmidler er 1.august 2015.  
 
 
Vedtak: 
Det utarbeides en søknad til Fylkesmannen under tema «Innbyggerinvolvering – 
Kommunereform».  
 
Innspill fra ordførerne om temaer til søknad for 3.gangs tildeling av Skjønnsmidler, sendes 
regionrådskoordinator på mail innen 26.juni. 
 
 
 
 
 
 
 
 

19/15   
JABEDRIFT - YRKESMESSE  
 
Rådmennenes innstilling: 
Evaluering av Yrkesmessen i Midt-Buskerud 2015 samt handlingsplan for denne tas til 
orientering.  
 
Søknad om finansiering drøftes i møtet. 
 
Behandling: 
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Det ble orientert om evaluering av Yrkesmessen i Midt-Buskerud 2015 samt 
Handlingsplanen. 
 
Det var en positiv evaluering med mange gode tilbakemeldinger om en bra messe og god 
gjennomføring. Det var noen innspill om å vurdere en annen arena for messen fordi noen 
av utstillerne/bedriftene blir litt bortgjemt i skolelokalene. Det ble drøftet tanker om 
yrkesmessens fremtid mht størrelse, lokalisering, målgruppe og om det skulle kunne åpnes 
for flere bedrifter? 
 
Regionrådet har mottatt søknad fra «Styringsgruppa for Yrkesmessa» om støtte til 
finansiering av yrkesmessen 2016. Saken ble drøftet i møtet. Regionrådet er positiv til 
søknaden, men henviser søker til å registrere søknaden i Regionalforvaltning.no for 2.gangs 
tildeling av Regionale Utviklingsmidler 2015. Søknaden må være registrert innen 5.august 
2015. 
 
Innstilling til 2.gangs tildeling av Regionale utviklingsmidler blir behandlet i 
Regionrådsmøtet 04.09.15. 
 
 
 
Vedtak: 
Regionrådet var positive til søknad om støtte til Yrkesmessen, men midlene må tildeles fra 
«Regionale utviklingsmidler».  
 
Søknaden må registreres i «www.Regionalforvaltning.no»  for resttildeling av regionale 
utviklingsmidler 2015 innen 5.august 2015. 
 
 

 

 

 

20/15   
REGIONAL PLAN FOR KUNNSKAPSAMFUNNET - ORIENTERING  
 
Rådmennenes innstilling: 
Regional plan for kunnskapssamfunnet til orientering 
 
 
Behandling: 
Erik Kathrud fra Fylkeskommunen orienterte om «Regional plan for kunnskapssamfunnet». 
BFK ønsket innspill til planen fra kommunene i regionen Midt-Buskerud. 
Alle kommunene melder inn sine innspill direkte til Kathrud i BFK. 
 
Vedtak: 
«Regional plan for kunnskapssamfunnet» tas til orientering. 
Innspill til planen meldes direkte fra kommunene og til BFK. 
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21/15   
OPPSUMMERING FRA FELLES FORMANNSKAP 28.-29.MAI 2015 - KONFERANSE, MØTE  
 
Rådmannens innstilling: 
Til orientering. 
 
Behandling: 
Oppsummering og gjennomgang av felles formannskapstur med konferanse og møter. 
Det var et innholdsrikt og nyttig program for både formannskapene i regionen samt 
Ramfoss kraftlag. Godt innhold og bra foredrag samt interessante presentasjoner av 
ordførerne i Sandefjord, Andebu og Sande om deres erfaringer med Kommunereform og 
prosesser rundt temaet. 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
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