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Å rsmelding 2016  

Regionrådet for Midt-Buskerud 

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 og 

Krødsherad. Regionrådet har i periode 2016 – 2019 følgende overordnede satsingsområder. 

1. Attraktivitet 

2. Næringsutvikling 

3. Tjenesteproduksjon  

4. Kommunikasjonsteknologi  

5. Areal og transport  

6. Folkehelse  

7. Klima- og miljøtematikk 

Regionrådet har i perioden fra valget høsten 2015 bestått av: 

 Ordførerne i regionen; 

o Ordfører Olav Gustav Kalager, Krødsherad kommune (regionrådsleder) 

o Ordfører Ståle Versland, Modum kommune     

o Ordfører Anne Kristine Norman, Sigdal kommune  

Politiske regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget: 

o Anders Wengen (Sp), Anders.wengen@bfk.no 

o Britt Holmstvedt (H), Britt.holmstvedt@bfk.no 

Rådmannsforum er i gjeldende perioden: 

 Rådmann Anita Larsen, Krødsherad kommune 

 Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune 

 Rådmann Jostein Harm, Sigdal kommune 

Administrativ kontakt fra Buskerud fylkeskommune er: 
 Kjærsti Bærug Hulbakk, kjersti.hulbakk@bfk.no 

 

 

Regionrådet i Midt-Buskerud, rådmannsforum og regionrådsleder. 

Regionrådet i Midt-Buskerud består av ordførerne i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Lederfunksjonen for regionrådet går på omgang mellom alle de 3 kommunene i en 4 års 

periode på hver leder. I perioden 2016- 2019 er det Krødsherad kommune som har 

regionrådsleder. 

 

Rådmannsforum består av rådmennene i de 3 kommunene og ledes av rådmannen i den 

kommunen som til enhver tid har ledervervet i regionrådet. Regionrådets sekretariat følger 

ledervervet i regionrådet, og består av en regionrådskoordinator i 60% stilling. Nærmeste 

overordnede er den til enhver tid leder av rådmannsforum og regionrådet.  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
mailto:Anders.wengen@bfk.no
mailto:Britt.holmstvedt@bfk.no
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Regionrådskoordinatoren skal ha løpende kontakt med ordførerne, rådmennene, administrativ 

fylkeskontakt og eksterne kontakter. 

 

 

Mål for regionrådet. 

Målet med regionrådet er å bidra til et sterkere og bedre samarbeid mellom kommunene i 

Midt-Buskerud på overordnet nivå. Samarbeidet gir muligheter for å se de store linjene og 

mulige strategiske valg og samarbeidsarenaer i regionen slik at man kan fremstå med større 

tyngde inn mot fylkeskommunen og andre statlige og fylkeskommunale instanser.  

I tillegg er målet større fokus på hvordan regionen kan bli mer synlig og attraktiv for både 

besøkende, innbyggerne og næringslivet. Regionrådet skal også se på hvordan kommunene 

kan jobbe med tjenestesamarbeid på tvers av kommunegrenser og hvilke tjenesteområder som 

det er mest hensiktsmessig å samarbeide om. 
 

Regionrådsmøter og felles formannskapsmøter 2016: 

Regionrådet har i 2016 hatt fire ordinære regionrådsmøter i tillegg til et ekstraordinært 

regionrådsmøte og et felles formannskapsmøte inklusiv studietur sammen med Ramfoss 

Kraftlag.  

 

Møtene i 2016 har vært som følger ; 

 Fredag 18. mars - regionrådsmøte i Sigdal 

 Fredag 10. juni - regionrådsmøte i Krødsherad 

 Fredag 16. september – regionrådsmøte hos Rosthaug vgs. Avd. Buskerud 

 Fredag 25. november - regionrådsmøte i Krødsherad 

 

Første felles formannskapsmøte for alle de tre kommunene ble gjennomført i starten av 2016. 

Dette møte som ble hold 4. og 5. februar på Sole Hotell og var et politisk verksted. 

 

Tema for møtet og det politiske verkstedet var: 

 - Handlingsplan og fokusområder for regionen – tjenestesamarbeid 

 - Kommunereform – prosess og vurderinger   

 

KS-konsulent deltok med 2 personer som ledet det politiske verkstedet samt holde faglige 

innlegg relatert til tema. 

 

Det andre felles formannskapsmøte for alle de tre kommunene ble gjennomført 20. oktober 

2016 med 4 saker på saksliste: Nærpolitireformen, tjenestesamarbeid, attraktivitet og 

næringsutvikling i regionen og innovasjonsløft Ringerike.  

