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Årsmelding 2014  

Regionrådet for Midt-Buskerud 

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 2012-15: 

1. Næringsutvikling  

2. Kultur og reiseliv  

3. Sentrumsutvikling  

4. Samferdsel  

5. Kommunikasjonsteknologi  

6. Tjenesteproduksjon  

7. Folkehelse  

Regionrådet består av: 

 Ordfører Terje Bråthen, Modum kommune 

 Ordfører Kari Ask, Sigdal kommune  

 Ordfører Olav Skinnes, Krødsherad kommune 

Rådmannsforum består av: 

 Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune 

 Rådmann Jens Sveaass, Sigdal kommune 

 Rådmann Anita Larsen, Krødsherad kommune 

Regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget: 

 Turid Iversen (H), Turid.Iversen@bfk.no 

 Tonje Kristensen (Ap), Tonje.Kristensen@bfk.no 

Representant fra Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen 

 Randi Haldorsen, epost randi.haldorsen@bfk.no 

 

Regionrådsleder for Midt-Buskerud: 

 Terje Bråthen  

Regionrådsleder fordeles mellom alle 3 kommunene og i perioden 2011-2015 er det Modum 

kommune som har ansvaret. 

 

Regionrådskoordinator: 

 Marianne Skjetne Bøe 

Sekretariatet og regionrådskoordinatoren for regionrådet rapporterer direkte til 

regionrådsleder. Dette er en 60% stilling.   
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Målet med regionrådet er å bidra til et sterkere og bedre samarbeid mellom kommunene i 

Midt-Buskerud på overordnet nivå, for å se på de store linjene og mulige strategiske valg og 

samarbeidsarenaer for å fremstå med større tyngde inn mot fylkeskommunen og andre statlige 

og fylkeskommunale instanser. I tillegg skal det være fokus på hvordan regionen kan bli mer 

synlig og attraktiv for både besøkende, innbyggerne og næringsliv. Regionrådet skal også se 

på tiltak for å bidra til positiv utvikling av eiendoms- og boligmarked og sentrumsområdene i 

hele regionen, slik at disse fremstår attraktive og tiltalende. 

Regionrådet har hatt fem ordinære møter i 2014 i tillegg til å arrangere to felles 

formannskapsmøter for alle tre kommunene. Det ene formannskapsmøtet ble gjennomført 

som et fellesmøte/studietur  sammen med Ramfoss kraftlag over to dager. 

Store saker gjennom året; 

Kommunereform;                    

I 2014 har kommunereform vært et av de større temaene i Regionrådet og også i de 

felles formannskapsmøtene i regionen.  Fylkesmannen har deltatt med informasjon og 

presentasjon, og det har vært oppspill til debatt og diskusjon. Det er gjort vurderinger 

av prosess og strategi i hver enkelt kommune og som region. 

Tjenestesamarbeid;  

Oppfølging av etablert tjenestesamarbeid som barnevern og bibliotek. Dette er etablert 

i lokaler i Modum. I tillegg er det innført av JA-bedrift ordning, et samarbeid mellom 

skole og arbeidsliv i hele regionen. Det samarbeides om både felles yrkesmesse og 

nettplattform for yrkesvalg og jobbavis. I tillegg er det etablert et Ressurssenter for 

rask psykisk helse for Modum og Sigdal. Krødsherad deltar ikke her pr i dag. 

Det vurderes hele tiden nye mulige tjenestesamarbeid eks fritid 123- fra støttekontakt 

til fritidskontakt, felles landbrukskontor, tilsyn byggesak, kulturskole, politiråd og 

felles skatteoppkrever. 

 

Grønt kompetansesenter; 

I 2014 ble det utarbeidet en rapport og gjort vurderinger av mulighetene for felles 

landbrukskontor og grønt kompetansesenter: 

Rapporten fra landbruksavdelingene konkluderte med at det er ikke behov for å slå 

sammen landbrukskontorene i regionen. Det kom innspill fra felles formannskapsmøte 

om at saken skulle utredes videre og følges opp med å se på mulighetene for et felles 

grønt kompetansesenter i Midt-Buskerud med etablering på Buskerud gård sammen 

med landbruksskolen. Det planlegges et stort fellesmøte med ulike faglag innen jord 

og skog, politikere, landbruksadministrasjon, landbruksrådgivere, gårdbrukere m fl.  
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Samferdsel; 

Det har i 2014 vært mye fokus på kommunikasjonen til/fra/gjennom Midt- Buskerud 

med veier, buss og tog. Det har også vært oppstart av Regional areal- og transportplan 

for Buskerud ; Morten Eken er regionens representant i styringsgruppen og Øystein 

Lid Larsen deltar i faggruppen fra regionen.  

Det kom innspill fra felles formannskap om at ekspressbusser må forsøkes 

opprettholdt i regionen.  Kommunene og Regionrådet har fulgt opp Fylkeskommunen 

med brev og henvendelser gjennom året.   

 

Kollektivtransport:            

Det er en viktig kampen om å beholde ekspressbusser og togstopp  i regionen.  

 Rutevalg, tider og stoppesteder er viktig for innbyggernes tilbud. 

Det har vært tett oppfølging mot fylkeskommunen. 

 

 

Felles prosjekter i Midt-Buskerud; 

 O-festivalen 2014 

Samarbeid om felles markedsføring mellom alle 3 kommunene i regionen  

i O-magasinet i BP vedr O-festival på Norefjell; arrangør; Modum O-lag.  

Dette var årets største arrangement i regionen med over 3000 deltakere.  

