
Regionrådet i Midt-Buskerud 
Modum, Sigdal og Krødsherad  

       

Å rsmelding 2015  

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 i 2012 – 2015 hatt følgende overordnede satsingsområder. 

1. Næringsutvikling  

2. Kultur og reiseliv  

3. Sentrumsutvikling  

4. Samferdsel  

5. Kommunikasjonsteknologi  

6. Tjenesteproduksjon  

7. Folkehelse  

Regionrådet har i perioden frem til og med valget høsten 2015 bestått av: 

 Ordførerne i regionen; 

o Ordfører Terje Bråthen, Modum kommune  (regionrådsleder)   

o Ordfører Kari Ask, Sigdal kommune  

o Ordfører Olav Skinnes, Krødsherad kommune 

Politiske regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt av fylkesutvalget: 

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

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

Etter valget høsten 2015 ble det nytt regionråd med følgende deltakere: 

o Ordfører Gustav Kalager, Krødsherad kommune (regionrådsleder) 

o Ordfører Ståle Versland, Modum kommune  

o Ordfører Tine Norman, Sigdal kommune 

 

I tillegg ble det nye regionkontakter fra Buskerud fylkeskommune, oppnevnt 

av fylkesutvalget: 

o Anders Wengen (V), anders.wengen@bfk.no 
o Britt Homstvedt (H), Britt.Homstvedt@bfk.no 

Rådmannsforum har i perioden bestått av: 

 Rådmann Aud Norunn Strand, Modum kommune 

 Rådmann Jens Sveaass, Sigdal kommune 

 Rådmann Anita Larsen, Krødsherad kommune 

Administrativ kontakt fra Buskerud fylkeskommune har vært: 

 Randi Haldorsen, randi.haldorsen@bfk.no 

 

Regionrådskoordinator er:  

 Marianne Skjetne Bøe, marianne.boe@modum.kommune.no 
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Regionrådet i Midt-Buskerud, rådmannsforum og regionrådsleder. 

Regionrådet i Midt-Buskerud består av ordførerne i Modum, Sigdal og Krødsherad. 

Lederfunksjonen for regionrådet går på omgang mellom alle de 3 kommunene i en 4 års 

periode på hver leder. I perioden 2011- 2015 er det Modum kommune som har hatt 

regionrådsleder ved Terje Bråthen. Etter valget høsten 2015 ble lederansvaret overtatt av 

Krødsherad kommune ved nyvalgt ordfører Gustav Kalager som ny regionrådsleder. 

 

Rådmannsforum består av rådmennene i de 3 kommunene og ledes av rådmannen i den 

kommunen som til enhver tid har ledervervet i regionrådet. 

 

Regionrådets sekretariat følger ledervervet i regionrådet, og består av en 

regionrådskoordinator i 60% stilling. Nærmeste overordnede er den til enhver tid leder av 

rådmannsforum og regionrådet.  Regionrådskoordinatoren skal ha løpende kontakt med 

ordførerne, rådmennene, administrativ fylkeskontakt og eksterne kontakter. 

 

 

Mål for regionrådet. 

Målet med regionrådet er å bidra til et sterkere og bedre samarbeid mellom kommunene i 

Midt-Buskerud på overordnet nivå. Samarbeidet gir muligheter for å se de store linjene og 

mulige strategiske valg og samarbeidsarenaer i regionen slik at man kan fremstå med større 

tyngde inn mot fylkeskommunen og andre statlige og fylkeskommunale instanser. I tillegg er 

målet større fokus på hvordan regionen kan bli mer synlig og attraktiv for både besøkende, 

innbyggerne og næringslivet. Regionrådet skal også se på hvordan kommunene kan jobbe 

med tjenestesamarbeid på tvers av kommunegrenser og hvilke tjenesteområder som det er 

mest hensiktsmessig å samarbeide om. 
 

 

Regionrådsmøter og felles formannskapsmøter 2015: 

Regionrådet har i 2015 hatt fire ordinære regionrådsmøter i tillegg til et ekstraordinært 

regionrådsmøte og et felles formannskapsmøte inklusiv studietur sammen med Ramfoss 

Kraftlag.  

