
 

Felles formannskapsmøte 20/4-18  

Sted: Kommunehuset i Sigdal  

Tid: 20. april 2018 kl. 09.30-12.50 

 

Tilstede: Gustav Kalager, Linda Aaskjær, Fred Løvli, Solveig Sæta, Per Kristensen, Tine 

Norman, Kjell Tore Finnerud, Bård Sverre Fossen, Torstein Aasen, Kari Johanne Foss, 

Runolv Stegane, Hilde Roland, Ståle Versland, May-Helen Nilsen, Tone G. Angeltveit, 

Ingunn Krag-Rønne, Gotfred Rygh, Ola Ingvoldstad, Vidar Løvf 

Forfall: Anne Warhuus, Ole Martin Kristiansen, Hanneke Molenaar, Ingunn D. Øderud, Kari 

E. Ravnsborg.  

Møtende vararepresentanter: Ingunn Krag-Rønne  

Fra administrasjonene: Stig Rune Kroken, Anette Westrum, Kjell Ove Hovde, Hilde Søraas 

Grønhovd.  

 

Regionrådsleder Gustav Kalager ledet møtet. Han åpnet med å foreslå at felles formannskap 

utarbeider en uttalelse til Braker/Fylkeskommunen der vi er kritiske til bortfallet av bussruter i 

regionen i sommer. Følgende uttalelse ble utarbeidet og vedtatt i møtet:  

Uttalelse fra felles formannskap i Midt-Buskerud 20.04.18  

Formannskapene i Modum, Sigdal og Krødsherad er opprørt over Brakars forslag til 

sommerbussruter. Det skaper stor frustrasjon når store deler av Midt-Buskerud blir bussfritt 

område i hele sommer.  

For det første har dialogen mellom Brakar og kommunene vært mangelfull. Når busstilbudet 

forsvinner fullstendig om sommeren, trengs det tid for å finne løsninger og informere 

befolkningen og berørte.  

For det andre har Sigdal fått en lovnad om bestillingsskyss som skal erstatte tilbudet som 

faller bort, mens Krødsherad og berørte områder i Modum ikke har fått noe slikt tilbud. Det er 

urimelig at det ikke er tenkt et erstatningstilbud for hele det berørte området. I tillegg er 

bestillingsskysstilbudet forutsatt bestilt fra Drammen, noe vi er redd vil være det samme som 

å ikke ha noe tilbud.  

Formannskapene krever derfor:   

- At Brakar tar imot vår invitasjon til et raskt felles møte. 

- At det tilbys bestillingsskyss i hele det området som rammes av innstillinger i sommer.  

- At bestillingskyssen kan baseres på lokale transporttilbydere for å sikre et reelt tilbud.  

  



 

1) På vei mot Viken fylke: Hva er status, hva skjer og hva betyr det for samarbeid i 

Midt-Buskerud?  

Fylkesvaraordfører Olav Skinnes innledet om Viken fylkeskommune, om prosessen, hva som 

er bestemt og hvordan arbeidet mot en ny fylkeskommune er organisert.  

Skinnes mente også at det ble viktig for kommunene å stå sammen for å nå fram med sine 

budskap når de blir en del av en stor fylkeskommune med over en million innbyggere.  

Skinnes sin presentasjon er vedlagt referatet.  

 

2) Ny organisering av Regionrådet for Midt-Buskerud 

Gruppearbeid. Kort oppsummering av innspillene som kom:  

Hva fungerer?  

 Møteplass for kommunene  

 Nyhetsbrev – bra tiltak 

Hva fungerer ikke?  

 Jobber ikke langsiktig nok  

 Fremstår ikke som samlet eller som helhet  

 Må jobbe bedre med infrastruktur: veier, samferdsel, breiband  

 

Ideal-regionråd:  

 Delegeringsreglement for regionråd på enkelte områder, slik at det kan fattes vedtak 

på regionalt nivå.  

 Sammensetning: ordførere + opposisjonsledere, valget bestemmer  

 Vedtar høringsuttalelser fra regionen.  

 Kommunepolitikere/formannskap bør delta i regionrådet for å få mer involvering. De 

bør ha minst to møter i året. Dette kan organiseres som et «ting» som i Hallingdal. 