 

 Norefjell regionalpark – forstudie;  

Det er arrangert møter med ulike aktører i regioner og arrangert et større seminar med 

50 deltakere på Sundhaugen i Modum med fokus på ”hvordan samarbeide, hvem 

samarbeider i dag, hvem kan samarbeide fremover, samarbeid lønner seg, hvordan bli 

mer synlig i markedet både i egen region og ikke minst utenfor egen region” osv 

 

 JA – bedrift ordningen;   

Dette er et regionsamarbeid om skole og næringsliv i alle de 3 kommunene. 

o Det er etablert en egen nettside og plattform for utdanningsvalg. 

o Det arrangeres felles utdanningsmesse for elever og bedrifter i alle tre 

kommunene. 

 

 God-tur prosjekt; 

Det har vært et felles ”God-tur prosjektet” for alle tre kommunene i hele regionen for å 

etablere og merke stier i hele regionen til stor glede for både innbyggere og turister. 

Videreføringen av dette har fortsatt også i 2014 og med nye tanker for videreutvikling 

av kart med mer i 2015.  
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 Fritid 123 – fra støttekontakt til fritidskontakt 

Det har i 2014 vært oppstart av prosjekt «Fritid 123 – fra støttekontakt til 

fritidskontakt». Dette er også et fruktbart samarbeid mellom alle de tre kommunene i 

regionen om støttekontakter/fritidskontakt som utvikles til et mer dynamisk og bedre 

tilbud for brukerne og for kommunene. Samarbeidet gir flere muligheter og bedre 

tilbud for alle. 
 

 Kunst rett Vest: 

Det er i løpet av året startet en vurdering av en henvendelse om Regionen Midt-

Buskerud ønsker å søke som vertskap for fellesutstillingen Kunst rett Vest i 2017. 

Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen har presentert konseptet og utstillingen 

«Kunst rett Vest» og fortalt litt om behov for lokaliteter og mulighetene for å være 

vertskapskommune til «Kunst rett Vest.» Utstillingen holdes på høsten i september og 

varer i ca 2 uker. Regionrådet vurderer mulighetene rundt en slik utstilling og hvorvidt 

dette kunne være aktuelt for regionen.  
 
 

Partnerskapsavtale Buskerud Fylkeskommune;                 

Det ble i 2014 signert ny partnerskapsavtale mellom Midt-Buskerud og Buskerud 

Fylkeskommune for 2015-2016. 

 

Regionale utviklingsmidler. 

Buskerud fylkeskommune sammen med Regionrådet i Midt-Buskerud tildeler regionale 

utviklingsmidler til ulike utviklingsprosjekter i regionen. I 2014 var summen til utdeling       

kr 1.605.000. 

Regionrådet for Midt-Buskerud arbeider for strategisk utvikling av regionen og 

satsningsområdene for 2014 var utviklingsprosjekter innen:                                                        

• Næringsutvikling 

• Folkehelse 

 

Tildeling i 2014:  

 Videreføring God Tur – Modum, Sigdal og Krødsherad kr.   150.000 

 Tyrifjorden for alle – Gulsrud leirsted   kr.    200.000 

 Forprosjekt næringsbygg Lauvlia    kr.    100.000 

 Foreldrekafe – Modum Kommune    kr.    100.000  

 Bryllupsbygda ekspanderer     kr.    175.000 

 Haugfossen rundt - stiftelsen Modum Blaafarveværk kr.    200.000 

 Etablererveiledning  - Modum, Sigdal og Krødsherad kr.    150.000 

 Ungdomsløftet i Midt-Buskerud - Buskerud Idrettskrets kr.    180.000 

 JA-bedrift – Modum, Sigdal og Krødsherad   kr.    100.000 

 Turkart – Modum, Sigdal og Krødsherad   kr.    150.000 

 Kulturminner + friluftsliv – Blaafarveværket  kr.    100.000 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html
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Tildeling av næringsfond: 

I 2014 fikk Midt-Buskerud tildelt kr 666.667 i Næringsfond  og dette ble fordelt videre som 

følger; kr 400.000 til Sigdal  og kr 266.667 til Krødsherad 

Det er varslet at disse midlene bortfaller fra om med 2015. 

 

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen: 

Buskerud fylkesmann tildeler regionale skjønnsmidler til de ulike regionene i fylket.            

Regionrådet sender inn søknader til fylkesmannen på utvalgte prosjekter.  

I 2014 fikk Midt-Buskerud tildelt kr 450.000 fordelt på følgende prosjekter; 

 Tjenestesamarbeid;       kr 150 000 

 Vurdering for læring – samarbeid med Ringeriksregionene    

  - skole og undervisning;    kr.100.000 

 RIK – rådmannens internkontroll – egenkontroll:    kr 200 000 

 

Felles formannskapsmøter i regionen og studietur sammen med Ramfoss Kraftlag; 

Det ene felles formannskapsmøtet i mai ble arrangert som studietur sammen med Ramfoss 

Kraftlag til Sarpsborg. Hovedtemaene var; 

 Kommunereform – informasjon hos Fylkesmannen samt dialog og diskusjon 

 Hvordan forvalte kommunalt eierskap gjennom ulike selskapsformer 

 Massivtrehus – kan dette være aktuell byggemåte for byggeprosjekter i regionen - 

omvisning av studenthybler på Ås landbruksskole  

 Besøk på Borregaard - moderne kraftstasjon og internasjonalt bioraffineri med 

utvikling av nye produkter og satsningsområder 

Det andre felles formannskapsmøtet ble arrangert i oktober i Modum rådhus og da var 

hovedtemaene; samferdsel og kommunereform. 

 

Deltakelse i andre regionsamarbeid: 

Regionrådet i Midt-Buskerud deltar også i Oslo- regionen og Vestregionen. 

http://www.modum.kommune.no/regionsamarbeid.123054.no.html

