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Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 
18/4967 033 Hilde Søraas Grønhovd 
    

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
19/18 Regionrådet for Midt-Buskerud 14.09.2018 
 

 
19/18 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 01.06.18  
 
Rådmannens innstilling 
Protokollen fra møtet i Regionrådet 01.06.18 godkjennes 
 
 
 
Vedlegg:  
Protokoll fra regionrådsmøte 01.06.18 
 



   
 
 
Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 
16/2170 026 Hilde Søraas Grønhovd 
    

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
20/18 Regionrådet for Midt-Buskerud 14.09.2018 
 

 
20/18 "INN PÅ TUNET" I MIDT-BUSKERUD - OPPFØLGING  
 
Rådmannens innstilling 
Saken legges fram til drøfting  
 
 
Vedlegg 
 
Sluttrapport forprosjekt Inn på tunet Midt-Buskerud 2018 med vedlegg  
 
Kortversjon  
 
 

Buskerud Næringshage har på oppdrag fra Regionrådet utredet mulighetene for å 
etablere et Inn på tunet-tilbud i Midt-Buskerud. De anbefaler at Regionrådet 
vedtar å jobbe videre med å få på plass et antall godkjente IPT-gårder i Midt-
Buskerud, og å søke om midler til et hovedprosjekt for å komme godt i gang. De 
foreslår et mål om minst 3 godkjente IPT-gårder i løpet av 2019, og at 
kommunene legger ut tjenestene på anbud tidlig i 2019.  
 

 
 
Bakgrunn 
Det er bevilget kr 130.000 kr til forprosjektet for å vurdere om «Inn på tunet» kan være et 
aktuelt tilbud for kommunene; kr 80.000 fra Fylkesmannen og kr 50.000 fra Regionrådet ref 
8/17. Styringsgruppa sendte ut anbudsforespørsel, og Buskerud Næringshage vant 
anbudsrunden og har leid inn Hilde Riis som prosjektleder. Forprosjektet startet opp i januar 
2018 og har nå gjennomført arbeidet og levert en sluttrapport med anbefalinger for veien 
videre.  
 



   
Saksopplysninger 
Inn på Tunet (IPT) er tilrettelagte, kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal 
gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog- eller 
hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 
Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative 
opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som står utenfor 
arbeidslivet, skaper nye tjenestebehov i velferdssektoren. 
 
Inn på tunet er forankret på statlig hold i flere stortingsmeldinger og tiltaksplaner. Det er 
også et prioritert område for Innovasjon Norge, som blant annet tilbyr en mentorordning for 
Inn på tunet-bønder i oppstartsfasen. Inn på tunet er ujevnt fordelt utover landet,  
 
I dette forprosjektet har Regionrådet ønsket å undersøke behov for IPT-tilbud (aktuelle 
brukergrupper), vilje til å bruke/betale for IPT-tilbud og om det finnes potensielle tilbydere av 
ulike IPT-tjenester i de tre kommunene. I forprosjektet ønsker de også å gå videre med 
Rosthaug VGS sin rolle som tilbyder og kompetansesenter. Skolen kan raskt starte en pilot for 
et Inn på Tunet tilbud i tilknytning til Grønt fagsenter Buskerud. Sist men ikke minst skal vi 
legge til rette for å få godkjent gårdene via KSL og Matmerk før de tas i bruk som tiltak. 
 
I følge rapporten har møter med de tre kommunene vist at det nå er god vilje til å ta i bruk Inn på 
Tunet tjenester. Særlig Modum og Krødsherad har vist stor interesse. Sigdal er litt mer i tvil om sitt 
behov. Modumheimen er klare til å ta i bruk IPT-tilbud til 5 personer med tidlig demens/kognitiv 
svikt så snart det er et konkret tilbud å bruke. Dagtilbud og helgeavlastning til elever i grunnskolen og 
tilbud til personer med tidlig demens ser ut til å være de mest aktuelle brukergruppene i alle tre 
kommuner. 
 
Rapporten viser også at kommunene er positive til at man ser regionen under ett, fordi det normalt 
ikke er så mange aktuelle brukere i hver kommune, men til sammen kan det gi et bedre grunnlag for 
de gårdene som vil starte opp. Derfor gis det uttrykk for at det kan være en god løsning med en IPT-
koordinator som har kontorplass på Grønt Fagsenter. En koordinator er viktig for å få til godkjenning 
av de gårdene som skal brukes, skape et miljø blant disse og være et bindeledd mellom tilbyderne og 
de aktuelle etatene i kommunene. 
 
På grunn av regler for offentlige anskaffelser vil det være nødvendig for kommunene å legge ut disse 
tjenestene på anbud. Kontrakter kan inngås på flere måter. Kongsberg kommune inngår for 
eksempel rammeavtaler på 4 år med mulighet for ytterligere to års forlengelse.  
 
