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Regionrådet for Midt-Buskerud – framtidig organisering 

Notat til felles formannskap 20/4-18 

 

Oppsummering fra felles formannskapsmøte 27/10-17:  

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. 

4. Samarbeid er viktig. 
 

5. Fokusområder: bli enige om hva vi skal samarbeide om. 
 

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

 
7. Se nærmere på organisering av regionrådet – følgende forslag/innspill til 

endring: 
a. utvide i regionrådet  

i.  skal det utvides med formannskapene  
ii. eller skal det utvides med representanter fra næringslivet  

b. øke regionrådskoordinatorstillingen 100 % 
c. fast kontorplass 
d. sitte tett på rådmann 
e. organisere regionrådskoordinator sammen med prosjektlederstillingene 

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

 

Status april 2018:  

 Stillingen som regionrådskoordinator er vedtatt økt til 100 % fra august.  

 På regionrådsmøtet 1. juni skal det legges fram forslag til ny og mer spisset 

handlingsplan for regionrådet - med tre prioriterte arbeidsområder:  

1. Attraktivitet 

2. Kommunikasjonsteknologi/digitalisering 

3. Samferdsel/transport  

 Organiseringa av regionrådet gjennomgås nå, og det skal legges fram forslag til ny 

organisering på regionrådsmøtet 1. juni. Det innebærer struktur, lokalisering, myndighet 

etc.  
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I dag er Regionrådet, bestående av de tre ordførerne, eneste beslutningsorgan på regionalt nivå. 

Det gjennomføres i tillegg to felles formannskapsmøter per år som benyttes som møteplass og 

samarbeidsarena. Flere har tatt til orde for at arbeidet i Regionrådet bør forankres bedre, og en 

mulig løsning kan være å etablere et nytt politisk beslutningsorgan/nivå – et regionting eller 

representantskap.  

Regionrådet for Midt-Buskerud verken framstår eller oppleves i dag som en viktig politisk arena 

eller aktør. Det er initiert og igangsatt ulike prosjekter, ofte i samarbeid med fylkeskommunen 

eller fylkesmannen, samt at det ved anledninger utarbeides felles høringssvar. Samtidig er det 

ofte/av og til sånn at det i tillegg til det felles høringssvaret leveres separate høringssvar fra hver 

kommune. Nå som regionreformen gjør Buskerud til en del av Viken med over 1,2 mill. 

innbyggere blir våre kommuner knøttsmå. Sannsynligheten for at regionen skal kunne utøve 

faktisk påvirkning vil øke ved at regionen framstår med en samlet og kraftfull stemme. 

Potensialet for å bygge opp en region med større politisk trykk og mer utadrettet arbeid er stort.  

Administrativt har regionrådet for tida tre ansatte: En regionrådskoordinator i 60 % (100 % fra 

august), en digitaliseringssjef i toårig prosjektstilling 100 % og en daglig leder for Grønt 

Fagsenter på toårig prosjektstilling i 50 %. Det drives for øyeblikket utredning om etableringen 

av regionalt friluftsråd som potensielt kan innebære en stillingsressurs, og det finnes en lang 

rekke prosjektmidler som det kan søkes på som vil kunne medføre at flere utviklingsoppgaver 

ivaretas i regionrådet – med potensielt flere ansatte. De eksisterende stillingene kan utgjøre 

grunnstammen i et regionalt organ som kan gi Midt-Buskerud et løft. For å oppnå dette er det 

viktig at alle kommuner både har tro på- og ambisjoner for prosjektet. At det er enighet om økt 

satsing gjennom å gjøre regionrådskoordinatorstillingen til 100 % er en nødvendig, men ikke 

tilstrekkelig forutsetning. Samarbeidet vil helt klart ha størst potensial for effekt ved både 

teoretisk og praktisk oppslutning i alle tre kommuner. Det har vært flere saker (noen eldre og 

andre nyere)som har svekket samarbeidsklimaet; Etablererveiledning, reguleringssaker ved 

kommunegrensene og Visit Norefjell for å nevne noen.  

