
 

REFERAT FRA FELLES FORMANNSKAPSMØTE 
MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD 
 

Dato: Fredag 27.oktober 2017 
Sted: Kildehuset v/ Modum Bad 
Tid: kl 12-15 
 

Tilstede;  
Modum: Ståle Versland, May- Helen Nilsen, Anne Warhuus, Tone Angeltveit, Gotfred Rygh, 

Ingunn Dalaker Øderud, Ola Ingvoldstad, Vidar Løvf, Kari Elna Ravnsborg, Jon Hovland 
 
Sigdal:  Anne Kristine Normann, Kjell Tore Finnerud, Torstein Aasen, Kari Johanne Foss, Hilde 

Roland, Bård Sverre Fossen 
 
Krødsherad:   Gustav Kalager, Per Kristensen, Fred Løvli. 
 
Forfall:   Ole Martin Kristiansen, Runolv Stegane, Solveig Sæta, Linda Aaskjær 
 
Møtende vara; Haneke van Riet Molenaar (Modum), Heidi Hübner (Sigdal), Knut Martin Glesne og  

Stian Dybendal (Krødsherad). 
 
 

1. REGION MIDT-BUSKERUD 
Hvordan ser framtidens regionsamarbeid ut? 
 
a) Samarbeid i Midt- Buskerud gjennom 10 år  
– tjenestesamarbeid og andre samarbeid v/ Aud Norunn Strand 
 
Aud Norunn presenterte i møtet de ulike samarbeidene vi har etablert i regionen vår 
gjennom de siste årene. Vi har samarbeid på ulike nivå og med ulike avtaler og 
samarbeidsplattformer slik som; vertskommune, tjenestekjøp, utviklingsprosjekter, øvrige 
prosjekter og andre samarbeidsarenaer.   
 
Samarbeidene er stort sett etablert på tvers av alle 3 kommunene, men noen ganger er det 
kun 2 av kommunene som har inngått felles avtale. Vedlagt ligger en mer spesifisert oversikt 
på de ulike samarbeidene. 

 
 Se oversikt i eget vedlegg. 
 
 
 
 
 
 
 



 
b) Ideen om noe mer v/ Tine Normann 

- med blant annet inspirasjon fra studieturen sist vår til Valdres og Hallingdal. 
 
Tine oppsummerte fra studieturen i april 2017 og de erfaringene de høstet fra denne 
turen. Både Hallingdal og Valdres har satset mye på å styrke sine regionråd og 
samhandling på tvers av kommunegrenser.  
 
I Hallingdal har de organisert regionrådet som egen enhet med daglig leder, og til 
sammen har de 4 stillinger tilknyttet Regionrådet. De er en region bestående av 6 
kommuner og med flere sentrum, men på tross av dette har de klart å få til mye  
samhandling og langsiktig tenking for å nå felles mål om felles utvikling i hele regionen. 
De jobber samlet inn mot sentrale myndigheter og har flere fellesprosjekter gående for 
hele regionen. Befolkningsutvikling og næringsutvikling står i fokus. 
 
I Valdres har de også vært flinke til å samle kreftene i et regionsamarbeid for å nå frem 
med sine fokusområder. Bygdeutvikling og naturen som merkevare har vært sentralt. De 
har etablert et Friluftsråd som jobber med utvikling av friluftsområder, stier, løyper og 
andre tilbud i naturen på tvers av kommunegrensene. Gjennom Friluftsrådet har de fått 
mulighet til å søke om mange ulike midler og ikke minst har de blitt tildelt store summer 
som har gjort det mulig å finansiere investering og oppbygging av ulike friluftstilbud i 
regionen. 
 
I Vang hadde de etablert «Innovangsjon» som var finansierier av Vang Sparebank og 
eierne av Vinjerock. Målet med innovangsjon var å bidra til å skape befolkningsutvikling 
og rekruttere ungdommen tilbake til bygda etter endt utdannelse. Viktig å gjøre bygda 
attraktiv og skape spennende møteplasser for de unge (slik som Vinjerock) og de har 
også etablert et innovativt kontorfelleskap. 
 
Fokus har vært på å legge til rette for og synliggjøre muligheter for boliger og 
arbeidsplasser – og at næringsliv og det kommunale kan samarbeide om mange av 
temaene – blant annet lage en felles side med stilling ledige for regionen. 
 
 
Viktige hovedpunkter fra studieturen er: 

 Samarbeid 

 Vilje til å lykkes sammen 

 Tørre å satse 
 
 
Tanker om veien videre til Region Midt-Buskerud; 
1. Øke stillingen til regionrådskoordinator til 100% 
2. Samle samarbeidsprosjektene i regionen i et «regionalt miljø» sammen med 

administrasjonen til regionrådet. 
3. Viktig for kommunene i Midt-Buskerud å stå sammen som en sterk region i midten 

 – for ikke å komme i skvis mellom Ringerike og Drammen som er 2 sterke byregioner 
på hver side av oss. 