Representanter for Fylkesmannens landbruksavdeling har vært til stede på flere av møtene som er 
gjennomført i prosjektet. De har gitt uttrykk for at kommunenes initiativ til Inn på tunet-arbeid i 
regionen er veldig positivt. Midt-Buskerud har på denne måten satt seg i en unik posisjon, og det er 
et svært godt utgangspunkt for å lykkes med Inn på tunet, i følge Fylkesmannen.  
 

Erfaringer fra andre kommuner har vist at Inn på tunet-arbeid trenger god forankring i 
kommuneadministrasjonen for å bli en integrert del av tjenestetilbudet. Dette ble også 
understreket da Kongsberg kommune holdt innlegg på åpent informasjonsmøte.  
 
Drøftinger 



   
Inn på tunet som kommunal tjeneste faller ikke naturlig inn under de tre prioriterte 
arbeidsområdene til Regionrådet: Attraktivitet, digitalisering og samferdsel. Men Inn på 
tunet handler også om utvikling av tilleggsnæringer i landbruket og derigjennom trygging av 
eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser. Det kan forsvare å plassere Inn på tunet inn 
under næringsattraktivitet: konkret tilrettelegging for flere arbeidsplasser. Dette gjør det 
også mulig å disponere noen regionale utviklingsmidler til et slikt prosjekt, dersom det skulle 
være ønskelig.  
 
Rapporten for forprosjektet gir en tydelig anbefaling om å følge opp med et hovedprosjekt, 
men gir ikke noen detaljerte avklaringer rundt finansieringen. Representantene for 
kommunene som har vært til stede på møtene har gitt uttrykk for at de ønsker å 
omprioritere innenfor egne budsjetter for å kjøpe Inn på tunet-tjenester til enkelte brukere, 
og har som referanse blitt informert om prisene som Kongsberg kommune opererer med. 
Ingen har gitt uttrykk for at disse prisene er urimelige eller uoverkommelige. Det er likevel 
vanskelig å anslå akkurat hvor mange brukere som vil være aktuelle for et Inn på tunet-tilbud 
for eksempel fra 2019. Er etterspørselen stor nok til at det er hensiktsmessig å etablere en 
koordinatorstilling? Samtidig har vi ingen godkjente Inn på tunet gårder i regionen per i dag, 
og for å gjøre en innsats mot disse og få sertifiseringene i orden, kan kanskje en koordinator 
være en nødvendig pådriver for å få et reelt tilbud opp og gå. 
 
Rapporten oppgir ikke så mange konkrete tall på brukere og behov, og de tallene som er 
oppgitt i rapporten er ganske små. Det virker derfor som at selv om tilbudet blir godt tatt i 
mot av kommunene, er antallet definerte brukere totalt sett ganske lavt. Det kan derfor 
være vanskelig å forsvare opprettelsen av en egen koordinatorstilling for å etablere et tilbud 
til forholdsvis få brukere.  
 
Skisser til alternativer for oppfølging:   

1) Etterspørselen som avdekkes i forprosjektet er ikke tilstrekkelig til at dette 
forprosjektet bør følges opp med noe hovedprosjekt. Det er fritt opp til hver 
kommune å ta egne initiativer til å etablere Inn på tunet-tilbud.  
 

2) Rapporten følges opp av Regionrådet, og det etableres en arbeidsgruppe med 
representanter fra hver kommune. Det tilbys et sertifiseringskurs til potensielle 
gårdbrukere, og kommunene oppfordres til å planlegge anbud og gjøre avtaler for 
konkrete brukere i 2019.  
 

Estimert kostnad: 20-30 000,- kr 
 

3) I Det etableres et hovedprosjekt for Inn på tunet i Midt-Buskerud. Det utlyses internt i 
kommunene en ca 30 % stilling som prosjektleder for Inn på tunet. Dette vil være 
rimeligere enn å etablere en helt ny stilling, og kanskje gjøre det enklere med 
forankringen i kommunenes daglige drift, enn hvis en har en ekstern koordinator. 
Inspirert av «Kongsbergmodellen» etableres det et tverrfaglig team på tvers av 
kommunene som sikrer forankring i kommunene, informasjon til eventuelle nye 
tjenester som kan ta Inn på tunet i bruk og som sikrer riktig matching mellom tilbyder 



   
og bruker. Prosjektlederstillingen vurderes lokalisert til Grønt Fagsenter, og bør 
uansett ha en tilknytning til fagsenteret for å sikre kontakten mot landbruksnæringa.  
 

Estimert årlig kostnad: 250 000 
Finansiering: 83 300,- per kommune, fordelt på oppvekst og helse/sosial.  
Mulighet 1: søke tilskudd fra Fylkesmannen for å dekke noe  
Mulighet 2: Bruke noen kroner av de regionale utviklingsmidlene 
 

4) I tråd med forprosjektets anbefalinger etableres det et hovedprosjekt for Inn på tunet 
i Midt-Buskerud. Det utlyses eksternt en 50 % stilling lokalisert på Grønt Fagsenter. En 
fast lokalisering på Fagsenteret vil både bidra til å gjøre prosjektet mer synlig og kjent 
i landbruksnæringa og bidra til å styrke fagsenterets kompetanse og faglige profil. For 
å sikre forankring i kommuneadministrasjonene, informasjon til eventuelle nye 
tjenester som kan ta Inn på tunet i bruk og for å sikre riktig matching mellom tilbyder 
og bruker etableres det et tverrfaglig team på tvers av kommunene, inspirert av 
Kongsbergmodellen.   
 