Det kan virke som om det er utfordringer med at Modum er en vesentlig større kommune enn 

Sigdal og Krødsherad. Som i øvrige samarbeid fungerer det best når partene behandler 

hverandre likeverdig. I denne sammenheng er det viktig å avlive myten om at Modum drar 

lasset, og de andre er gratispassasjerer. Det ligger ulik kompetanse og kapasitet i de ulike 

kommunene, og dette gjenspeiles også i det regionale arbeidet. Det er viktig at alle opplever at 

de bidrar – og at de andre bidrar. Det er for øvrig en kjensgjerning at tilskuddsmidler som er 

øremerket til «distriktskommuner» tilfaller vår region fordi Sigdal og Krødsherad ligger 

innenfor denne ordningen (som Modum alene ikke er berettiget til). Størrelsesforholdet mellom 

kommunene er ikke oppe til diskusjon – men hvordan samarbeidet skal oppleves relevant og 

funksjonelt, for alle parter, er derimot helt avgjørende å finne ut av.  

Midt-Buskerud har et utstrakt tjenestesamarbeid som er til dels helt uavhengig av regionrådet. 

Samtidig foreligger det et potensial for kvalitetsforbedring og effektivisering ved å utvikle 

ytterligere fellesskapsløsninger. Kanskje bør dette knyttes tettere sammen med regionrådet og 

regionrådsarbeidet for å unngå «silotenkning» og se sektorene og de ulike interkommunale 

tjenestene og prosjektene mer i sammenheng?  
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Regionrådet ønsker å være en sentral samarbeidsarena, en relevant 

aktør og en drivkraft for utvikling og nytenking i Midt-Buskerud. En 

utvidelse av stillingen til regionrådskoordinator understøtter dette synet. Hvilke konsekvenser 

mener formannskapene at det skal ha for videre prioriteringer?  

 
Struktur i andre regionråd 
I Hallingdal er øverste organ «Hallingtinget» som består av 5 representanter fra hver kommune, 
dette er ordføreren + ledere/nestledere i hovedutvalg og/eller medlemmer av formannskapene. 
Hallingtinget velges for en kommunestyreperiode, og valg skjer i forbindelse med konstituering 
av kommunestyrene. Hallingtinget møtes minst to ganger per år.  
 
I Kongsbergregionen er øverste organ «Representantskapet». Det består av alle formannskapene 

fra de 7 kommunene. Representantskapet arrangerer minst en konferanse per år. 

I Ringeriksregionen er øverste organ «Ringerikstinget» bestående av formannskapene fra de tre 

kommunene + to representanter fra Buskerud fylkeskommune og to representanter fra Oppland 

fylkeskommune. Ringerikstinget møtes minst to ganger per år.  

I Valdres er det overordna organet «Valdresrådet». Det består av 22 representanter, 10 fra 

næringslivet og 12 fra kommunene (2 fra hver av de 6 kommunene). Valdresrådet møtes minst 

tre ganger per år.  

Oppgaver og myndighet 

Skal alle beslutninger om Regionrådet fortsatt ligge til kommunestyrene, eller skal det etableres 

et nytt representantskap eller «ting» som tar beslutninger om for eksempel årsrapport, 

regnskap, budsjett og handlingsplaner? Etablering av et «ting» vil innebære å delegere makt fra 

kommunestyrene til et politisk valgt organ som sitter tettere på det regionale arbeidet. Et 

«regionting» kan potensielt skape et sterkere eierskap til det regionale arbeidet i alle 

kommunene gjennom å inkludere flere enn bare ordførere og rådmenn.  

Ringerike:  

Ringerikstinget avholdes etter behov, men minst to ganger pr. år. Vårmøtet skal behandle forslag 

til budsjett, virksomhetsplan og møteplan for neste år. Høstmøtet skal arbeide med 

strategiutvikling. Langsiktig strategi skal minimum revideres hvert 4. år.» 

