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Regionsamarbeidet i Midt-Buskerud – Årsmelding 2011 

Det interkommunale samarbeidet mellom kommunene Modum, Sigdal og Krødsherad i sin 

nåværende form ble etablert i 1999. Sigdal har hatt ansvaret for sekretariatet for rådet i 

fireårsperioden frem til valget høsten 2011. 

Regionrådet bestod før valget av: Ordfører Kari Ask, Sigdal (leder), ordfører Olav Skinnes, 

Krødsherad, ordfører Terje Bråten, Modum. Nils Peder Undebakke og Britt Homstvedt var 

kontaktpersoner fra Buskerud fylkeskommune og deltok i Regionrådets møter. 

Etter valget høsten 2011 ble ordfører Terje Bråthen (Modum) valgt til ny leder og ansvaret for 

sekretariatet overflyttet til Modum. Rådet består i tillegg av ordfører Kari Ask, Sigdal, og ordfører 

Olav Skinnes, Krødsherad. Kontaktpersoner fra Buskerud fylkeskommune er Elizabeth Skogrand 

(H, leder i Hovedutvalget for utdanning) og Tonje Kristensen (Ap, representant i Fylkesutvalget).  

Rådmennene i Modum, Sigdal og Krødsherad forbereder sakene for Regionrådet. Kay Bjerke fra 

fylkeskommunen sluttet som observatør i Rådmannsforumet og Regionrådet våren 2011 og 

Randi Haldorsen overtok. Kjell Tore Finnerud var innleid som sekretær for rådet i 20 % stilling i 

hele 2011. 

Regionrådet har hatt fire møter i 2011.  

Regionale utviklingsmidler 

Fylkeskommunen stiller regionale utviklingsmidler til disposisjon for regionen. I 2011 avsatte 

fylkeskommunen 1,8 millioner kroner til regionen. Sammen med restmidler fra tidligere år ble totalt 

kr 1 892 625 fordelt på sju prosjekter. Fylkeskommunen har fulgt Regionrådets forslag til fordeling. 

Følgende prosjekter har fått støtte i 2011: 

• Norefjell Reiselivsforum kr 1 000 000 til felles profilering og markedsføring av regionen 

gjennom VisitNorefjell. Dette er et treårig prosjekt frem til april 2013 og det er forutsatt et 

tilsvarende årlig beløp i prosjektperioden. 

• Næringshagen i Kunstnerdalen: Kr 100 000 til etablererveiledning 

• Blaafarveværket: Kr 146 000 til utvikling av aktivitetstilbud for barn 

• Kongsfoss kunstnersenter: kr 46 625 til profileringstiltak 

• Folkemusikksentret i Buskerud kr 50.000 til digitalisering av lydopptak av folkemusikk. 

• God tur-prosjektet som et toårig prosjekt med kr 350 000 for 2011 og signaler om kr 350 000 

for 2012.  

• Stedsutvikling Strandgata, Åmot, Modum: Kr 200 000 

Regionale skjønnsmidler 2011: 

Regionrådet vedtar fordeling av regionale skjønnsmidler som Fylkesmannen stiller til disposisjon for 

regionen. I 2011 ble Midt-Buskerud tildelt kr 450 000. Regionrådet fordelte dette slik:  

• Kr 150 000 til prosjekt ”Vi samler trådene”.  

• Kr 200.000 til prosjekt om problemadferd i skolen, LOS-prosjektet.  

• Kr 100 000 til felles prosjekt om implementering av Gerika og kommunenes lønnssystem. 
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Regionalt næringsfond 

Regionalt næringsfond fordeles mellom de kommunene som er innenfor det distriktspolitiske 

virkeområdet. I Midt-Buskerud er det Sigdal og Krødsherad. Regionen ble tildelt kr 738 000 for 2011.  

Dette ble fordelt med kr 283 000 på Krødsherad og kr 455 000 på Sigdal kommune. Krødsherad 

disponerte hele beløpet til K4-huset. Sigdal disponerte midlene slik: 

• Utviklingsavtale med Næringshagen kr 200 000 

• Etablererveiledning kr 30 000 

• God tur-prosjektet kr 116 000 

• Lys i alle glas-prosjektet kr 30 000 

• Revisjon av kart over naturtyper kr 30 000 

• Kr 49 000 ble avsatt til fordeling i 2012. 

Høringsuttalelser 

Regionrådet har behandlet høringsuttalelser i 2011: 

• Høringsuttalelse Buskerudbyen 

• Høringsuttalelse Fornyelse av osloregionens strategier 

• Høringsuttalelse om strategier for gods og logistikk i Osloregionen og for  

• Høringsuttalelse Kollektivplan Buskerud 

I januar 2011 var det møte med statssekretæren i Samferdselsdepartementet og Jernbaneverket om 

muligheter for flere togstopp i Vikersund.  

Andre saker som har vært behandlet: 

• «Inn på tunet»  

• Vurdering av regionrådets sekretærfunksjon 

• Handlingsplan for Regionrådet 2011-2015 

Handlingsplan for Regionrådet ble vedtatt i regionrådet. Planen ble ikke endelig godkjent i 

kommunestyrene i 2011 og det er lagt opp til videre arbeid med planen i 2012. 

Kommunene i Midt-Buskerud ble høsten 2009 med i Vestregionen som omfatter kommuner vest for 

Oslo i Akershus, i nedre Buskerud og nordre Vestfold. Fra 1. januar 2011 ble Midt-Buskerud også med 

i Osloregionen. Sekretær og leder for har deltatt på en rekke møter i regionene i 2011. 

Oversikt over behandlede saker finnes under regionsamarbeid på www.sigdal.kommune.no til og 

med 2011. Fra 2012 samles dokumentene på www.modum.kommune.no / regionsamarbeid.  

27.4.2012, Audun Mjøs, sekretær 

 

 