Estimert årlig kostnad 400 000,-  
Finansiering: 133 300,- per kommune, fordelt på oppvekst og helse/sosial.  
Mulighet 1: søke tilskudd fra Fylkesmannen for å dekke noe  
Mulighet 2: Bruke noen kroner av de regionale utviklingsmidlene 
 

 
Konklusjon 
Regionrådet bes drøfte oppfølging av forprosjektet, og etableringen av et eventuelt 
hovedprosjekt for Inn på tunet, både med hensyn til oppfølging av tidligere vedtak og sett i 
lys av ny handlingsplan.  
 



   
 
 
Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 
18/2850 026 Hilde Søraas Grønhovd 
    

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
21/18 Regionrådet for Midt-Buskerud 14.09.2018 
 

 
21/18 NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET - VEDTEKTER  
 
Rådmannens innstilling 

a) Forslaget til nye vedtekter for Regionrådet vedtas og videresendes til kommunestyrene for 
sluttbehandling.  

b) § 4 Regiontinget, vil tre i kraft etter kommunevalget i 2019.  
c) Fra og med ikrafttredelse av ny kommunelov vil regionsamarbeidet være organisert som et 

Interkommunalt politisk råd.   
d) Når ny kommunelov trer i kraft, overlates det til administrasjonen å tilpasse vedtektene til 

den nye samarbeidsformen Interkommunalt politisk råd. 

 
Behandling/vedtak i Regionsrådet for Midt-Buskerud den 01.06.2018 sak 13/18 
 
Behandling 
 
Innstilling/vedtak 

1) Det utarbeides forslag til nye vedtekter for Regionrådet for Midt-Buskerud som legges 
fram for Regionrådet på neste møte. Nye vedtekter skal: 

a. Ivareta opprettelse av et Regionting for Midt-Buskerud  
b. Ta utgangspunkt i vedtektene for Regionrådet i Hallingdal  

 
2) Regionrådet vil komme tilbake til administrativ organisering av Regionrådet når nye 

vedtekter er på plass.   
 
 
Vedlegg 
Forslag til vedtekter for Regionrådet for Midt-Buskerud  
 
Kortversjon 
 

Det er utarbeidet et forslag til nye vedtekter for Regionrådet. Disse er basert på 
prinsippene i den nye kommuneloven som vil tre i kraft på et foreløpig ikke avklart 
tidspunkt i 2019/2020. Vedtektene skal definere Regionrådets rolle tydeligere, og gjøre 
Regionrådet til et effektivt, synlig og nyttig verktøy for kommunene.  

 
Bakgrunn 
Hvordan kan vi organisere Regionrådet for Midt-Buskerud slik at vi får utnyttet ressursene best 
mulig, får best mulig resultater av arbeidet vårt og fremstår som en samlet region utad?  
 



   
Denne saken er en oppfølging av en lang prosess der man har ønsket å styrke arbeidet i Regionrådet. 
Studieturen til Hallingdal og Valdres våren 2017 var et viktig ledd i dette, og i tillegg har det vært 
diskutert i felles formannskapsmøter både høsten 2017 og våren 2018. 
 
I sak 13/18 ble ny organisering av Regionrådet diskutert, og det ble gjort følgende vedtak:  
 
1) Det utarbeides forslag til nye vedtekter for Regionrådet for Midt-Buskerud som legges fram for 
Regionrådet på neste møte. Nye vedtekter skal:  
a. Ivareta opprettelse av et Regionting for Midt-Buskerud  

b. Ta utgangspunkt i vedtektene for Regionrådet i Hallingdal  
 
2) Regionrådet vil komme tilbake til administrativ organisering av Regionrådet når nye vedtekter er 
på plass.   
 
Saksopplysninger 
 
Forslaget til nye vedtekter er i, i tråd med oppdraget, hovedsakelig basert på vedtektene for 
Regionrådet i Hallingdal.  
 
I tillegg er det tatt hensyn til den nylig vedtatte kommuneloven som vil tre i kraft i forholdsvis nær 
fremtid. Det er foreløpig skissert at deler av loven kan tre i kraft 1/7-19 og andre deler 1/1-20. Eksakt 
når kommuneloven vil tre i kraft vil avgjøres med en resolusjon ila. høsten. Uansett var det naturlig å 
ta utgangspunkt i dette når nye vedtekter skulle utformes.  
 