 Færre punkt i handlingsplanen – mer fokusert  

 Etablere et årshjul som styrer virksomheten  

 Behandle saker i formannskap før regionråd for å sikre forankring  

 Forankring skjer gjennom de folkevalgte. Viktig med god informasjon.  

 Backe opp regionrådskoordinator – fremstå synlig og tydelig  

 Viktig at Regionrådet blir mer synlig utad  

 Viktig med kontinuitet i arbeidet framover  

 Snakker hverandre opp, snakker mere «vi» enn «oss og dere»  

 Åpner for nye løsninger med tanke på kontorplass. Fast plass? Jobbe med andre enn 

kommunene?  

Innspillene tas med i arbeidet med ny organisering av Regionrådet. Det legges fram en sak 

til Regionrådet 1. juni der denne saken behandles.  



 

3) Ny handlingsplan for Regionrådet 2018-2019 

Den nye handlingsplanen som skal utarbeides for Regionrådet skal ha tre satsingsområder: 

Digitalisering/kommunikasjonsteknologi, attraktivitet og samferdsel/transport.  

Digitalisering 

Anette Westrum, nyansatt digitaliseringssjef innledet om arbeidet med innovasjon og 

digitalisering i Midt-Buskerud. Presentasjonen er vedlagt.  

 Digitaliseringssjefen startet 1. mars  

 Arbeidsgruppen DigIT er etablert med representanter fra alle kommunene + repr for 

IT-avdelingen. Denne gruppa skal løfte fram prosjekter, prioritere og foreslå 

gjennomføring.  

 Digitalisering handler mer om organisasjonsutvikling enn om datamaskiner. Men 

teknologi åpner for nye måter å arbeide på – så en utfordring er å bryte gamle 

mønstre for å utnytte de nye mulighetene.  

Samferdsel/transport 

Ståle Versland innledet om arbeidet med samferdsel:  

 Tog på Randsfjordbanen jobbes det mye med nå.  

 Vei Hokksund – Åmot med avkjøring til Sigdal, her følges prosessen.  

 Felles interesser når busstilbud forsvinner, her må vi jobbe sammen.  

 Generelt behov for fokus på transportløsninger og tilgjengelighet for å bevare og 

skape nye arbeidsplasser samtidig som vi kan være en attraktiv pendlerregion.  

Attraktivitet 

Gustav Kalager innledet om arbeidet med attraktivitet. Med dette begrepet mener vi at i Midt-

Buskerud skal det være attraktivt å bo, attraktivt å etablere og drive bedrift og attraktivt å 

komme på besøk.  

Det ligger mye bra i eksisterende handlingsplan som kan overføres til den nye. Bo-

attraktiviteten er ganske bra, men satsing i Regionrådet må knyttes til bedrifts- og 

besøksattraktivitet.  

 «Fjordene» våre kan utnyttes bedre, de er viktige perler med store muligheter for 

reiselivet.  

 Vi har mye bra i alle tre kommunene, men vi må selge det bedre for å tiltrekke oss 

flere.  

 Bør vi prøve felles markedsføring igjen?  

Forslag til ny handlingsplan legges fram til behandling for Regionrådet 1. juni og skal deretter 

behandles i alle tre kommunestyrer.  

  



 

4) Nytt fra Regionrådet 

Regionrådskoordinator Hilde Søraas Grønhovd informerte kort om hva som foregår i 

Regionrådet for tiden:  

 Har etablert nyhetsbrev – ønsker flere abonnenter  

 Digitaliseringssjef og DigIT er i gang – mye spennende på trappene 

 Grønt fagsenter 50 % daglig leder – vedtatt i BFK fylkestuvalget å sette i stand andre 
etasje for utleie. Behandles i fylkestinget denne uka.   

 Inn På Tunet prosjekt: Prosjektleder i full sving. Bra møte før påske om erfaringer fra 
Kongsberg. God økonomi og god kvalitet på omsorgstilbudet gjennom Inn På Tunet. 
Rapport før sommeren.  

 Friluftsråd – utredning på gang for Buskerud.  

 Næringsvekst: Ekspertpanel sammensatt – 2 samlinger, første på mandag 23/4.  

 Samferdsel: Randsfjordbanen og høringer framover  

 Høring: postloven levert i mars  

 Utredningsarbeid om organisering + utarbeiding av ny handlingsplan  

 

Møtet ble avsluttet kl. 12.50 

 

Geithus 30/4-18  

Hilde S. Grønhovd/ref 


