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31/15   
GODKJENNING MØTEPROTOKOLL REGIONRÅDSMØTE 04.09.2015  
 
Rådmennenes innstilling: 
Møteprotokoll fra regionrådsmøte 04.09.2015 godkjennes. 
 
Behandling: 
Rådmennenes forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Møteprotokoll fra regionrådsmøte 04.09.2015 godkjennes. 
 

 

 

 

32/15   
KONSTITUERING AV REGIONRÅD 2015-2019  
 
Behandling: 
Rådet for Midt-Buskerud består av ordførerne i regionen og lederfunksjonen går på 
omgang mellom kommunene med 4 års funksjonstid. I kommende periode er det 
Krødsherad ved ordfører Gustav Kalager som skal ha ledervervet i regionrådet, og i tillegg 
består regionrådet av Modums ordfører Ståle Versland og Sigdals ordfører Tine Normann. 
Representanter fra fylkespolitikerne er Britt Homstvedt (uavhengig) og Anders Wengen (V).  
 
 
Vedtak: 
Ny regionrådsleder i Midt-Buskerud for neste 4 års periode er Krødsherads ordfører Gustav 
Kalager.   
 
 

 

 

 

 

 
33/15   
HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD  
 
Rådmennenes innstilling: 
Innspill drøftet i møte tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen. 
 
Behandling: 
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Gjeldende handlingsplan ble presentert i møtet. Innspill til nye fokusområder i ny 
handlingsplan var Randsfjordbanen og Fiberutbygging i regionen – gjerne delta i 
pilotprosjekt. Det ble bestemt å gjennomføre et felles arbeidsmøte for rullering av ny 
handlingsplan. Rådmennene forbereder et grunnlag til rullering i forkant av møtet. 
 
Vedtak: 
Innspill drøftet i møte tas med i det videre arbeidet med ny handlingsplan. Det ble vedtatt 
et arbeidsmøte med ny handlingsplan torsdag 14.januar 2016 i Modum rådhus. 
 

 

34/15   
VIDEREFØRE ETABLERERVEILEDNING  
 
Rådmennenes innstilling: 
Etablererveiledningen videreføres og anbudskonkurranse utlyses. 
 
Behandling: 
Kristinn Hegg presenterte dagens ordning med etablererveiledning og Buskerud 
Næringshage som leverandør. Det kom frem i møtet at det er mulig at det vil komme en 
endring fra Fylkeskommunen i forbindelse med organisering av dagen ordning av 
etablererveiledning i fylket. Dagens avtale varer ut mars 2016. Det ble i møte foreslått at 
dagens avtale forlenges i påvente av nye retningslinjer fra Fylkeskommunen. Det må 
sjekkes om det er mulig å forlenge avtalen for en kortere periode eller om det må utlyses 
en anbudskonkurranse for en avtale på 3 nye år med forbehold om endringer i 
finansieringsstøtte og retningslinjer fra Fylkeskommunen. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes inntil det er gjort en juridisk vurdering av om regionens eksisterende avtale 

kan forlenges. Dette i påvente av en avklaring fra Fylkeskommunen om hvordan fremtidens  

etablererveiledning skal organiseres og finansieres. 

 
 
35/15   
STATUS TJENESTESAMARABEID  
 
Rådmennenes innstilling: 
Statusgjennomgang av regionens tjenestesamarbeid tas til orientering. 
 
Behandling: 
Oversikt over regionens tjenestesamarbeid ble presentert i møte. 
 