Regionrådet i Hallingdal er organisert etter en ganske annen modell enn Regionrådet for Midt-
Buskerud. Regionrådet har, både før og etter studieturen dit, gitt uttrykk for at det skapes gode 
resultater i Hallingdal, og at de er dyktige til å skaffe seg tilgang til prosjektmidler og støtteordninger 
og gjennom dette skape ny aktivitet. Organisering er bare en av brikkene som skaper disse 
resultatene. Likevel virker det åpenbart at handlingsrom og evne til å være fleksibel og «kaste seg 
rundt» når nye muligheter dukker opp, er mulig fordi man har en selvstendig organisering med 
tydelig myndighet. Regionrådets bestilling av vedtekter som «likner» på Hallingdal sine ligger til 
grunn for det forslaget som er utarbeidet.  
 
Sentrale elementer som er foreslått endret i tråd med «Hallingdalsmodellen»:  
 

- Innføring av Regiontinget som øverste organ og representantskap (dette prinsippet ble 
vedtatt i sak 13/18).  

- Eget budsjett og regnskap 
- Regionrådskoordinator får en vedtektsfestet rolle som daglig leder med ansvar for oppfølging 

av planer og strategier  
- Daglig leder samordner virksomheten under Regionrådet, forbereder og innstiller på saker 

for Regionrådet og Regiontinget.  
- Rådmennenes rolle endres fra å innstille på saker til å være rådgivere og dialogpartnere for å 

sikre forankring av Regionrådets arbeid.  
 
 
Det er også gjort noen avvik fra «Hallingdalsmodellen»:  
 

- I vedtektene for Regionrådet i Hallingdal har ikke rådmennene noen formell rolle, bortsett fra 
møteretten på møtene. Vi mener rådmennenes rolle for kontakt med 



   
kommuneorganisasjonene og forankring av forslag er viktig for Regionrådets legitimitet og 
reelle handlekraft, og foreslår derfor å vedtektsfeste regelmessige dialogmøter mellom 
daglig leder i Regionrådet og rådmennene.  

- I Hallingdal består Regiontinget av fem representanter fra hver kommune. Vi har foreslått i 
stedet å bruke formannskapene.  

- I Hallingdal består Regionrådet av seks kommuner, i Midt-Buskerud av tre. En del 
formuleringer er derfor forenklet noe, og enkelte valgprosesser er forenklet. Det foreslås 
blant annet at leder av Regionrådet også leder Regiontinget i stedet for å velge en separat 
ordfører for Regiontinget.  

 
Forholdet til ny kommunelov:  
Det er ikke gjort henvisninger til den nye kommuneloven i selve vedtektsteksten, fordi den foreløpig 
ikke har trådt i kraft. Men de foreslåtte vedtektene er fullt i tråd med § 18 i loven, og fra og med 
ikrafttredelse av ny kommunelov vil regionsamarbeidet være organisert som et Interkommunalt 
politisk råd. Det eneste som må endres, er navnet på Regionrådet, som formelt sett må inneha 
betegnelsen «interkommunalt politisk råd». Det foreslås at dette kan innarbeides administrativt på 
det tidspunktet ny lov trer i kraft.  
 
 
Drøftinger 
Et spørsmål som må drøftes er om Regionrådet i virkeligheten eies med tre likeverdige eierandeler 
når stemmetallet i øverste organ er så ulikt som i forslaget? Eller er det andre ting, som økonomisk 
tilskudd og arbeidsmengde som avgjør eierandel?  
 
Dersom en ønsker å jevne ut stemmetallet, men samtidig ønsker å opprettholde Regiontinget som et 
møtested for alle i formannskapene, kan en løsning være å gi stemmerett til for eksempel 5 fra hver 
kommune. I så tilfelle må vedtektene justeres i tråd med dette, slik at representanter med 
stemmerett til Regiontinget aktivt velges i forbindelse med konstituering av kommunestyrene.  
 
Det er bestemt at det skal etableres et Regionting, og det er viktig at vedtektene klargjør oppgavene 
for dette nivået. Naturlige oppgaver som er foreslått er godkjenning av årsrapport og regnskap, samt 
tilråding av budsjett og handlingsplan – det siste må jo spilles inn til de kommunale 
budsjettprosessene og endelig vedtas i forbindelse med det.  
 
Et annet spørsmål som er viktig å drøfte, er rådmennenes rolle i Regionrådet i fremtiden. De to 
ytterpunktene vil være på den ene siden å beholde det slik det er i dag: der rådmennene innstiller på 
alle saker og all aktivitet i praksis går gjennom rådmennene, eller på den andre siden å gjøre som 
Hallingdal og kutte ut rådmennenes formelle rolle i Regionrådets daglige arbeid, dermed reduseres 
deres ansvar til å møte på møter i Regionråd og Regionting. Forslaget i vedtektene går ut på en 
mellomløsning, der det er daglig leder/regionrådskoordinator som innstiller i saker, men der det 
vedtektsfestes regelmessige møter med rådmennene for å sikre forankring i 
kommuneadministrasjonene og for å sikre informasjonsflyt og potensielle oppgaver inn til 
Regionrådet.  
 
