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19/18   
GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 01.06.18  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Protokollen fra møtet i Regionrådet 01.06.18 godkjennes 
 
 
Behandling 
Ingen kommentarer til protokollen  
 
Vedtak 
Protokollen fra møtet i Regionrådet 01.06.18 godkjennes 
 

 

 

20/18   
"INN PÅ TUNET" I MIDT-BUSKERUD - OPPFØLGING  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Saken legges fram til drøfting  
 
 
Behandling 
Regionrådsleder Gustav Kalager la fram forslag om at saken følges opp i tråd med alternativ 2 
i saksutredningen.  
 
 
Vedtak 
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.   
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21/18   
NY ORGANISERING AV REGIONRÅDET - VEDTEKTER  
 
 

Rådmennenes 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 
Regionrådsleder Gustav Kalager foreslo å endre vedtektene slik at det blir samsvar mellom 
kommunenes eierandel i regionsamarbeidet som er likeverdig, og antallet stemmer i det 
øverste organet, Regiontinget, som også da bør være likeverdig. Det ble fremholdt at det er 
viktig at Regiontinget blir en møteplass for alle formannskapene, uavhengig av størrelse, men 
at dersom det skulle komme til avstemning skal antallet stemmeberettigede være likt, i tråd 
med prinsippet om likeverdighet.   
 
Vedtak 

a) Vedtektenes § 4 i) endres slik:  
Med hensyn til kommunenes likeverdige eierandeler jf. §3 b) , har hver kommune fem 
representanter med stemmerett. Regiontinget er beslutningsdyktig når 2/3 av de 
stemmeberettigede er til stede i møtet, og alle tre kommuner er representert.  

b) Forslaget til nye vedtekter for Regionrådet vedtas med ovennevnte endring, og videresendes 
til kommunestyrene for sluttbehandling.  

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

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

den nye samarbeidsformen Interkommunalt politisk råd. 
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22/18   
BREDBÅNDSPLAN  
 
 

Rådmennenes 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.   
 
 
Behandling 
Ingen forslag til endringer  
 
Vedtak 

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.   
 

 

23/18   
REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER  
 
 

Rådmennenes 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».  

 
 
Behandling 
Behovet for styrking av digitaliseringsprosjektet, spesielt på kompetansesiden, ble løftet fram 
av administrasjonen, og rådet ønsket å få framlagt en nærmere prosjektbeskrivelse for dette 
på neste møte. Regionrådsleder Gustav Kalager foreslo å konkretisere et samferdselsprosjekt 
ved å se på konsekvensene av bortfall av busstilbud i distriktene i regionen.  
 
 
Vedtak 
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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».  

e) Det utarbeides ei prosjektskisse der en skal se på samfunnsøkonomiske- og 
miljøkonsekvenser av bortfall av busstilbud i distriktene i Regionen.  

f) Det utarbeides ei prosjektskisse på et kompetanseprosjekt innen digitalisering til 
neste møte 30/11. 

 

 

24/18   
SØKNAD OM TILSKUDD TIL MODUMKONFERANSEN 2018  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Det bevilges kr 30 000,- i tilskudd til Modumkonferansen 2018. Tilskuddet dekkes fra 
prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling i Midt-Buskerud». 
 
 
Behandling 
Det ble lagt fram en søknad om tilsvarende tilskudd til Sigdalskonferansen. Denne behandles 
under orienteringssaker. Ander Wengen understreket at disse konferansene burde se på 
mulighetene for å slå seg sammen til neste år. Regionrådsleder Gustav Kalager foreslo å ta en 
diskusjon på hvordan slike søknader skal behandles i framtida, og at det burde tas en 
grunnleggende diskusjon på hvordan de knappe midlene skal benyttes framover.  
 
Vedtak 
Det bevilges kr 30 000,- i tilskudd til Modumkonferansen 2018. Tilskuddet dekkes fra 
prosjektet «Attraktivitet og næringsutvikling i Midt-Buskerud». 
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25/18   
DIGITALISERINGSPROSJEKT - STATUS  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Behandling 
Digitaliseringssjef Anette Westrum orienterte om status i prosjektet.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 
 

 

26/18   
GRØNT FAGSENTER - STATUS SEPTEMBER 2018  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Behandling 
Prosjektleder Eirik Kolsrud har skrevet en skriftlig orientering som ble ettersendt som 
sakspapir til Regionrådet. Ståle Versland foreslo at prosjektlederen inviteres til å orientere 
om fagsenterets tanker om kommunenes landbrukskontorer og hvordan samarbeidet 
mellom disse og fagsenteret kan og bør organiseres i framtida, med utgangspunkt i 
henvendelsen som Grønt Fagsenter har sendt til kommunene der de blir invitert som 
leietakere i fagsenteret.  
 
Vedtak 

a) Saken tas til orientering 
b) På neste regionrådsmøte holdes det en orientering om samarbeid og/eller 

samlokalisering av landbrukskontorer på Grønt Fagsenter. De ansatte på 
landbrukskontorene inviteres til å delta under orienteringen.  

 

 



  

Side 8 av 9 

27/18   
HANDLINGSPLAN FOR REGIONRÅDET 2018-2019  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Behandling 
Ordførerne har hatt en diskusjon om nettsider for Regionrådet, og understreket at nye 
nettsider ikke må bli en administrativ oppgave som tar for mye tid eller som fremstår som lite 
oppdatert og levende. Dersom disse vilkårene ivaretas tilslutter Regionrådet seg at nye 
nettsider sluttføres og lanseres.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 
 

 

28/18   
ORIENTERING FRA BUSKERUD FYLKESKOMMUNE  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Saken tas til orientering 
 
 
Behandling 
Anders Wengen orienterte om prosessene som pågår med etableringen av nye Viken fylke.  
Møter i fellesnemda går videre som planlagt. Direktører er innordnet i ny struktur, men 
ansettes ikke formelt før vedtakene om Viken er formelt på plass. Det arbeides med mange 
ulike alternativer for kontor/lokalisering – sentralt/desentralt. Her er ting ikke avklart enda.  
 
Vedtak 
Saken tas til orientering 
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29/18   
ORIENTERINGER TIL REGIONRÅDET 140918  
 
 

Rådmennenes innstilling 
Sakene tas til orientering 
 
 
Behandling 
Det ble orientert om følgende saker:  

a) Status for IKT-samarbeid v/rådmennene. Sigdal og Krødsherad har underskrevet en 
intensjonsavtale med Kongsberg IKT. Modum har vedtatt en gjennomgang av sine 
systemer før de tar stilling til om de vil inngå i dette eller andre IKT-samarbeid.  

b) Studietur til Tallinn v/regionrådskoordinator. Det er tilstrekkelig antall påmeldte fra 
Rådet i Ramfoss til at turen vil bli gjennomført som planlagt.  

c) Søknad om tilskudd til Sigdalskonferansen 2018 

d) Høring av forslag til felles regionalt handlingsprogram 2019-2020 - "Smart 
samhandling i Buskerud" for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-
2020 og Regional plan for kunnskapssamfunnet 2016-2020. 

 
 
Vedtak 

a) Saken tas til orientering 
b) Saken tas til orientering 
c) Det bevilges kr 30 000 i tilskudd til Sigdalskonferansen 2018. 
d) Regionrådskoordinator gjennomgår handlingsplanen fra BFK og gir en status til 

Regionrådet på hvilken betydning denne konkret kan ha i vår region, og hvilke tiltak vi 
evt bør engasjere oss i som Regionråd.  
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