 

 

  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Store saker gjennom året; 

 

1.  Handlingsplan for Region Midt-Buskerud 2016-2019    

                 

En ny handlingsplan ble lagt for den nye regionrådperiode 2016 – 2019 med som overordnet 

mål: 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. 

 
Overordnede satsingsområder for denne perioden er; Attraktivitet, Næringsutvikling, 

Tjenesteproduksjon, Kommunikasjonsteknologi, Areal og transport, Folkehelse og Klima- og 

miljø.  

 

Når det gjald målsettinger har alle tre kommunene 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.  

 

For å kunne stake ut kursen har man lagt opp til tre hovedstrategier.  

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.  

 

 

2. Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune 

 

Den forrige partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og regionrådet for Midt-

Buskerud gjald til og med 2016. Derfor ble det lagt fram en ny partnerskapsavtale som trer i 

kraft fra 1/1-17. Partnerskapsavtale (sak 0015/16) ble behandlet i regionrådmøte den 10. juni 

2016. 

Også denne avtalen gjelder for tre år og avtalen består av tre deler:  

Del 1: Partnerskapsavtale 2017-2019, likelydende del for alle regioner  

Del 2: Regionale satsingsområder 2017 - 2019, individuell del  

Del 3: Regionale utviklingsmidler 2017 - 2019, likelydende del for alle regioner  

 

Del 2 viser de strategiske mål for Buskerud fylkeskommune for perioden 2017 -2019 som er:  
1. Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester      

    til befolkningen.  

2. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av  

    ressurser i god dialog med befolkningen.  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Kommuner: Krødsherad, Sigdal og Modum  

Mål og satsningsområder for region Midt-Buskerud fremgår av handlingsplan for 2017-2019.  

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.  

 
Region Midt-Buskerud sine prioriteringer er utdypet i regionrådets vedtatte handlingsplan for 

2017-2019. 

 

 Regionalpark Norefjell (sluttrapport) 

 

Regionrådet for Midt-Buskerud fikk innvilget midler fra Kommunal- og moderniserings-

departementet (den gang kommunal- og regionaldepartementet, KRD) til en forstudie for å 

vurdere om regionalpark kan være en aktuell plattform for å nå målet om å øke regionens 

attraktivitet.  

 

En regionalpark er en metodikk for samarbeid mellom ulike aktører innenfor et natur- og 

kulturområde. Telemarksforskning fikk oppdraget med å lage en rapport til dette forstudiet, 

der det skulle svares på følgende oppdrag:  

 

Hvordan utvikle et sterkere og mer formalisert samarbeid i regionen/parkområdet mellom 

innbyggere, fritidsboere, næringsliv, frivillige organisasjoner, museums- og 

kulturinstitusjoner og kommunene med sikte på økt verdiskapning økonomisk, kulturelt, 

miljømessig og sosialt.  

 

Telemarksforskning la fram en rapport der de kommer med en rekke anbefalinger til videre 

tiltak for regionen. Basert på den grunnantakelsen at «det som er bra for de som besøker oss 

er bra for de som bor her» har det blitt lagt fram forslag til tiltak for økt verdiskaping. 

Informasjonsgrunnlaget for rapporten er lagt blant annet gjennom involvering av aktørene i 

regionen. Det har vært gjennomført en fokusgruppe i februar, en workshop i april og en 

studietur i mai/juni. 

 

Gjennom dialogmøter med næringslivet i Sigdal, Krødsherad og Modum i august og 

september har administrasjonen hentet inn både synspunkter på Telemarksforsknings 

anbefalinger, og konkrete innspill om andre tiltak som kan og bør iverksettes. Det foreligger 

derfor mange gode ideer og forslag til hva som bør gjøres for å utvikle regionen til å bli mer 

attraktiv og øke næringsutviklingen. For å kunne følge opp dette har regionrådet i 2016 søkt 

om og fått innvilget regionale utviklingsmidler til prosjektet «Attraktivitet og 

næringsutvikling i Midt-Buskerud». 

  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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4. Politireformens konsekvenser for Midt-Buskerud 

Ståle Versland representerte Midt-Buskerud i styringsgruppen for politireformen i Sør-Øst 

politidistrikt. 