Arbeidsgiveransvaret for daglig leder bør kanskje ses i sammenheng med det foregående punktet? I 
forslaget til vedtekter har vi kopiert Hallingdal, der det er leder for Regionrådet som er arbeidsgiver 
for daglig leder. Det innebærer at daglig leder i Regionrådet ikke er underlagt en enkelt rådmann. 
Samtidig ser vi i den nye kommuneloven at en ønsker å «stramme opp» når det gjelder 
arbeidsgiveransvar, og understreker at det normalt sett skal være rådmann – ikke ordfører – som er 



   
arbeidsgiver. Det er derfor også en mulighet å konkludere med at rådmann i ansvarskommunen er 
arbeidsgiver for alle ansatte i Regionrådet, inkludert daglig leder.  

 



   
 
 
Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 
18/4942 026 Hilde Søraas Grønhovd 
    

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
22/18 Regionrådet for Midt-Buskerud 14.09.2018 
 

 
22/18 BREDBÅNDSPLAN  
 
Rådmannens innstilling 

a) Regionrådet ber administrasjonen innhente tilbud på konsulenttjenester og iverksette 
arbeidet med en felles bredbåndsplan for Midt-Buskerud innenfor en ramme av kr 
150 000,-.  

b) Det etableres en arbeidsgruppe med en representant fra hver kommune til å følge 
opp prosjektet. Rådmennene gis ansvar for å utpeke sin representant.  

c) Det skal rapporteres om framdrift i prosjektet på hvert møte i Regionrådet.   
 
 
 
Vedlegg 
Søknad om tilskudd til bredbåndsplan  
Tilsagn om tilskudd til bredbåndsplan  
 
Kortversjon  
 

Regionrådet har søkt og fått innvilget 150 000 kroner i tilskudd fra Buskerud 
fylkeskommune til etablering av en felles bredbåndsplan for de tre kommunene. 
Nå foreslås det å innhente tilbud og igangsette arbeidet med en slik plan. Arbeidet 
skal forankres i kommunene gjennom en arbeidsgruppe. Prosjektet rapporterer til 
Regionrådet.  

 
 
Bakgrunn 
På et møte som fylkeskommunen inviterte til i sommer, der leder i Regionrådet var til stede, 
kom det fram at BFK hadde en pott på 500 000 kroner som skulle brukes som tilskudd til 
kommuner som ville lage en bredbåndsplan. Den beskjedne summen, og fraværet av 
søknadsfrist, gjorde at det hastet med å få av gårde en søknad. Dermed ble det utarbeidet en 
søknad om tilskudd på kr 150 000 til utvikling av en bredbåndsplan, og i august kom det brev 
med tilsagn om hele summen. Arbeidet skal nå iverksettes.  
 
 
 
 
 



   
Saksopplysninger 
 
I kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad er det gjort en del kartleggings- og 
analysearbeid i forbindelse med tidligere N-KOM søknader, det finnes derfor en del 
grunnlagsdata. Vi ønsker nå å foredle disse dataene i en overordnet plan, og for å komme dit 
må det gjøres et arbeid med kartlegging, sammenstilling og organisering dataene, samt 
analyse med tanke på helhetlig infrastruktur.  
 
En bredbåndsplan for Midt-Buskerud skal gjøre kommunene i stand til å stille riktige krav, 
tenke langsiktig, se samlet på behovet for infrastruktur og gjennomføre helhetlig og effektiv 
utbygging av bredbånd på tvers av kommunegrensene.  
 
I tillegg til å være et nyttig verktøy for planleggingen av videre bredbåndsutbygging, kan 
utviklingen av en bredbåndsplan være en mulighet til å tenke nye, alternative løsninger. Å ha 
en bredbåndsplan er også et kriterium som tillegges vekt ved tildeling av NKOM-midler.  
 
Det vil være nødvendig å leie inn spisskompetanse til å gjennomføre kartleggings- og 
analysearbeid. Det blir viktig å ha dialog med næringslivet og å trekke veksler på andre 
ressurspersoner etter behov.  
 
Arbeidet med bredbåndsplan vil i første fase handle om å skrive oppdragsbeskrivelse og 
innhente tilbud. Deretter må tilbudene evalueres og samarbeidspartner velges. Når denne er 
på plass må det etableres et samarbeid om det som skal bli den endelige planen.  
 
Det foreslås å etablere en arbeidsgruppe for prosjektet som består av en representant fra 
hver kommune + prosjektleder. Det skal legges til rette for dialog med næringsliv og 
samarbeidspartnere underveis i arbeidet. Siden bredbånd er høyt på den politiske dagsorden 
vil det være naturlig å orientere om prosjektet i hvert møte i Regionrådet, slik at det blir 
anledning til å gi innspill fra politisk hold underveis i prosessen.   
 
