
Årsmelding for Regionrådet i Midt-Buskerud 2012 
 
Regionrådet for Midt-Buskerud har hatt fokus på tjenestesamarbeid og forankring og 
formalisering av arbeidet i løpet av 2012, med utgangspunkt i spørsmålet  
«Hva vil vi med regionrådet?» Det ble gjennomført felles formannskapsmøter i juni og 
oktober med dette som tema.  
 
Vedtekter og Handlingsplan 2012-15 ble vedtatt i de tre kommunestyrene desember 
2012/ februar 2013. Formålsparagrafen i vedtektene lyder slik: 
 
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner, definert som Region Midt-Buskerud, har 
etablert et politisk samarbeid med formål om strategisk utvikling av regionen. 
Regionrådet i Midt Buskerud skal utvikles til å bli et regionpolitisk verksted for 
verdiskapende samarbeid med formål å  

• Utvikle regionen gjennom prioriterte satsinger innen næring, kompetanse og 
infrastruktur 

• Være arena for samspill og samarbeid og utvikle tiltak på tvers av 
kommunegrensene 

• Ta vare på regionens interesser overfor fylke, stat, øvrige regionsamarbeid, 
næringsliv og andre 

 
Overordnet målsetting for Handlingsplan 2012-15: 
Midt-Buskerud skal fremstå som en attraktiv region med økning i antall innbyggere, 
tilreisende og arbeidsplasser. Det skal utvikles tiltalende sentrumsområder og legges til 
rette for en positiv utvikling i eiendoms- og boligmarked i hele regionen. 
 
Regionrådet i Midt-Buskerud skal arbeide for å fremme god samfunnsutvikling og 
effektiv oppgaveløsning på områder som er av felles interesse for kommunene Modum, 
Sigdal og Krødsherad. 
 
Regionrådet har følgende overordnede satsingsområder: 

1. Næringsutvikling 
2. Kultur og reiseliv 
3. Sentrumsutvikling 
4. Samferdsel 
5. Kommunikasjonsteknologi 
6. Tjenesteproduksjon 
7. Folkehelse 

 
Regionale utviklingsmidler 
Satsingsområder i gjennomføringsavtale med Buskerud fylkeskommune var i 2012 
næringsutvikling, folkehelse og læring hele livet. Det ble fordelt til sammen kr 3,3 mill i 
regionale utviklingsmidler. Av store prosjekter nevnes:  

• VisitNorefjell, kr 1 000 000 

• Stedsutvikling, kr 1 000 000 

• Modum bad, Kildehuset, kr 800 000 



 
Regionale skjønnsmidler 
Tre prosjekter ble tildelt regionale skjønnsmidler fra Fylkesmannen: 

• Vi samler trådene, kr 150 000 

• Samarbeid skole-næringsliv, kr 100 000 

• Tjenestesamarbeid, kr 200 000 
 
I prosjektet Tjenestesamarbeid er det startet utredning av muligheter for regionalt 
samarbeid innen alle etater. 
 
Høringsuttalelser 
Regionrådet for Midt-Buskerud har levert felles høringsuttalelser i følgende saker: 

• Felles areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023 

• Regional planstrategi, Buskerud fylkeskommune 

• Kollektivplan Buskerud mot 2030 

• Fylkesveistrategi 2014-2023 

• Handlingsplan for fylkesveier 2014-2017 

• Handlingsplan for riksveier 2014-2017 
 
Regionrådet og kommunene har i tillegg til høringsuttalelsene samarbeidet om å fremme 
fellesinteressene administrativt og politisk til aktuelle myndigheter på ulike måter. Det 
ble også samarbeidet om uttalelse fra Buskerud fylkeskommune til Nasjonal 
transportplan. 
 
Administrativt: 
Regionrådet har i 2012 bestått av Terje Bråthen, Modum (leder), Kari Ask, Sigdal og 
Olav Skinnes, Krødsherad.  
Rådmannsforum bestod i 2012 av Aud Norunn Strand, Modum, Jens Sveaas, Sigdal og 
Marit Lesteberg, Krødsherad.  
Sekretær fra 1.1.12 var Audun Mjøs, Modum kommune. 
Fylkespolitikere med plass i regionrådet var Elizabeth Skogrand og Tonje Kristensen. 
Fylkeskommunens administrative kontaktperson var Randi Haldorsen. 
 
Det har vært avholdt fire møter i rådmannsforum, fire møter i regionrådet og to felles 
formannskapsmøter i 2012. Til sammen har regionrådet behandlet 34 saker. 
 