 
 
 
 
 



 
c) Innledning gruppearbeid  

– om avstand mellom intensjoner og realiteter i dagens handlingsplan: 
v/ Stig Rune Kroken. 
 
«Symbolikk og tvang,   
eller en region på gang.» 

 
Det er i dag en ambisiøs handlingsplan for Region Midt-Buskerud og denne danner et 
utgangspunkt for å diskutere veien videre og hvilke ambisjoner vi har for regionen vår. 
Hva skal være fokusområdene fremover?  
 
Handlingsplanen ble delt ut til formannskapene for gjennomgang sammen med følgende 
gruppeoppgave; 
 
«Gjeldende handlingsplan synliggjør høye ambisjoner om regional og lokal merverdi og 
skaperkraft gjennom samarbeidskonstellasjonen Midt-Buskerud. 
Hvordan skal denne planen bli mer enn en plan, og hva er viktigst å starte med?» 
 
Formannskapene ble delt inn i 4 grupper med blanding av kommuner og partier på hver 
gruppe og de fikk 30 minutter til å diskutere oppgaven. 
 
 
Noen av hovedpunktene som ble fremlagt etter gruppearbeidet var: 
 

 SAMARBEID på ulike arenaer i regionen er viktig.  
 

 Organisering av samarbeidet må styrkes og konkretiseres. 
 

 Samarbeid på tvers av kommunegrensene, både innen de kommunale tjenestene 
men også mellom det kommunale og det private: 

o Skape felles arenaer  
o Jobbe sammen om felles prosjekter 
o Se på å etablere felles utlysning av stillinger 
o Skape god kultur for samarbeid og erfaringsutveksling  
o Videreutvikle tjenestesamarbeid, dele på ressurser og kompetanse 

 
 

 Næringsutvikling og legge til rette for nyetablering 
o Samarbeide om etablererveiledning? 
o Samarbeid mellom næringsliv og kommune – felles møteplasser 
o Samarbeid mellom ulike næringssamarbeid/næringsråd i de ulike 

kommunene 
o Næringsutvikling og samarbeid med næringslivet – ikke bare 

kulturinstitusjoner, men andre næringsområder også –eks grønt fagsenter 
o Felles utlysning av stillinger – felles portal for ledige stillinger for både de 3 

kommunene og hele næringslivet i hel regionen 
o Bo-attraktivitet  - flere jobber – til både mor og far – flere boligområder - 

kort vei til mye 
 
 



 Organisering av felles regionråd  
o Hvem skal sitte i regionrådet  

 – skal det utvides til å gjelde formannskapene også? 
  - skal det utvides med representanter fra næringslivet? 

o Hvordan skal driften av regionrådet organiseres? 
o Bør være en fast kontorplass for regionrådskoordinator 
o Skal det være kontorplass i det kommunale miljø eller som en egen enhet i et 

regionmiljø sammen med prosjektledere for samarbeidsprosjekter i 
regionen? 

o Koordinator bør plasseres tett på rådmann. 
o Konkretisere stillingsinstruks til regionrådskoordinator  

 avklare ansvar og myndighet  
 avklare fokusområder for regionrådet eks: 

 Areal og transport - samferdsel 

 Næringsutvikling 
o Viktig med rett person som kan være en drivkraft for å fremme saker på 

vegne av regionen 
o Starte samarbeidet med å se hva er vi ENIGE om og hva vi vil samarbeide om. 

 
 
 
OPPSUMMERING: 
 

 SAMARBEID er viktig. 
 

 FOKUS-områder  - bli enige om hva vi skal samarbeide om. 
 

 Konkretisere handlingsplan i satsingsområder og tidsplan; 2-3 punkter pr år. 
Sortere og prioritere 

 

 SE nærmere på organisering av regionrådet – følgende forslag/innspill til endring: 
o utvide i regionrådet  

  skal det utvides med formannskapene  
 eller skal det utvides med representanter fra næringslivet  

o øke regionrådskoordinatorstillingen 100% 
o fast kontorplass 
o sitte tett på rådmann 
o organisere regionrådskoordinator sammen med prosjektlederstillingene for 

fellesprosjektene i regionen – skape et regionmiljø 
o tydeliggjøre stillingsinstruks – utvide ansvar og myndighet 
o konkretisere hvilke satsingsfelt regionrådet skal jobbe med 
o Samferdsel og kommunikasjon er viktig fellesprosjekter for regionen 

 
 
En prosess har startet og regionrådet med ordførere og rådmenn vil jobbe videre med dette med 
bakgrunn i de innspill som har kommet inn gjennom gruppearbeidet. 
 