 



   
 
 
Arkivsaksnummer Arkivnummer Saksbehandler 
18/4937 026 Hilde Søraas Grønhovd 
    

 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 
23/18 Regionrådet for Midt-Buskerud 14.09.2018 
 

 
23/18 REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  
 
Rådmannens innstilling 

a) Tildelte midler til prosjektet «Turkart, god tur» kr 150 000,- inndras. 
b) Tildelte midler til prosjektet «God tur med sykkel og fiskestang» kr 200 000,- inndras.  
c) Tildelte midler til prosjektet Miljøfyrtårn i Midt-Buskerud kr 300 000 omdisponeres til 

prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling i Midt-Buskerud» 
d) Ideen om «Revitalisering av Kunstnerdalen» meldes på Innovasjonsløft Hallingdal og 

gjennomføres som en del av prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling i Midt-
Buskerud».  

 
 
 
 
Kortversjon  
 

Regionrådet har de siste årene inndratt midler fra prosjekter som er tildelt 
regionale utviklingsmidler, men som ikke er igangsatt eller gjennomført innen de 
oppsatte fristene. Nå er det forslag om å inndra midler fra ytterligere to 
prosjekter, og i tillegg omdisponere et nyere prosjekt. Dette vil gi Regionrådet litt 
handlingsrom til å iverksette tiltak som kan bidra til å nå målene i 
Handlingsplanen. Saken gjør rede for hvilke regler som gjelder for disponering av 
midlene, og skisserer ulike alternativer til tiltak.  
 

 
 
Bakgrunn 
 
Regionale utviklingsmidler ble tildelt årlig fram til og med 2016, men ble avviklet fra 2017 pga 
trang økonomi i Fylkeskommunen og kutt i statsbudsjettet. Vi har noen midler på «bok» i 
Fylkeskommunen som stammer fra prosjekter som ikke er igangsatt, og der midlene er 
inndratt. Det foreligger nå forslag om å inndra midler fra ytterligere to prosjekter, samt å 
omdisponere midlene fra et ikke påbegynt prosjekt.  
 
 



   
 
Saksopplysninger 
 
Retningslinjer for bruk  

 Midlene skal brukes til regional utvikling som har mål om å skape 
vekst/arbeidsplasser.  

 Kan ikke brukes til infrastruktur eller investeringer.  

 Kan ikke brukes til drift.  

 Midlene kan normalt dekke 50 % av prosjektkostnaden. Kan kombineres med midler 
fra andre kilder, men ikke fra andre kilder hos Fylkeskommunen.  

 
Midlene består av to ulike typer midler: KMD-midler og BFK-midler. De førstnevnte er statlige 
distriktsmidler som egentlig bare tilfaller Krødsherad og Sigdal – men som gjerne kan brukes 
på prosjekter som omfatter alle tre kommuner (Modum får «være med på lasset»). BFK-
midler har ingen slike bindinger, og kan brukes på prosjekter i én, to eller tre kommuner.  
 
Praktisk gjennomføring  
For å disponere midlene må vi søke fylkeskommunen i portalen Regionalforvaltning.no. 
Saken legges så fram for Fylkesutvalget enten som orienteringssak eller beslutningssak. 
Midler som omdisponeres til allerede godkjente prosjekter kan antakelig tildeles 
administrativt.  
 

Disponible midler:  Type  Kr  Frist  

Prosjekter der midlene allerede er inndratt KMD 775 000   

Prosjekter der midlene allerede er inndratt BFK 138 750   

Sum    913 750   

Midler som foreslås inndratt nå:  

Turkart «God tur»  BFK 150 000 31/12-17 

God tur med sykkel og fiskestang  BFK 200 000 31/12-17 

Sum    350 000   

Prosjekter som ikke er igangsatt og kan omdisponeres:  

Miljøfyrtårn i Midt-Buskerud  KMD 300 000 1/10-19 

TOTALT:    1 563 750   

 
Følgende utgåtte midler foreslås altså inndratt nå:  
Turkart God tur, 150 000 kr og God tur med sykkel og fiskestang, 200 000 kr. Det første 
prosjektet fikk finansiering fra mange kanter og i flere omganger, og siste tildeling med 
regionale utviklingsmidler har derfor blitt stående ubenyttet. Det sistnevnte prosjektet kom 
aldri i gang, og det er ikke funnet kapasitet i kommuneorganisasjonene til å få det i gang 
heller. Fristen for begge prosjektene var 31/12-17.  
 
I tillegg foreslås det å omdisponere kr 300 000 fra prosjektet Miljøfyrtårn i Midt-Buskerud 
som ble omsøkt i 2016, men som ikke er igangsatt. Det er hovedsakelig to grunner til dette: 
Det faller utenfor de tre prioriterte satsingsområdene i handlingsplanen, og de personene 
med kompetanse på dette som var sentrale i utformingen av søknaden jobber ikke hos oss 



   
lenger. Det innebærer mer arbeid og større utfordringer med å gjennomføre prosjektet enn 
det som det er tatt økonomisk høyde for i søknaden.  
Dersom alle de foreslåtte midlene inndras har vi til sammen knappe 1,6 millioner kroner til 
disposisjon.  
 