Politireformen har vært under utforming, og saken har vært ut på høring. Lensmann Inger 

Kristine Væråmoen har vært i regionrådsmøte for å orientere om status for politiet i Midt-

Buskerud hva gjelder kapasitet, organisering og hvilke oppgaver man har ansvar for. Hun sa 

også noe om hva som er viktig å ivareta gjennom reformen, og hvilke konsekvenser man kan 

forvente med ulike scenarier. 

  

Felles formannskapsmøte 20. oktober  

Politimester Christine Fossen la fram sin anbefaling til en ny struktur for politiet i Sør-Øst 

politidistrikt. Endelig vedtak for hele politireformen skal skje i Stortinget i juni 2017. 

Forslaget har stort betydning for Midt-Buskerud. Lensmannskontorene i Krødsherad og 

Sigdal legges ned mens Modum opprettholdes som tjenestested. Alle kommuner skal få en 

politikontakt som skal følge opp forebyggende arbeid og være tilstede flere dager hver uke.  

 

 

5. Høringer: 

 

I løpet av 2016 har vi fått tilsend en del høringer som punktvis oppsummeres nedenfor.  

 

 Regional planstrategi 2017 – 2020 

Buskerud Fylkeskommune ønsket innspill til Regional planstrategi for 2017-2020. 

De sendte over et utfordringsnotat til regionrådet for å løfte frem noen spørsmål som de 

ønsker å diskutere og få innspill på. Hilde Reine, teamledere i plan og ressurs i Buskerud 

Fylkeskommune presenterte saken i regionrådsmøtet. Innspill ble gitt i møtet. 

 Regionalplan for Areal og Transport  

 

Buskerud fylkeskommune ba regionrådet om innspill i sitt arbeid med regional plan for areal 

og transport (ATP) for 2016-2030. Et forslag til plan har blitt lagt fram for fylkesutvalget  

sommeren 2016, og saken var på ordinær høring til høsten. Behandlingen i regionrådet skulle 

gi mulighet for å gi innspill tidlig i prosessen. Ellen Korvald som er prosjektleder for ATP i 

fylkeskommunen innledet om saken, og rådet ble invitert til å gi muntlige tilbakemeldinger og 

innspill i møtet. Innspill ble gitt i møtet. I 2017 ble det gitt skriftlige innspill til foreløpig 

utkast til plan. Regionen har hatt representant i styringsgruppe og prosjektgruppe. 

 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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 Regionalplan for Kulturminnevern  

Buskerud fylkeskommune ønsket å få rådets innspill i sitt arbeid med regional plan for 

kulturminnevern. Det har vært hentet inn innspill fra mange aktører gjennom prosessen. 

Ingvild Tjønnelad som er prosjektleder for kulturminneplanen i fylkeskommunen hadde en 

innledning om saken, og hun inviterte til å gi muntlige tilbakemeldinger og innspill i møtet. 

Innspill ble gitt i møtet. 

  

 Regionreform  

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer. Stortinget har gitt 

føringer om at antall fylkeskommuner skal reduseres. Den regionale inndelingen må være i 

samsvar med de samfunnsutfordringer som regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse. For 

Buskerud sin del er det foretatt utredninger og samtaler med både Vestfold/Telemark og 

Akershus/Østfold om framtidig sammenslåing. Buskerud fylkeskommune ønsket råd fra 

kommuner/regionråd før en gjør endelig vedtak om hvilken retning Buskerud fylkeskommune 

bør gå.  

 

Kjersti Bærug Hulbakk fra fylkeskommunen hadde ansvar for innledningen om 

regionreformprosessen i møtet. Regionrådet ble bedt til å drøfte og ta stilling til om det skal 

utarbeides en felles høringsuttalelse fra regionrådet med svar på disse spørsmålene, og 

hvordan dette skal behandles politisk i de enkelte kommuner. 

 

Kjersti Bærug Hulbakk fra Buskerud fylkeskommune orienterte om status i saken.  

 Langsiktig strategi for det offentlige videregående skoletilbud i Buskerud 

 

Fylkestinget vedtok i desember 2015 å revidere den langsiktige planen for det offentlige 

videregående skoletilbudet i Buskerud. Hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok i januar 

2016 mandat for arbeidet. Det ble sendt over et notat fra utdanningsavdelingen i BFK der man 

redegjør for rammene ved revideringen av det langsiktige skoletilbudet, formål med 

innspillmøte, generelle spørsmålsstillinger til innspillmøte og aktuelle problemstillinger og 

utfordringer for regionen. Saken ble presentert ved Stein Morten Øen, ass. utdanningssjef i 

BFK. Innspill ble gitt i møtet. 