 

Møtene i 2015 har vært som følger ; 

 Fredag 13.mars  - regionrådsmøte i Sigdal 

 Torsdag 28.mai – ekstraordinært regionrådsmøte i Sandefjord  

 Torsdag 28.mai og fredag 29.mai  - felles møte og tur med formannskapene i 

Modum, Sigdal og Krødsherad samt Ramfoss Kraftlag til Fornebu, Sandefjord 

og Drammen. 

 Fredag 12.juni -  regionrådsmøte i Krødsherad 

 Fredag 4.september – regionrådsmøte i Sigdal 

 Fredag 27.november  - regionrådsmøte i Krødsherad 
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Felles formannskapsmøte for alle de tre kommunene ble gjennomført våren 2015 inklusiv en 

felles studietur over 2 dager sammen med Ramfoss Kraftlag. Studieturen inneholdt alt fra 

kommuneøkonomikonferanse i Oslo til møter i Sandefjord med flere av ordførerne i Vestfold 

som delte sine erfaringer og tanker om kommunesammenslåing og kommunestruktur, og til 

slutt møte med Vardar og KS om energiengasjement, eierskap og organisering av strømnettet.  

 

Hovedfokuset på felles formannskapsmøtet/studieturen var denne gangen kommunereform og 

kommuneøkonomi med blant annet følgende innhold: 

 Kommuneøkonomikonferansen på Fornebu med gjennomgang av 

Kommuneproposisjonen med Jan Tore Sanner og konsekvenser for kommune-Norge 

 v/ Helge Eide direktør i KS. 

 

 Spesialforedrag med Håvard Moe, seniorrådgiver i KS-konsulent med tema; 

«Tanker om kommunestruktur med utgangspunkt i Modum , Sigdal og Krødsherad».   

 

 Møte med ordførerne fra Sandefjord og Andebu om deres erfaringer med: 

Prosessen rundt kommunesammenslåing for «SAS-kommunene»; Sandefjord, Andebu 

og Stokke. 

 

 Møte med ordfører i Sande og tanker om status og veien videre for Sande 

kommune: « Hvor går Sande?» 

 

 Felles formannskapsmøte med oppsummering og diskusjon fra dagens 

presentasjoner og møter om kommunestruktur og kommunereform  - og hvordan 

relatere dette til egen region og kommune. Temaene til oppfølging var: 

o Videre prosess om kommunestruktur i egen region/kommune. 

o Temaer rundt kommunereformen som bør utredes i regionen. 

 

Andre temaer som ble berørt på studieturen var; 

 Møte m/Johannes Rauboti, daglig leder i Vardar (Buskerud fylkeskommune 

energiengasjement); Tema; Eierskap, Organisasjon, Kommunenes B-aksjer,  

Endring i kommunestrukturen – konsekvenser for kraftsektoren i Buskerud? 

 

 KS Bedrift v/Asle Strand; Status - Reitenutvalgets rapport;  «Et bedre organisert 

strømnett» 

 

 Osloregionen v/ Øyvind Såtvedt – presentasjon av høringsutkast 

profileringsstrategi for Oslo-regionen 

 

På grunn av valget høsten 2015 med nye politikere og konstituering av nye kommunestyrer og 

formannskap,  så ble høstmøte for felles formannskap flyttet til rett over nyttår i 2016. 
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Store saker gjennom året; 

 

1. Kommunereform;   

                 

I 2015 har kommunereform vært et av de større temaene i Regionrådet og dette var 

også hovedtemaet i felles formannskapsmøte for Modum, Sigdal og Krødsherad.  

Regionrådet er blitt utfordret av Fylkesmannen til å informere og invitere til debatt og 

møter og informasjonsrunder til politikere, innbyggere og ungdom i regionen. 

Alle skjønnsmidler fra Fylkesmannen ble dedikert til tema Kommunereform. 

I den forbindelse har det vært en felles studietur med formannskapene våren 2015 (se 

punkt over), og det har vært en felles tur med ungdomsrådene fra Modum, Sigdal og 

Krødsherad til Stortinget med fokus på Kommunereform som tema samt omvisning og 

orientering på Stortinget. 

 

Videre planlegges det et politisk verksted om tema kommunereform rett etter valget 

med de nye politikerne i de tre formannskapene samt ulike innbyggermøter og 

informasjonsmøter med ungdommene.  