Drøftinger 
 
Noen tanker og ideer til disponering av midlene:  
Attraktivitet 

a) Vi har prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling» gående, og dette prosjektet kan med 

fordel forlenges og tilføres mer midler. Gjennom dette prosjektet har vi rom for å jobbe for 

målsettingene i handlingsplanen knyttet til attraktivitet. Samarbeidsarenaer er sentralt i 

prosjektet, noe som kan gi grobunn for ny utvikling og nye prosjekter i framtida.  

 

b) Aktivitetsturisme er et aktuelt tema for vår region om dagen. Buskerud Næringshage har 

arrangert to opplevelseskurs for næringslivet i løpet av de siste månedene, og det er 

prosjekter på tankestadiet som kanskje kan bli aktuelle for Regionrådet å støtte opp om eller 

bidra inn i. En mulighet er å gjøre dette innenfor prosjektet «attraktivitet og 

næringsutvikling, men hvis det kommer opp store prosjekter/store summer er det ryddigere 

å gjøre det til et eget prosjekt.  

 

c) Revitalisering av Kunstnerdalen er et konkret tiltak fra den nye handlingsplanen. Det har 

kommet henvendelser fra flere aktører om dette, både til Regionrådet og til Næringshagen. 

Det kan derfor virke som timingen er god for å ta tak i Kunstnerdalen-konseptet og bringe det 

inn i vår tid. En konkret mulighet som har dukket opp er å delta på «Innovasjonsløft 

Hallingdal» for å utvikle ideen videre. En gruppe på tre personer fra 

regionråd/kommune/kulturnæring deltar i innovasjonsløftprogrammet i høst, og etter 13 

desember vil vi ha et nytt «Kunstnerdalen-konsept» å presentere. 

 

Fra nettsiden til Innovasjonsløft Hallingdal «Vi jobber med ditt prosjekt, produkt eller tjeneste 

på en strukturert og vel gjennomarbeidet metode for å optimalisere og sikre en suksess. Du 

og ditt prosjekt sitter igjen med et bunnsolid innovasjonsprosjekt og har lært en metode som 

garantert vil endre måte dere bygger prosjekter, utvikler ideer og skaper entusiasme og 

forankring i og utenfor egen bedrift! Vi vil gjennom samlingene gå grundig gjennom 

presentasjonsteknikken kalt 10-20-30 basert på Guy Kawasaki sitt «the art of the start» 

system, tilpasset Norske forhold av Innoco AS for å bli enda mer praktisk rettet mot hvordan 

jobbe riktig med innovative løsninger».Mer informasjon her 

 

Dette arbeidet passer godt inn i prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling», og bør derfor 

gjennomføres som en del av det prosjektet. Deltakelsen koster 20 000 kroner, og i tillegg 

kommer kostnader for reise/opphold for deltakerne. Deltakelse i Innovasjonsløft vil fungere 

som et forstudie, og i tillegg bidra med kompetanseheving som kommer kommunene og 

regionen til gode.  

 

Digitalisering/kommunikasjonsteknologi  

https://www.innovasjonhallingdal.no/#innovasjonsloft


   
a) Digital kompetanse  

En mulighet til å få mye ut av pengene, ville kunne være å skape et kompetanseprosjekt 

innen digitalisering som supplerer det eksisterende digitaliseringsprosjektet, og gir rom for 

mye av det vi i dag ikke har midler til: Kompetanseheving for de som er sentrale i prosjektet + 

videre opplæring/kurs/verksteder for ulike målgrupper: mellomledere i kommunene, 

seniorer, næringslivet etc. Her burde vi kunne få medfinansiering med KS-midler, og ved at 

Anette blir prosjektleder så har vi egenandelen dekket inn gjennom det.  

 

Samferdsel 

Det er naturlig at det organiseres et prosjekt knyttet til samferdsel også, siden det er det siste 

prioriterte arbeidsområdet. Utfordringen er at regionale utviklingsmidler ikke kan brukes til 

lobby/påvirkningsarbeid. Det kan imidlertid brukes til utredningsarbeid, og dersom det er 

behov for en samfunnsøkonomisk analyse for å komme videre i arbeidet med tog eller vei, 

kan det være et alternativ å bruke regionale utviklingsmidler til dette. Et annet alternativ er å 

selv rigge et prosjekt der næringslivet involveres for å se på muligheter som kan oppstå med 

togforbindelse eller ny vei.  

