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OVERORDNET MÅLSETTING;  

Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, 

tilreisende og arbeidsplasser. Det skal legges til rette for en positiv utvikling i hele 

regionen. Felles regional innsats for attraktivitet i vår region handler mye om kommunenes 

prestasjoner som tjenesteleverandør, planmyndighet og tilrettelegger. 

Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og effektiv 

oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene: 

 Modum 

 Sigdal  

 Krødsherad. 

 

OVERORDNEDE SATSINGSOMRÅDER; 

 Attraktivitet           
  

 Næringsutvikling  
 

 Tjenesteproduksjon  
           

 Kommunikasjonsteknologi        
   

 Areal og transport          
             

 Folkehelse           
  

 Klima- og miljøtematikk  

 

 
 

 
 
 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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ATTRAKTIVITET 
 
Mål 
Alle tre kommunene har som mål å fremme kommunene og regionens attraktivitet; det 
være seg for innbyggere, næringsdrivende, fritidsbeboere og besøkende. Det er viktig for 
regionen å bidra til økt;  

o Bo-attraktivitet 

o Bedrift-/nærings-attraktivitet 

o Besøks-attraktivitet.  

Midt-Buskerud skal være et attraktivt bosted og et attraktivt turistmål. Målet er å bidra til 

flere innbyggere, flere bedriftsetableringer og flere turister til hele regionen. 

 

Strategier 

Kommunene skal samarbeide om å styrke regionens attraktivitet ved å: 

a) styrke aktører innen kultur-, idretts- og reiseliv.  

b) bidra til samarbeid mellom ulike aktører. 

c) bidra til profilering av hele regionen som et attraktivt reisemål. 

 

Tiltak i planperioden: 

1) Styrke aktører innen kultur, idrett og reiseliv gjennom å: 

 støtte konkrete utviklingsprosjekter 

 bidra til felles kultur og kulturutvikling 

 bidra til felles utvikling innen reiseliv  

 bidra til felles utvikling av felles knutepunkt i regionen 

 legge til rette for felles utvikling av attraktive «locations»  

(for ulike arrangement og innspillinger til tv mm for eksterne aktører) 

 

2) Felles profilering av Midt-Buskerud gjennom: 

 etablering av ulike nettverk og avtaler på tvers av kommuner og bransjer  

 

3) Stimulere og bidra til større kultur- og idrettsarrangementer i regionen 

gjennom: 

 felles utvikling av attraksjoner og arrangementer 

 felles markedsføring av attraksjoner og arrangementer 

 

4) Se på mulig samarbeid om anleggsutvikling og arrangementskompetanse 

gjennom: 

 felles utvikling av anlegg  

 felles utvikling og synliggjøring av arrangementskompetanse  

 

5) Vurdere å reaktivere begrepet «Kunstnerdalen» 
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NÆRINGSUTVIKLING 
 
Mål 
Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region for næringslivet med økning i antall 
bedrifter og arbeidsplasser. 
 
Regionrådet ønsker fortsatt fokus på felles innsats knyttet til næringsutvikling i regionen, 
skape felles møteplasser, bransjesamlinger, gjerne på tvers av kommunegrenser, møte 
med ordfører, næringsseminar, yrkesmesser etc.  
 

Det skal være fokus på å jobbe tett med viktige næringsråd og næringsnettverk i regionen 
slik som; 

 Modum næringsråd 

 Sigdal industriforening 

 Norefjell Destinasjon 

 Sigdal- og Eggedal Turistservice AS 

 Sigdal Næringsforum 
 
Vurdere å samarbeide om felles plan for felles næringsområder/industriområder. 
 
 
Strategier 
a) Tilrettelegge for nye bedriftsetableringer samt utvikle eksisterende. 
b) Styrke samarbeid mellom kommune, næringsliv og skole. 
c) Videreutvikle kommunalt eide selskaper innen kraftsektoren. 
 
 
Tiltak i planperioden: 
 

1) Aktivt politisk samarbeid for å tiltrekke arbeidsplasser til regionen. 
 

2) Felles etablererveiledning. 
 

3) Videreutvikle Rosthaug videregående skole som ressurssenter for regionen. 
 

4) Samarbeid skole-næringsliv: («JA Bedrift»)    

 Felles yrkesmesse 

 Jobbavis 

 Utarbeide plan for samarbeid skole-næringsliv og iverksette konkrete tiltak 
 

5) Utvikle anbudskompetanse blant lokale bedrifter.  
 

6) Etablere felles møteplasser. 
 

7) Tilrettelegge for næringstomter. 
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TJENESTEPRODUKSJON og TJENESTESAMARBEID 
 

Mål 
Kommunene i Region Midt-Buskerud skal sammen utvikle et godt tjenestesamarbeid og 
en mer effektiv tjenesteproduksjon. Målet er å etablere et mer robust fagmiljø i regionen 
samt effektivisere driften i hver kommune for å kunne møte framtidige utfordringer på en 
best mulig måte. 
 