 

 

2. Grønt kompetansesenter; 

 

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

landbrukskontor og grønt kompetansesenter på Rosthaug: Rapporten fra 

landbruksavdelingene vedr felles landbrukskontor konkluderte med at de ikke så det 

hensiktsmessig å slå sammen landbrukskontorene i regionen. Det kom imidlertid 

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.   

 

Rosthaug videregående skole avd Buskerud har henvendt seg til kommunen i 

forbindelse med mulig utbygging av skolen. Skolens bygningsmasse forvaltes av et 

kommunalt eiendomsforetak. 

Skolen trenger å utvikle både undervisningslokalene og kontorbygget – de er også 

interessert i å styrke det faglige miljøet og gjerne etablere et kompetansesenter innen 

landbruk bestående av landbrukskontor, landbruksrådgivning, faglag fra jord og 

skogbruk osv. 
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I januar 2015 ble det avholdt et stort fellesmøte på Buskerud gård med tema «Grønt 

kompetansesenter». Det var rundt 60 personer som deltok på møtet fra både faglag 

innen jord- og skogbruk, politikere, landbruksadministrasjon, landbruksrådgivere, 

gårdbrukere, representanter fra Rosthaug vgs avd Buskerud gård, fylkeskommunen og 

Eiendomsforetaket. 

 

På programmet var det presentasjoner og innspill fra både Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, landbrukssjefen for felles landbrukskontor i Drammen/ Lier/Røyken/ Hurum,  

representant fra landbrukskontorene i Midt Buskerud, Norsk landbruksrådgivning og 

leder i styringsgruppa for «Utviklingsplan for landbruket i Modum».  

 

Oppsummering fra møtet er følgende: 

 Mange faglag er positive og ser gode muligheter i et grønt senter 

 Skolen er positiv til et større miljø rundt skolen, styrke fagmiljøet og en et 

positivt tilskudd for studentene      

 Politikerne var delt i meningene, det var mange positive og noen kritiske- 

spesielt med tanke på endring av lokalisering av 

landbruksadministrasjonen.  

 Landbruksadministrasjon var kritisk til å flyttes ut av kommunene og 

kommunehusene/rådhuset og miste nærhet til innbyggerne og tilknytning til 

kommunal forvaltning. 

 Gårdbrukerne hadde ingen kommentar til lokalisering, men opptatt av at 

skolen får et bredere utdanningstilbud og styrket fagkompetanse og 

utdannelse på flere felt. Ikke minst var de opptatt av at Rosthaug naturbruk 

også får studiespesialisering, slik at dette kan være et springbrett direkte 

videre til Landbrukshøgskolen på Ås. 

 Eiendomsforetaket er positive til utvidelse, de ønsket utvikling og lovet 

investeringsmidler, men driftskostnader må skolen klare selv. 

 

I etter kant av møtet ble det holdt et oppfølgingsmøte med  aktuelle representanter fra 

både Fylkeskommune, fylkesmannen, skolen, ordførere og eiendomsforetaket. Det ble 

opprettet en arbeidsgruppe som utover høsten har etablert en prosjektgruppe til et 

forprosjekt som skal se på hva et grønt kompetansesenter kan være, hva det skal 

inneholde, målgrupper, finansiering, behov for fremtidige kontorplasser mm. 

Prosjektgruppa har søkt om midler fra Fylkeskommunen, Fylkesmannen og 

Regionrådet til et forprosjekt. Regionrådet er definert inn som prosjekteier i 

forprosjektet, og Ståle Versland er valgt som regionrådets representant inn i 

styringsgruppa. Prosjektgruppas sekretær og leder er Eirik Kolsrud. 
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3. Samferdsel; veier og kollektivtransport: 

 

Regionen har fokus på at det utvikles og vedlikeholdes gode veier både innad i 

regionen og til/fra regionen i tillegg til at det opprettholdes et godt kollektivtilbud med 

både buss og tog. Det pågår kontinuerlig en viktig «kamp» for å beholde 

ekspressbusser og andre busser samt togstopp i regionen, rutevalg, rutetider og 

stoppesteder er viktig for innbyggernes tilbud.   

 

Regionen og kommunene har hatt dialog med både fylkeskommunen, Nettbuss, 

Statens Vegvesen m.fl. med brev, henvendelser og møter der fokus er å opprettholde 

bussforbindelser, togstopp og oppgradering av etablerte veier og planer for nye veier.  