 
Vedtak: 
Statusgjennomgang av regionens tjenestesamarbeid tas til orientering. 
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36/15   
MØTEKALENDER 2016 REGIONRÅDET  
 
Rådmennenes innstilling: 
Forslag til Møtekalender 2016 for Regionrådet i Midt-Buskerud er som følger: 
 

Møtekalender for 2016 for Regionrådet 
  

    Utvalg Dato Tid Sted 

Felles formannskapsmøte 
m/politisk verksted 

tors 4.febr og 
fred 5.febr kl. 14.00 Ikke bestemt 

Regionråd 18.03.2016 kl. 12.00 Sigdal 

Regionråd 10.06.2016 kl. 12.00 Krødsherad 

Regionråd 16.09.2016 kl. 12.00 Modum 

Felles formannskapsmøte 20.10.2016 kl. 14.00 Sigdal 

Regionråd 25.11.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

        

 
 
Behandling: 
Forslag til møtekalender ble vurdert i møte. 
Vedtak: 
Følgende møtekalender for Regionrådet i Midt-Buskerud 2016 ble vedtatt: 

Møtekalender for 2016 for Regionrådet 
 
 

 Utvalg Dato Tid Sted 

Felles formannskapsmøte 
m/politisk verksted 

tors 4.febr og 
fred 5.febr kl. 14.00 Ikke bestemt 

Regionråd 18.03.2016 kl. 12.00 Sigdal 

Regionråd 10.06.2016 kl. 12.00 Krødsherad 

Regionråd 16.09.2016 kl. 12.00 Modum 

Felles formannskapsmøte 20.10.2016 kl. 14.00 Sigdal 

Regionråd 25.11.2015 kl. 12.00 Krødsherad 

        

 
 
 

37/15   
GRØNT KOMPETANSESENTER/FAGSENTER  
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Rådmannens innstilling: 
Eierskap og deltakelse i prosjekt «Grønt Fagsenter» på Buskerud gård diskuteres i møtet. 
Regionrådet vedtar i møtet sin rolle og eierskap inn i et forprosjekt om grønt fagsenter. 
 
Behandling: 
Eirik Kolsrud fra Norsk landbruksrådgivning Østafjells presenterte prosjektet rundt et mulig 
Grønt fagsenter på Buskerud gård inklusiv søknaden til Fylkeskommunen om midler til et 
forprosjekt. Fylkeskommunen utsatte saken i sin behandling og ba om at prosjektet fikk en 
tydeligere lokal forankring, klarlagt prosjekteierskap og korrigert budsjett. Regionrådet i 
Midt-Buskerud er positive til etablering av et fagsenter på Buskerud gård (Rosthaug vgs).  
Et slikt fagsenter sees på som et tiltak for å styrke fagmiljøet rundt landbruket spesielt og 
grønne næringer generelt. Regionrådet ønsker at det gjennomføres et forprosjekt rundt 
etablering av et fagsenter for å belyse og avklare viktige forhold. Resultatet av dette skal 
være en anbefaling hvorvidt det skal etableres et fagsenter eller ikke.  
 
Vedtak: 
Regionrådet ønsker å være med som deleier i forprosjektet rundt et mulig Grønt fagsenter, 
og det er ønske om at Ståle Versland representerer regionrådet i styringsgruppa.  
 
38/15   
SKJØNNSMIDLER 2016  
 
Rådmennenes innstilling: 
Innspill til prosjekter som det kan søkes om skjønnsmidler til drøftes i møte. 
 
Behandling: 
Skjønnsmidler 2016 og retningslinjer for årets søknader ble presentert i møte. 
Det er Fylkesmannen som tildeler skjønnsmidler, og i 2016 skal midlene gå til fornyings og 
innovasjonsprosjekter i kommunene. I utgangspunktet er Region Midt-Buskerud tildelt 
kr 450.000 i skjønnsmidler i 2016, men dette betinger at regionen kommer med en god 
søknad som oppfyller årets kriterier.  
 
Vedtak: 
Saken utsettes til etter arbeidsmøtet 14.01.16 og avventer innspill til gode prosjekter til 
dette møtet. 
 
 

 

39/15   
STATUS SKJØNNSMIDLER 2015 - KOMMUNEREFORM  
 
Rådmennenes innstilling: 
Statusrapport til orientering.  
Innspill til kommunereform og bruk av restmidler tas med i det videre arbeidet. 
 
Behandling: 
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Rapport på status av årets aktiviteter rundt kommunereform inklusiv budsjett ble 
presentert i møtet. Ubenyttede restmidler anbefales overflyttet til 2016.  
 