Strategi 

a) Styrke det regionale samarbeidet om tjenesteproduksjon. 
 

b) Vurdere ulike samarbeidsmuligheter og eventuell oppgavedeling mellom 
kommunene som skal fremmes for politisk behandling i enkeltkommunene. 

 
 
Tiltak i planperioden 
 

1) Foreta en samlet gjennomgang av tjenesteområder med tanke på mulig 
samarbeid. 

 
 
 

KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 
 
Mål 
Regionen skal ha god bredbåndsdekning og mobildekning. 
 
Strategi 

a) Bidra til videre utbygging av bredbåndstilbudet i regionen. 
 

 
Tiltak i planperioden: 
 

1) Avdekke områder med dårlig eller ingen dekning for mobil eller bredbånd 
 

2) Samarbeide med nettselskaper om utbygging av bredbånd og mobilnett i 
aktuelle områder. 

 
3) Samarbeide med tjenesteleverandører i regionen om levering i aktuelle 

områder. 
 

4) Innhente eksterne midler til videre utbygging. 
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AREAL OG TRANSPORT 
 
Mål 
Regionen skal ha god infrastruktur til og innen regionen med hovedvekt på RV35 og 
jernbane. Samferdselstilbudet gir gode pendlermuligheter og tilfredsstillende 
kollektivtilbud. 
 
 
Strategier 

a) Aktiv politisk kontakt mot sentrale aktører for å nå viktige samferdselsmål. 
b) Arbeide for styrket kollektivtilbud til og fra regionen og de store 

arbeidsmarkedsområdene. 
 
 
Tiltak i planperioden: 
 

1) Arbeide for gode veier inn til regionen og innad i regionen: 
a. Videreføre arbeidet for ny RV 35 Hokksund – Vikersund, inklusive ny 

avkjøring til FV 287, Sigdal.  
b. Arbeide for opprettholdelse og standardforbedring på FV 280 mellom 

Vikersund og påkobling ny RV7 i Ørgenvika. 
c. Arbeide for opprettholdelse og standardforbedring på FV 177 mellom 

Sokna og Hamremoen. 
 

2) Arbeide for bedre togforbindelse og flere togstopp i regionen. 
a. Arbeide for Randsfjordbanen + sikre påkobling til Ringeriksbanen. 
b. Arbeide for lokal togtrafikk Hokksund – Hønefoss. 

 
3) Arbeide for gode busstilbud i hele regionen. 

a. Arbeide for å opprettholde dagens busstilbud i hele regionen. 
b. Arbeide for målrettede nye og alternative kollektivtransporttilbud (eks  

minibusser). 
 

4) Samarbeide om felles høringsuttalelser. 
a. Samarbeid om felles innspill til høringer og planforslag mm der dette er 

hensiktsmessig. Det kan være planlegging av hovedveier, knutepunkt, 

hovedårer for transport samt kollektivtilbud mv.  

 

5) Felles utvikling av næringsareal. 
a. Samarbeid og samordna planlegging av felles næringsareal. 
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FOLKEHELSE 
 
Mål 
Regionen skal ha en positiv utvikling innen levekår og folkehelse. 
 
Strategi 
Arbeid med folkehelse foregår på ulike plan innen kommunene. Det er fokus på at 
utviklingen innen folkehelsesamarbeidet er kompetansedrevet og det må skapes flere 
tverrfaglige arenaer for samarbeid og utvikling av tjenestetilbud. 
 

a) Fellessatsing på tvers av kommunegrenser for bedret folkehelse. 
b) Arbeide for å hindre frafall i videregående skole. 

 
 
Tiltak i planperioden: 

1) Tilrettelegge for økt aktivitetstilbud sommer og vinter. 
 

2) Utvikle samarbeid mellom videregående skoler, kommunene og andre aktører 
for å hindre frafall i videregående skole. 
 

3) Utvikle samarbeid og tiltak mellom kommunene, barnehagene og skolene for 
å kunne tilby en tidlig og best mulig innsats innen psykisk helse for barn, 
unge og voksne. 

 
4) Felles samarbeid om helsefremmende og forebyggende tiltak for innbyggerne 

i regionen. 

 
REGIONALT KLIMA OG MILJØARBEID 
 
Mål: 
Regionen skal sette økt fokus på regionalt klima- og miljøarbeid. 
 
Strategi: 
Kommunene i regionen skal samarbeide om gode regionale tiltak innen klima og miljø for 
å sikre en felles god utvikling innen området. 
 
Tiltak i planperioden: 
Vurdere felles tiltak mellom kommunene i regionen innen:  
 

1) Vannområder: 
Arbeid med vannområder, tiltak og oppfølging av EUs vanndirektiv og 
konsekvenser for kommunene og regionen. 

 
2) Miljøsertifisering:  

Vurdere et felles fagmiljø samt se på gjennomføringskapasitet og organisering av 
miljøsertifisering i regionen. 
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