 
 
 
 



2. DIGITALISERING OG INNOVASJON 
v/ Frank Baklid, Drammen kommune 

 
Frank Baklid viste oss fremtidsmuligheter inn den digitale verden knyttet til de offentlige oppgavene. 
I beslutningsgrunnlaget for utvikling bør det alltid ligge at: «Folk er viktigst » 
 
Robotteknologi vil i fremtiden overta for mye saksbehandling. 
 
Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men vi digitaliserer for å oppnå; 

- Flere og bedre tjenester 
- En åpen og tilgjengelig kommune 
- Bedre ressursbruk 
- Bedre beslutninger 
- Jobbe mer produktivt 
- Flytte ressurser til andre steder som trenger oppfølging 

 
Det handler også om: 

- digital modenhet 
- tørre å være med på ferden der vi skal utvikle de nye tjenestene  
- tørre å gjøre feil 
- ingen quick fix 
- gir mulighet til å jobbe mer produktivt 

 
NB! Det må ryddes i egen organisasjon før ny digital løsning kan lages. 
 
Tilføre toppledelsen nødvendig kompetanse 
 
Fremtidige digitale løsninger som vil kunne bidra til mer effektiv kommunikasjon med innbyggere: 

 Booke tid med saksbehandler 

 Booke lokaler eks klasserom på skolen til møter etc, gymsal til aktiviteter mm 

 Søke barnehageplass – digitalt 

 Bestille hjemmetjenester 

 Søke på midler for frivillige lag og foreninger – elektronisk søknad 

 Tilgang til innsyn i egne saksbehandlingspapirer 

 Digital strategi for grunnskolen – digital læring gjennom nettbrett mm 

 Bibliotek – registrere utlån på mobil, og betaling ved for sen innlevering belastes 
automatisk 

 Sykefravær – statistikk fullstendig live – mulighet til å agere tidlig 

 Pårørende og hjemmetjeneste – digital kommunikasjon 

 App for samkjøring av eldre til trening og butikk mm 

 App for å dele på transport av barn til trening  
 
Nasjonal prosjekter – hver kommune må følge med på hva som skjer nasjonalt innen den digitale 
utviklingen. 
 
KS har oppfordret kommunene til å betale inn til et fond for digital utvikling i kommunene. 
 
Til slutt; Bergen er langt fremme og har utviklet Digifrid 
Drammen kommune jobber mye med digital utvikling og er godt på vei. 
Drammen deler villig med andre kommuner og det er bare å ta kontakt. 
Frank Baklid ønsket rådmennene velkommen til å ta kontakt ved behov. 



 
 

3. Felles regional høringsinnspill ATP 
til «Regional plan for areal og transport i Buskerud» 

 
Kjell Ove Hovde presenterte forslag til felles høringsinnspill for regionen. 
 
Innspillet bygde på at dagens plan ikke har tatt nok høyde for utfordringene i distriktskommunene og 
de viktigste tiltakene for å tilrettelegge for utvikling i vår region slik som: 

- økt offensiv satsning på fylkesveiene mht vedlikehold, styrking av gang og 
sykkelveier, siden disse ofte er eneste transportåre for næringslivet og viktig 
pendlervei for innbyggere og eneste atkomstmulighet for store reiselivsdestinasjoner  

- styrke kollektivtilbudet også i distriktskommunene, spesielt viktig for ungdommene 
(og de eldre) 
 

I tillegg kom det forslag om å legge til et par konkrete innspill om å vektlegge: 

 RV35 og ny avkjøring til Sigdal 

 Persontrafikk på Randsfjordbanen mellom Hønefoss og Hokksund/Drammen. 
 
 
SE kopi av høringsinnspillet  i eget vedlegg. 
 
 

4. Vestregionen 
Vestregionen omfatter 15 kommuner. 
 
Det har vært varierende deltakelse og interesse for samarbeidet i Vestregionen og alle 
kommunene har nå fått brev om å ta stilling til det videre samarbeid fremover: 

- Vurdere oppgavene som Vestregionen skal ha fokus på 
- Skal Vestregionen som regionsamarbeid avsluttes 

 
Alle de berørte kommunene skal drøfte dette internt og ta med seg sine synspunkter til 
ordførermøtet i desember, der saken skal drøftes videre. 
 
Avgjørelse på regionsamarbeidet skal tas til sommeren 2018. 
 
Hvilken effekt har dette regionsamarbeidet for vår region, og skal Midt-Buskerud være 
representert i dette regionsamarbeidet fremover?  
 
Tilbakemeldingene fra felles formannskap var i møtet; 

- Viktig at kommunehelsearbeidet fortsetter gjennom Vestre Viken 
- Areal og Transport er for lite spisset i Vestregionen 

 
Det må avklares om Modum, Sigdal og Krødsherad skal svare hver for seg i tilbakemelding til 
Vestregionen eller skal vi ha et felles svar sammen? 
 
Hver av kommunene i Midt-Buskerud vurderer nå saken fremover og melder tilbake til 
regionrådet i løpet av våren 2018. 
 