 

 Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2018 – 2021 

 

Hovedutvalg for samferdselssektoren vedtok på hovedutvalgsmøte 15.06.16 at det skal 

utarbeides et handlingsprogram som omfatter både fylkesveger og kollektivtransport for 

perioden 2018-2021. Handlingsprogrammet vil avklare hvilke tiltak som skal gjennomføres 

på fylkesvegnettet og for kollektivtransporten i perioden 2018-2021. Fylkeskommunen har 

ansvaret for hele Buskerud, og er opptatt av regional utvikling. De oppfordret derfor 

kommunene i kommuneregionene til samarbeid om sine prioriteringer. Vi ble bedt om å gi 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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innspill på både samferdselsutfordringer i kommuneregionen og prioriterte infrastrukturtiltak i 

kommuneregionen  

Kommuneregionenes felles prioriterte tiltak var ny avkjøring til Sigdal (Fv 287) fra RV 35 

ved Åmot. I tillegg ønsket hver enkelt kommune sende inn sine respektive prioriterte 

infrastrukturtiltak. 

Fellesprosjekter i Midt-Buskerud. 

 

 Forprosjekt «Grønt Fagsenter»  

I 2015 ble det avholdt et stort fellesmøte på Buskerud gård med tema «Grønt 

kompetansesenter». Det var rundt 60 personer som deltok på møtet fra både faglag innen jord- 

og skogbruk, politikere, landbruksadministrasjon, landbruksrådgivere, gårdbrukere, 

representanter fra Rosthaug vgs, fylkeskommunen og Eiendomsforetaket. 

 

Oppsummering fra møtet var følgende: 

 Mange faglag er positive og ser gode muligheter i et grønt senter 

 Skolen er positiv til et større miljø rundt skolen, styrke fagmiljøet og en et positivt 

tilskudd for studentene      

 Politikerne var delt i meningene, det var mange positive og noen kritiske- spesielt med 

tanke på endring av lokalisering landbruksadministrasjonen.  

 Landbruksadministrasjon var kritisk til å flyttes ut av kommunene og 

kommunehusene/rådhuset. 

 Gårdbrukerne hadde ingen kommentar til lokalisering, men opptatt av at skolen får et 

bredere utdanningstilbud og styrket fagkompetanse og utdannelse på flere felt.  

 Eiendomsforetaket er positive til utvidelse, de ønsket utvikling og lovet 

investeringsmidler, men driftskostnader må skolen klare selv. 

 

I etterkant av møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe som utover høsten har etablert en 

prosjektgruppe til et forprosjekt som skal se på hva et grønt kompetansesenter kan være, hva 

det skal inneholde, målgrupper, finansiering, behov for fremtidige kontorplasser mm. 

Regionrådet er definert inn som prosjekteier i forprosjektet, og Ståle Versland er valgt som 

regionrådets representant inn i styringsgruppa. I juni 2016 ble rapporten om forprosjektet lagt 

fram og det ble behandlet i regionrådsmøte den 16. september 2016.  

 

Vedtaket ble at regionrådet tar rapporten fra forprosjektet til orientering og ber om at 

fylkeskommunen avklarer sitt videre engasjement i Grønt fagsenter Buskerud.  

Regionrådet er positive til etablering av Grønt fagsenter Buskerud, under forutsetning av at 

styringsgruppa/de involverte partene trer sammen igjen og utreder eiermodell, styringsstruktur 

og finansiering av senteret og legger det fram for regionrådet.  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Konkretisering ble behandlet i februarmøte 2017.  

 

 Etablererveiledning i Buskerud   

Regionrådet har siden 2013 hatt en kontrakt med Buskerud Næringshage for gjennomføring 

av etablererveiledning i regionen.  

 

Etter avtale med Buskerud Fylkeskommune vil midlene til etablerertjenesten til regionene i 

2016 finansieres utenom regionale utviklingsmidler. Buskerud Fylkeskommune (BFK) skulle 

i 2016 tildele disse midlene direkte til de aktuelle etablerertjenestene i regionene inkludert de 

midlene som tidligere kom fra Innovasjon Norge. Det medførte at BFK (fylkeskommunen) 

organiserte og tildelte den totale finansieringen som tidligere kom fra både regionale 

utviklingsmidler og Innovasjon Norge. Ihht avtale skulle BFK opprettholde sammen nivå på 

tilskuddet som tidligere dvs kr 150.000 + kr 150.000. Buskerud Næringshage hadde imidlertid 

i vedlagt søknad søkt både kommunene og BFK om at årets tilskudd økes/justeres etter 

konsumprisindeks.  

 

Regionrådet konkluderte med at det ikke var riktig å justere prisen i tråd med 

konsumprisvekst, siden dette ikke ligger inne i kontrakten og heller ikke har vært 

sedvane. Kontrakten forlenges derfor uforandret.  

 

Vedtak: Kontrakten om etablererveiledning med Buskerud Næringshage forlenges frem 

til 31.12.2016. 

 

  

 «Inn på tunet» i Midt-Buskerud   

Fylkesmannen har avholdt et informasjonsmøte på Buskerud gård om «Inn på tunet». Der 

ble det satt ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette konseptet, 

og se på hvordan denne ordningen kan etableres i vår region. Et slikt prosjekt kan også 

ses i sammenheng med utviklingen av et grønt fagsenter på samme sted.  

 

Ståle Versland var til stede på møtet, og orienterer om saken i møtet. Regionrådet måtte ta 

stilling til om det skulle prioriteres å arbeide videre med denne saken.  

 

Vedtak: Administrasjonen bes legge fram en sak for realitetsbehandling i regionrådets 

neste møte, der ulike prosjektmuligheter blir belyst. 

 

 

 Samarbeid om attraktivitet og næringsutvikling  

Regionrådet for Midt-Buskerud har attraktivitet og næringsutvikling som viktige 

prioriteringer i perioden 2017-2019. Midt-Buskerud er en region som er rik på ressurser, men 

der det er behov for å løfte mer i flokk. For å oppnå økt attraktivitet for både turister, 

innbyggere, tilflyttere og næringsliv er det behov for mer samhandling, flere møteplasser og 

mer klynge-orientering.  

 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Denne påstanden støttes både av næringsanalysen som BFK gjennomførte i forbindelse med 

utviklingen av regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-2020 og av 

konklusjonene i forstudiet. Det ble besluttet å etablere et prosjekt som delvis finansieres av 

regionale utviklingsmidler, jfr. punkt om regionale utviklingsmidler nedenfor. 
 

 Status tjeneste samarbeid i Midt-Buskerud 

Kommunene i Midt-Buskerud har tjenestesamarbeid på en rekke områder. Noen av 

samarbeidene er gamle og har behov for gjennomgang og reforhandling av avtaler, mens 

andre er stabile og velfungerende. Flere nye samarbeid har vært utredet, men ble satt på vent i 

forbindelse med kommunereformen. Regionrådet gis herved en orientering om status for 

tjenestesamarbeidene som eksisterte per november 2016. 

 
Tjenestesamarbeid Midt-Buskerud 
Pr. november 2016 

Gamle» vertskommunesamarbeid 
PPT Fra 2004. Omfatter også logoped 

Jordmor Fra 2002 M+K 20%. Sigdal er ikke med i samarbeidet, har nettopp ansatt ny 
100% 

Veterinær Sigdal driftsansvar 

Kommuneoverlege Sak desember 2015 om å øke stilling til 100%. Sigdal har egen kommunelege, 
men ønske om at de tre kommunene jobber videre for å formalisere et 
samarbeid hvor ressursene sees i sammenheng. (Brev fra S). Beate Smetbak beg 
vår 2016. Nå 60 %, 100% fra høsten 2017. K bet 20%, er der 1 dag i uka.  

Vertskommune §28 
Barnevern M+K fra 2005. S fra 1.10.13. Barnevernsvakt sammen med Ringerike, Hole, 

Jevnaker. 

Bibliotek I gang 1.1.14. Felles ledelse i M. Felles løsninger og planverk. Backup ved 

sykdom. God rekruttering. Stor interesse fra andre kommuner. 

Tjenestekjøp 
IKT Samarbeid fra 2002. Driftsavtaler nylig oppdatert. Ansetter 1 årsverk nå, - 

dekke opp for K behov, permisjon og noe økning.  

2014: Prosess med Ringerike og Jevnaker. Stoppet pga kommunereform 

Voksenopplæring Får tilskudd fra S og K. Fra august 2016 avdeling i Sigdal, 

Velkomstklasse 2 elever fra Krødsherad 

Ressurskrevende 
bruker 

1 bruker fra Sigdal 

Samarbeidsprosjekter 
Fritid 1-2-3 Utg pkt i støttekontaktordning. Fritidskontakter har med seg flere inn i 

eksisterende aktiviteter. Flere og flere med. Omfatter også aktiviteter Aktiv 
Ung 

JA-kommune Koordinator, ansatt ved u skole i Sigdal. Modum henger etter.  

