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MØTEPROTOKOLL 
 

Regionrådet for Midt-Buskerud 
 

Møtested: Krødsherad   
Møtedato:16.02.2018 Tid: 12:00 – 15:30 
 
 
Til stede på møte 
 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder, ordfører i Krødsherad Gustav Kalager (A)   

Ordfører i Sigdal Tine Norman (Sp)    

Ordfører i Modum  Ståle Versland (A)   

    

Rådmann i Krødsherad Stig-Rune Kroken    

Rådmann i Sigdal  Jostein Harm    

Rådmann i Modum  Aud Norunn Strand    

Representant for BFK  Britt Homstvedt (H)    

Representant for BFK  Anders Wengen (V)  

    

Kontaktperson i BFK Kjersti Bærug Hulbakk   

Regionrådskoordinator  Marianne Skjetne Bøe   

Regionrådskoordinator  Hilde Søraas Grønhovd    

    

Eksterne innledere     

Buskerud Næringshage Tone Ranheim (sak 1/18 og 2/18)  

BFK Samferdselsavdelingen Ine Gjellebekk (sak 8/18) 

BFK Samferdselsavdelingen Kjerstin Spångberg (sak 8/18) 

  
   
Behandlet ble sakene fra nr. 1/18 - 11/18 
 
 
 
Noresund, 19.02.2018 
Regionrådet for Midt-Buskerud  
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1/18  GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN 01.12.2017  

 
Rådmannens innstilling 
 
Møteprotokoll fra 1.desember 2017 godkjennes. 
 
Behandling 
Ingen merknader til saken 
 
Vedtak 
 
Møteprotokoll fra 1.desember 2017 godkjennes. 
 

 

 

2/18  "INN PÅ TUNET" I MIDT-BUSKERUD - STATUS 15.02.18  

 
 

Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
Behandling 
Tone Ranheim presenterte prosjektet på vegne av prosjektleder Hilde Riis. Ordførerne i 
Sigdal og Krødsherad har vært på befaring på Gubberud gård i Krødsherad som har en IPT-
avtale med Ringerike kommune. Datoen for møte med rådmenn og andre involverte ble 
diskutert, og 6. mars ble forkastet. Ny dato må settes raskt.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. Følgende legges til grunn for videre arbeid: Det gjennomføres et møte 
med rådmenn, ordførere, seksjonsledere og eventuelt andre ressurspersoner fra de tre 
kommuneadministrasjonene i løpet av mars. Forslag til arbeidsgruppe drøftes i møte.  
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3/18  ETABLERERVEILEDNING  

 
Rådmannens innstilling 
 

a) Administrasjonen i regionrådet utreder en ny modell for organisering av 
etablererveiledningen. Saken bør se på muligheter for ekstern medfinansiering, og 
utrede ulike former for organisering og eierskap. En ny sak legges fram til behandling i 
regionrådet og for kommunestyrene høsten 2018 med tanke på iverksetting fra 2019. 
 

b) For 2018 anbefaler Regionrådet at Krødsherad og Sigdal kommuner går i dialog med 
Buskerud Næringshage om en midlertidig løsning for etablererveiledning.  

 
Behandling 
Saken ble drøftet.  
 
Vedtak 
 

a) Administrasjonen i regionrådet utreder en ny modell for organisering av 
etablererveiledningen. Saken bør se på muligheter for ekstern medfinansiering, og 
utrede ulike former for organisering og eierskap. En ny sak legges fram til behandling i 
regionrådet og for kommunestyrene høsten 2018 med tanke på iverksetting fra 2019. 
 

b) For 2018 anbefaler Regionrådet at Krødsherad og Sigdal kommuner går i dialog med 
Buskerud Næringshage om en midlertidig løsning for etablererveiledning.  

 

 

 

4/18  GRØNT FAGSENTER - STATUS  

 
Rådmannens innstilling 
Til orientering. 
 
Behandling 
Ståle Versland orienterte som leder av styringsgruppa for Grønt fagsenter.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering. Regionrådet ber om å få tilsendt referater fra styringsgruppa 

fortløpende.  
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5/18  TJENESTESAMARBEID  

 
 

Rådmannens innstilling 
Vedlagte avtaler oversendes kommunestyrene for endelig vedtak. 
 
Behandling 
Avtalene ble ikke ferdige tidsnok til å behandle dem i dette møtet, det ble derfor foreslått å 
utsette behandlingen av saken.  
 
Vedtak 
Saken utsettes til neste møte, og skal også inneholde en gjennomgang av tjenestekjøpsavtalene.  
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6/18  ORGANISERING AV REGIONRÅDET I MIDT-BUSKERUD  

 
 

Rådmannens innstilling 

 Regionrådskoordinatorstillingen økes til 100 % fra 15. august 2018 
 

 Satsingsområdene for Regionrådet i 2018 og 2019 blir   
o Attraktivitet 
o Areal og transport/samferdsel 
o Kommunikasjonsteknologi/digitalisering 

 

 Saken utredes videre basert på drøftinger i møte. 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 

1) Regionrådskoordinatorstillingen økes til 100 % fra 15. august 2018  
 

2) Satsingsområdene for Regionrådet i 2018 og 2019 blir   

 Attraktivitet  

 Areal og transport/samferdsel  

 Kommunikasjonsteknologi/digitalisering  
Ny, spisset handlingsplan basert på disse tre satsingsområdene legges fram til behandling på 
regionrådsmøtet i juni.   
 

