
 

Referat fra felles formannskapsmøte 

Modum, Sigdal og Krødsherad 
 

Sted: Kommunehuset i Sigdal 

Tid: 20/10-16 kl 14:00 – 18:00 

Tilstede:  

Modum: Ståle Versland (A), May Helen Nilsen (A), Anne Warhuus (A), Vidar Weum (A), Ingunn 

Dalaker Øderud (Sp), Ola Ingvoldstad (Sp), Jon Hovland (H), Bjørn Erik Sørli (FrP) og Kari Ravnsborg 

(Krf).  

 

Sigdal: Tine Norman (Sp), Kjell Tore Finnerud (A), Torstein Aasen (Sp), Kari Johanne Foss (Sp), Runolv 

Stegane (V), Bård Sverre Fossen (H), Hilde Roland (V).  

 

Krødsherad: Gustav Kalager (A), Linda Aaskjær (A), Fred Løvli (A), Solveig Sæta (BL) og Per Kristensen 

(H).  

Forfall:  

Vidar Løvf (FrP), Tone Angeltveit (A) og Gotfred Rygh (SV).   

 

Møtende vararepresentanter:  

Vidar Weum (A) og Bjørn Erik Sørli (FrP) 

Andre:  

Aud Norunn Strand, Anita Larsen, Jostein Harm, Hilde S. Grønhovd.  

 

Sak 1: Nærpolitireformen  

Politimester i Sør-Øst politidistrikt Christine Fossen innledet og svarte på spørsmål omkring 

nærpolitireformen.  

Politimesteren har lagt fram sin anbefaling til ny struktur for politiet i Sør-Øst politidistrikt. Dette 

forslaget er nå på høring hos kommunene fram til 1. desember. Endelig vedtak for hele 

politireformen skal skje i Stortinget i juni 2017. Forslaget innebærer for Midt-Buskerud at kontorene i 

Krødsherad og Sigdal legges ned men at Modum opprettholdes som tjenestested.  Forslaget 

innebærer samtidig at alle kommuner får en politikontakt som skal følge opp forebyggende arbeid og 

være tilstede flere dager hver uke, dette er uavhengig av om kommunen har et tjenestested eller 

ikke. Hele forslaget til ny struktur kan lastes ned her.  

 

 

Sak 2: Tjenestesamarbeid  

Saken ble utsatt til neste møte.  

 

 

http://modum.custompublish.com/getfile.php/3654641.1254.etcxuxftpr/N%C3%A6rpolitireformen+politimesterens+forslag.pdf


 

Sak 3: Attraktivitet og næringsutvikling i regionen 

Ole Ingvald Storeide, leder i Modum Næringsråd og daglig leder i Modulvegger A/S holdt innlegg med 

sine utfordringer til regional satsing på næringsutvikling. Regionrådskoordinator Hilde S. Grønhovd 

presenterte resultatene fra Telemarksforskning sin sluttrapport fra forstudiet «Regionalpark 

Norefjell» samt en rekke andre innspill og forslag til tiltak som regionrådet har blitt anbefalt å 

prioritere framover.  

Det kom en rekke innspill på forslagene sammen med enkelte nye forslag (se vedlegg), dette tas med 

i regionrådets videre arbeid med å oppfylle handlingsplanen.  

 

 

Sak 4: Innovasjonsløft Ringerike 

Sten Magnus presenterte ideene, visjonene og erfaringene som er gjort i Ringeriksregionen med 

prosjektet «Innovasjonsløft Ringerike».  

Alle presentasjonene som ble holdt på møtet kan lastes ned fra regionrådets hjemmeside 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid under «Felles formannskap». 

 

Vedlegg: Liste over innspill til sak 3: Attraktivitet og næringsutvikling i regionen.  

 

 

 

 

 

Noresund 24/10-16  

Hilde Søraas Grønhovd  

referent 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid