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Internkontroll Felles prosj. Kvalitetslosen/Compilo. Drift i M fra apr 15. Bistand til S og K 

Etablererveiledning 3-årig felles anbud. Næringshagen i Sigdal denne perioden. Kontrakt forlenget i 
påvente av avklaring fra bfk 

Samarbeidsarena 
psykisk helse 

Samarbeid med Modum Bad og Bfk. Samler og utvikler lavterskeltilbud innen 
psykisk helse.  
M startet i 2012. S med fra 2014. K fått tilbud. 

Under utredning 
Skatteoppkrever Alle gjort vedtak om å gå videre til fase 2. Hatt ett møte i fase 2: lokalisering i 

ØE, lik bemanning som i dag.  

Kulturskole Stoppet opp pga kommunereform  

Tilsyn byggesak Stoppet opp pga kommunereform og skifte i bemanning 

Framtidas skole Bruk av digitale verktøy for å styrke opplæring i overgangen bhg/skole. 

 

Regionale utviklingsmidler. 

 

Regionrådet i Midt-Buskerud tildeler regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen til ulike 

utviklingsprosjekter i regionen. I 2016 var summen til utdeling kr 1.220.000. Regionrådet 

ønsket strategisk utvikling av regionen. Satsningsområdene i 2016 var færre prosjekter men 

mer økonomisk styrke til den enkelte. 

 

Regionrådet anbefaler at de regionale utviklingsmidlene for 2016 fordeles som følger, og 

videreutvikler søknadene innenfor disse tre områdene i dialog med Fylkeskommunen.  

1. Fremtidens digitale skole i Midt-Buskerud kr 400 000.   

2. Miljøfyrtårn i kommunale virksomheter i Midt-Buskerud kr 300 000.   

3. Samarbeidsprosjekter for attraktivitet og næringsutvikling i regionen kr 520 000.   

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen.                             

 

Fylkesmannen hadde for 2016 holdt tilbake 4 millioner kroner som skal gå til fornyings- og 

innovasjonsprosjekter i Buskerud. De ville opprettholde samme fordelingsnøkkel som 

tidligere. Denne fordelingsnøkkelen er følgende: 

 

  kr 900.000 

   kr 550.000 

  kr 900.000 

-Buskerud  kr 450.000 

   kr 500.000 

  kr 700.000 

 

Regionene skulle fremdeles stå ansvarlig for utvelgelse av prosjektene. Regionene hadde også 

mulighet å samarbeide om samme prosjekt. Fylkesmannen var opptatt av at midlene skulle 

komme kommunen til gode gjennom nyttige og målrettede prosjekter.  

 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Regionrådet anbefalte i sak 5/16 (regionrådsmøte 18. mars 2016) at det tildeles kr 450.000 i 

skjønnsmidler til prosjektet Fritid 123. 

 

Fritid 123 er et interkommunalt innovasjonsprosjekt for å utvikle en ny modell for 

helsefremmende fritidstilbud til barn, ungdom og unge voksne. Prosjektet omfatter kommunal 

tjenesteutvikling og samhandling. Prosjektet utvikler ressurseffektive, fleksible og 

brukervennlige løsninger slik at flere barn, unge og unge voksne opplever å ha en aktiv og 

meningsfull fritid sammen med andre. 

  

Prosjektet Fritid 123 ble etablert i 2015, og er forankret i Regionrådet for Midt-Buskerud. Det 

er etablert styringsgruppe bestående av helse og sosialsjefene og brukerrepresentanter, samt 

en interkommunal arbeidsgruppe. Prosjektleder ble ansatt 01.08.2015. Dialog og samhandling 

på tvers av tjenester, sektorer og kommuner er startet. Her har prosjektet involvert NAV, 

barnevern, helsestasjon, tjenester for funksjonshemmede og psykisk helsetjeneste i 

kommunene, samt frivillige lag og foreninger, regionale aktører og private aktører. Blant 

annet har Blaafarveværket vært en spennende samarbeidspartner. Ungdomsrådene har vært 

involvert i utforming av tilbud og bidrar aktivt til å spre informasjon. I tillegg har prosjektet 

samarbeid med Buskerud Idrettskrets. Flere andre kommuner har vist interesse for arbeidet. 

Deltakelse i andre regionsamarbeid: 

Region Midt-Buskerud deltar også i Oslo-regionen og Vestregionen. 
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