Vedtak: 
Statusrapport til orientering.  
Innspill til arbeidet med videre kommunereform diskuteres i arbeidsmøtet 14.01.16 samt i 
felles formannskapsmøte i februar.  
 
Rådmennene får i mandat å engasjere en konsulent som skal forberede et faktagrunnlag 
om tema kommunereform relatert til regionen. 
 
40/15   
FELLES FORMANNSKAPSMØTE -FEBRUAR 2016  
 
Rådmennenes innstilling: 
Innspill drøftet i regionrådsmøte tas med i det videre arbeidet med planleggingen frem mot 
felles formannskapsmøte i februar 2016. 
 
Behandling: 
Det ble i møtet diskutert forslag til ulike tema og innhold for felles formannskapsmøte. 
Saken diskuteres nærmere på arbeidsmøtet 14.01.16. Det var enighet om at hovedtema på 
formannskapsmøtet blir kommunereform og veien videre samt gjennomgang av ny 
handlingsplan. I forkant av felles formannskapsmøte skal det engasjeres en konsulent som 
skal forberede et faktagrunnlag rundt temaet kommunereform samt han/hun skal fasilitere 
og organisere et politisk verksted på dette møtet. 
 
Vedtak: 
Hovedtema på neste formannskapsmøte er kommunereform og veien videre i tillegg til 
gjennomgang av ny handlingsplan.  
Rådmennene får i mandat å engasjere en konsulent som både skal forberede et 
faktagrunnlag om tema kommunereform relatert til regionen samt fasilitere og organisere 
et politisk verksted om temaet på det felles formannskapsmøtet. 
 

 

41/15   
OSLOREGIONEN - REPRESENTANTER TIL STYRET OG BRAND PARTNERS  
 
Rådmennenes innstilling: 
Regionrådets representant og vara til Styret i Osloregionen avklares i møtet. 
Medlemskap i Oslo Brand Partners diskuteres i møtet. 
 
Behandling: 
Saken ble behandlet i møtet og Midt-Buskeruds representant til Osloregionen ble Gustav 
Kalager, og Tine Norman ble vara. 
 
Vedtak: 



  

Side 8 av 8 

Gustav Kalager ble valgt til Midt-Buskeruds representant inn i Osloregionen, og Tine 
Norman ble vara.  
Regionrådet anbefaler kommunene å avvente medlemskap i Oslo Brand Partners til de 
øvrige partene (slik som Oslo Business Region og Visit Oslo) har avklart sin deltakelse. 
 
 
42/15   
ORIENTERINGSSAKER  
 
Rådmennenes innstilling: 
Sakene tas til orientering 
 
Behandling: 
 Kunst rett Vest.  

Gruppe nedsatt for å få dialog med Blaafarveværket. 

Rådmann i Modum Aud Norunn Strand og Kultursjef i Modum Per Aimar Carlsen  

inviterer til et møte med Blaafarveværket og Vestregionen, for å avklare om regionen 

med Blaafarveværket som hovedarena, kan være aktuell som vertskap for utstillingen i 

2017. 

 

 Regionale utviklingsmidler 2016. 

Reduksjon i beløpet for 2016. Endelig fordeling og beløp som tildeles regionene blir 

informert tidlig på nyåret.  

 

 ATP-plan Buskerud. 

Det pågår et planarbeid med regional Areal- og transportplan for Buskerud. Morten 

Eken representerer regionen og eventuelle innspill kan meldes han så snart som mulig. 

 

 Fellesmøte med fylkesutvalget og regionrådene i Buskerud. 

Fylkeskommunen har invitert alle regionrådene i fylket ved ordførerne og 

regionrådskontaktene til et felles heldagsmøte onsdag 10.februar 2016.  

 

 Informasjon fra Fylkeskommunen. 

Fylkespolitiker Britt Homstvedt informerte om nytt fra Fylkeskommunen. 

 

 
 
Vedtak: 
Sakene tas til orientering 
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