Valdres:  
 VNKs årsmelding / regnskap behandles innen 31. mars, med evt tilbakemeldinger innen 

30. juni 
1. Forslag til handlingsprogram for kommende år skal være behandlet og sendt på høring 

innen 25.oktober med høringsfrist 25. november. I forhold til årshjul må høringsfrist for 
handlingsprogram tilpasses kommunenes møteplan for kommunestyremøter. 

2. VNKs budsjett og handlingsprogram skal vedtas innen 31. desember. 

 
 
Hallingdal:  

1. Hallingtinget er øverste myndighet og behandler årsrapport, regnskap, budsjett, 
økonomiplan, handlingsplaner og andre saker det er naturlig å behandle i Hallingtinget.  
 

2. Det skal utarbeides plan med en langsiktig mål- og strategidel og et handlingsprogram 
inkludert budsjett. Den langsiktige delen rulleres minst hvert 4. år. 
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Handlingsprogrammet skal rulleres hvert år. Planen behandles 
av Hallingtinget og skal samordnes med kommuneplanen i 
deltakerkommunene.  
 

3. Hallingtinget har myndighet til å treffe avgjørelser som angår rådets drift og 
organisering, dvs. innenfor de oppgaver som til enhver tid er tillagt rådet. Hallingtinget 
kan selv delegere myndighet til Regionrådet. 

 
Utdrag fra forslag til ny kommunelov – Prop 46 L (16/3-18)  
 
Kapittel 18. Interkommunalt politisk råd  
§ 18-1 Interkommunalt politisk råd  
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt 
politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. 
Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.  
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel 
gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte 
tilskuddsordninger.  
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.  
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 
interkommunale politiske råd.  
 
§ 18-3 Representantskap  
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i 
rådet skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre 
eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Medlemmene 
og varamedlemmene skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Hvis 
ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og 
nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på 
omgang mellom deltakerne.  
 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 

fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut 

de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og 

varamedlemmer velges for resten av valgperioden.  

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet 
velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.  
 
§ 18-4 Samarbeidsavtale  
Når det opprettes et interkommunalt politisk råd, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale 
mellom alle deltakerne i rådet.  
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.  
Representantskapet vedtar selv endringer i de delene av samarbeidsavtalen som gjelder andre 
forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike endringer vedtas med minst 2/3 av de avgitte 
stemmene hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan også fastsettes i 
samarbeidsavtalen at slike endringer skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i 
samtlige deltakerkommuner.  
 
Samarbeidsavtalen skal fastsette  

1. rådets navn  
2. om rådet er et eget rettssubjekt  
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3. hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i 
representantskapet  

4. hvilke saker rådet skal kunne behandle  
5. hvilken myndighet som er lagt til rådet  
6. den enkelte deltakerens eierandel i rådet og ansvarsandel for rådets forpliktelser, hvis 

ansvarsandelen avviker fra eierandelen  
7. hvordan deltakerne kan tre ut av rådet  
8. hvordan rådet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret for oppbevaringen 

av rådets arkiver etter at rådet er oppløst.  
  
 
§ 14-8 Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt 
oppgavefellesskap  
 
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen 
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av 
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.  
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunal oppgavefellesskap som ikke er eget 
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd 
bokstav d.  
 
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra bestemmelsene 
om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.  
 
 
 
GRUPPEOPPGAVE:   
 

1. Hva opplever dere at fungerer/ikke fungerer med dagens regionråd?  
2. Design deres ideelle regionråd:  

o Hvilke beslutningsorganer finnes?  
o Hvor mange representanter består de av?  
o Hvem er representert/hvordan foregår valg?  
o Hvilke saker behandles i hvilke organer? Hvordan få regionalt politisk 

trykk?  
o Hvordan sikre både forankring, informasjonsflyt, handlekraft og 

effektivitet?    