Konklusjon 
Regionrådet bes om å drøfte ulike muligheter for disponering av midlene. Det er ikke 
nødvendig å fordele alle midlene nå, men noen ting haster mer enn andre. For det første er 
det naturlig at de 300 000 fra Miljøfyrtårnprosjektet omdisponeres til et konkret prosjekt, 
heller enn å inndras til en udefinert pott siden fristen ikke har utløpt på prosjektet. For å 
sette fart på digitaliseringsprosjektet, og tilføre midler til kompetanseheving ville det også 
være fornuftig å skape et prosjekt d) så raskt som mulig. Det er naturlig å iverksette dette nå, 
for å øke rekkevidden av prosjektet og få mer ut av de pengene som allerede er investert. 
Det anbefales også å overføre en sum til forlengelse og styrking av prosjektet «Attraktivitet 
og næringsutvikling» som ses på som et godt verktøy for å oppnå målene i handlingsplanen. 
Det som haster aller mest er å avklare om vi skal melde på ideen om å revitalisere 
Kunstnerdalen på Innovasjonsløft Hallingdal, fordi oppstart av programmet er rett om 
hjørnet.  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 
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24/18 SØKNAD OM TILSKUDD TIL MODUMKONFERANSEN 2018  
 
Rådmannens innstilling 
Det bevilges kr 30 000,- i tilskudd til Modumkonferansen 2018. Tilskuddet dekkes fra 
prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling i Midt-Buskerud». 
 
 
 
Vedlegg 
Søknad om tilskudd til Modumkonferansen 2018 
Økonomisk status for prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling»  
Kortversjon  
 

Modum Næringsråd og Modum kommune arrangerer for 2. gang 
«Modumkonferansen» på Blaafarveværket. Målet med konferansen er å sette 
utfordringer og muligheter for Modum og Midt-Buskerud på agendaen, og å 
samle næringslivet til nyttig nettverksbygging. Den første konferansen fikk 
tilskudd fra Regionrådet, og nå søker arrangørene om tilskudd til årets 
arrangement.  

 
Saksopplysninger 
Søknaden fra Modum Næringsråd omhandler et tema som går rett inn i kjernen av 
Regionrådets satsingsområder 2018-2019. Selv om konferansen heter «Modumkonferansen» 
er det i flere av de faglige bolkene lagt opp til et mer regionalt perspektiv, og flere av 
problemstillingene nevner Midt-Buskerud spesielt.  
 
Det foreslås å innvilge søknaden, og å bevilge pengene fra prosjektet «Attraktivitet og 
næringsutvikling i Midt-Buskerud». Formålet med dette prosjektet er følgende: «For å oppnå 
økt attraktivitet for både turister, tilflyttere og næringsliv er det behov 
for mer samhandling, flere møteplasser og mer klynge-orientering. Gjennom dette prosjektet 
vil regionrådet ta initiativ til og fasilitere denne type aktiviteter.»  
 
Når andre tar ansvar for å utvikle slike møteplasser i regionen er det naturlig at Regionrådet 
bidrar når det finnes rom for det.  
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25/18 DIGITALISERINGSPROSJEKT - STATUS  
 
Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
 
 
Kortversjon  
 
 

  
Digitaliseringssjef Anette Westrum orienterer om status for prosjektet 
«Digitalisering og innovasjon i Midt-Buskerud» per september 2018.  
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Saksnr.  Utvalg Møtedato 
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26/18 GRØNT FAGSENTER - STATUS SEPTEMBER 2018  
 
Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Vedlegg 
Notat om status for Grønt Fagsenter Buskerud september 2018 (ettersendes mandag 10/9) 
 
 
Kortversjon  
 

Grønt Fagsenter Buskerud er inne i en aktiv oppbyggings- og utviklingsfase. Se 
vedlagte notat for orientering om status i prosjektet.  
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27/18 HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET 2018-2019  
 
Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Vedlegg 
Handlingsplan for Regionrådet for Midt-Buskerud 2018-2019 
 
Bakgrunn 
I sak 14/18 Handlingsplan 2018-2019 ble behandlet på følgende måte:  
 
------------------ 
Behandling  
Forslag fra Gustav Kalager:  

 Handlingsplanen er en spissing av eksisterende handlingsplan og trenger derfor ikke å 
behandles i kommunestyrene.  

 Konkretisere hvilke veier som er prioritert mtp. vedlikeholdsarbeid til 280, 287, 177 og 
191.  

 
Forslag fra Ståle Versland:  

 Stryke punkt om Yrkes- og Utdanningsmessa.  

 Endre punkt om etablererveiledning i tråd med formulering fra vedtak i februar. 

 Justere formuleringer i handlingsplanen.  
 
Vedtak  
Handlingsplanen vedtas med de revisjoner som ordførerne blir enige om. 
---------------------- 
I etterkant av møtet har ordførerne gjennomgått og revidert handlingsplanen. Vedlagt ligger den 
vedtatte handlingsplanen for Regionrådet for Midt-Buskerud 2018-2019.  
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28/18 ORIENTERING FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  
 
Rådmannens innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
 
Kortversjon  
 

 Fylkesrådmann Kjersti Bærug Hulbakk orienterer om status for Viken  

 De politiske representantene orienterer om nytt fra fylkespolitikken.  
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29/18 ORIENTERINGER TIL REGIONRÅDET 140918  
 
Rådmannens innstilling 
Sakene tas til orientering 
 
 
 
 
 
Kortversjon 
 
 

- Status for IKT-samarbeid v/rådmennene  
- Studietur til Tallinn v/regionrådskoordinator  
- Evt andre orienteringer  

 
 
 
 