3) Saken utredes videre basert på drøftinger i møte  
Organisering og plassering, kontorplass, arbeidsgiverrolle, beslutningsorganer (inkludert 
formell rolle for formannskapene) må inngå i utredningen.  
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7/18  ÅRSMELDING 2017 - REGIONRÅDET FOR MIDT-BUSKERUD  

 
 

Rådmannens innstilling 
Godkjenner årsmeldingen for 2017 for Regionrådet i Midt-Buskerud. 
Årsmeldingen oversendes kommunestyrene for godkjenning. 
 
Behandling 
 
 
Vedtak 
Godkjenner årsmeldingen for 2017 for Regionrådet i Midt-Buskerud. 
Årsmeldingen oversendes kommunestyrene for godkjenning. 
 

 

 

8/18  HANDLINGSPROGRAM FOR SAMFERDSEL 2018 - 2021  

 
 

Rådmannens innstilling 
Tas til orientering. 
 
Behandling 
Ine Gjellebekk og Kjerstin Spångberg fra samferdselsavdelingen i BFK orienterte.  

 
Vedtak 
Tas til orientering. 
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9/18  HØRING - OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTJENESTER 

- FELLES UTTALELSE REGIONRÅDET MIDT-BUSKERUD  

 
 

Rådmannens innstilling 
Administrasjonen bes om å utarbeide en høringsuttalelse fra Regionrådet basert på 
diskusjonen i møtet. Høringssvaret godkjennes av ordførerne på e-post og sendes inn innen 
fristen 6/4. 
 
Behandling 
Innspill til høringsuttalelse:  
Primært – ingen endring. Men av alternativene foretrekkes alternativ 3. Viktige momenter å ta 
med: Påvirkning på arbeidsplasser, tilgang til aviser, Co2-utslipp/miljøregnskap ved at alle må 
hente sin egen pakke, ensomhet – postbudet som kontaktpunkt, medisiner/apotek.  

 
 
Vedtak 
 
Administrasjonen bes om å utarbeide en høringsuttalelse fra Regionrådet basert på 
diskusjonen i møtet. Høringssvaret godkjennes av ordførerne på e-post og sendes inn innen 
fristen 6/4. 
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10/18  ORIENTERINGSSAKER TIL MØTE 16.02.18  

 
 

Rådmannens innstilling 
 
Til orientering. 
 
Behandling 


1) Innovasjon og digitalisering – status for prosjekt 
Jostein Harm orienterte. Vi har ansatt digitaliseringssjef Anette Westrum – starter 1. mars.  
I tillegg deltar 44 kommunale ledere fra Buskerud, de fleste fra Midt-Buskerud, på et 
høyskolestudium på masternivå om digitalisering, innovasjon og ledelse.  
 

2) Yrkesmesse  
Regionrådet anser seg ikke som eier av yrkesmessa. Organisatorene skal ha evalueringsmøte 
onsdag 21/2. Regionrådet skal få informasjon om denne evalueringen.  

 
3) 12. mars er det en markering av oppnådd arbeid på Grønt fagsenter. Fylkesordfører og 

fylkesrådmann deltar sammen med styringsgruppa. Ordførere og rådmenn inviteres til å 
delta. Påmelding til regionrådskoordinator i løpet av uke 8.  
 

4) Regionrådet har mottatt en høring fra BFK: Rapport om Kollektivtilbud Hokksund – Hønefoss 
fra 2024.  

 
5) 12. april er det møte i Kollektivrådet i Buskerud. Midt-Buskerud bør ha felles innspill i dette 

møtet, gjerne i allianse med nabokommuner/regioner.  

 
 
 
Vedtak 
Regionrådet tar de nevnte sakene til orientering. 
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11/18  ORIENTERING FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  

 
 

Rådmannens innstilling 
 
Til orientering. 
 
Behandling 
Kjersti Bærug Hulbakk og Britt Homstvedt orienterte muntlig om følgende aktuelle saker:  

 
1)      Mulighetsstudie – vekst og verdiskapning i Buskerud. Møte neste uke.  

  
2)      Status Friluftsråd  
Vedtak om å utrede dette både i Numedal og Hallingdal. Kanskje en mulighet for å forene 
distriktene inn i en ny region (jf Trøndelag). Planlegges workshop 8. mars  
 
3)      Øvrige saker  
 
a)      Rosthaug vgs har nå fått nytt navn: Buskerud vgs. Avdelingen i Åmot heter Buskerud vgs 
avdeling Rosthaug.  
 
b)      Nytt om Viken:  

•         Det blir 87 representanter i nytt fylkesting  
•         Vedtatt at  Vikens hovedkontor skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest 
mulig Oslo.  
•         Partssammensatt utvalg er nedsatt av fellesnemda.  
•         Valgkomiteen i fellesnemda har foreslått representanter, og det er valgt 
representanter til 6 politiske arbeidsgrupper 
1) Symbol, visjon og mål  
2) organisering, styringsform og eierskap 
3) oppfølging av ekspertutvalgets arbeid  
4) delegasjon, politisk reglement, økonomiske handlingsregler  
5) valg 2019 
6) samfunnsutviklerrollen  
 
•         Jevnaker ønsker å bli en del av Viken. Det ønsker også Lunner. Behandles i 
fellesnemnda 04.04. Det er Stortinget som gjør endelig vedtak. 

 
 
Vedtak 
Regionrådet tar de nevnte sakene til orientering.  
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