I 2015 har Fylkeskommunen hatt fokus på gjennomføring av «Regional areal- og 

transportplan for Buskerud», og Morten Eken er regionens representant inn i 

styringsgruppen og Øystein Lid Larsen er regionens representant i faggruppen. 

 

 

4. Tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud 

Det er en kontinuerlig fokus på oppfølging og videreutvikling av tjenestesamarbeidene 

mellom kommunene i regionen. Følgende tjenestesamarbeid er allerede etablert i Midt-

Buskerud; 

1. Barnevern 

2. PP-tjenesten  

3. Bibliotek 

4. IKT-samarbeid 

 

I tillegg ble det i 2015 avtalt samarbeid om: 

5. Felles kommuneoverlege 

 

 

Videre er det under vurdering eventuelle nye tjenestesamarbeid i regionen slik som; 

 Felles kulturskoletilbud  

 Felles psykolog   

 Samarbeid om skatteoppkreverfunksjonen 
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5. Felles prosjekter i Midt- Buskerud. 

 

Det er også flere spennende og gode prosjekter i regionen som det samarbeides om på tvers av 

kommunegrensene. Følgende samarbeidsprosjekter som pågår i regionen er;  

 

 Ressurssenter psykisk helse; 

Ressurssenteret er utviklet for å skape et lavterskeltilbud innen forebyggende psykisk 

helsearbeid av god kvalitet, høy kompetanse og kompetansehevende tiltak/kurstilbud. 

Eksempler på tiltak under ressurssenteret er Rask psykisk helsehjelp, LIST-prosjektet 

angstmestringskurs for engstelige ungdom i ungdomsskolen, Inspirasjonskonferansen 

 

 

 Interkommunalt samarbeid for å redusere fravær og øke gjennomføring i 

ungdomsskole og videregående skole 

 

 

 Regionalpark – forstudie;  

Det er etablert et felles prosjekt og forstudie i regionen for å kartlegge mulighetene for 

en samarbeidsplattform og regionalpark i Midt-Buskerud. Prosjektgruppa for 

forstudiet består av representanter fra hver av de tre kommune samt en fra regionrådet, 

og målet for prosjektgruppa er å kartlegge om det er grunnlag for en mer samarbeid 

mellom ulike aktører i regionen for å skape hensiktsmessige nettverk som igjen kan 

bidra til å styrke aktørene i Modum, Sigdal og Krødsherad til å bli mer synlige og 

tydeligere i markedet både i og ikke minst utenfor egen region. Høsten 2015 ble det 

gjort avtale med Telemarksforskning som vil jobbe med dialogmøter og verksteder 

mot de ulike aktørene i regionen for å kartlegge interesse og behov for et videre 

samarbeid. Det er også planlagt studietur med aktuelle aktører til andre regioner som 

har lykkes med å etablere regionalparker og andre type nettverk for å styrke den lokale 

regionen i kampen om å nå ut til potensielle kunder, innbygger etc. 

 

  

 JA – bedrift ordningen;   

Regionen har etablert et samarbeid rundt skole og næringsliv i alle de 3 kommunene 

gjennom felles etablering av : 

 

o egen nettplattform for utdanningsvalg, yrkesvalg og jobbavis med muligheter 

for søknad til arbeidsuken for elevene i ungdomskolene i regionen. 

 

o felles yrkes- og utdanningsmesse for elever og bedrifter i alle de tre 

kommunene. 
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 God-tur prosjekt; 

Det er i regionen et felles ”God-tur prosjektet”  der alle de tre kommunene deltar, og 

hovedfokus har vært å etablere og merke stier i hele regionen til stor glede for både 

innbyggere og turister. Dette prosjektet ble videreført i både 2014 og 2015 med 

videreutvikling av nye kart og apper. 

 

 

 Fritid 123 – fra støttekontakt til fritidskontakt 

«Fritid 123 – er et nytt spennende interkommunalt innovasjonsprosjekt i regionen for å 

utvikle en ny modell for helsefremmende fritidstilbud til barn, ungdom og unge 

voksne. Det er et samarbeid mellom de tre kommunene i regionen om støttekontakter 

/fritidskontakt som skal videreutvikles til et mer dynamisk og bedre tilbud for 

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

Prosjektet omfatter kommunal tjenesteutvikling og samhandling. Målet er at alle barn, 

unge og unge voksne skal oppleve å ha en aktiv og meningsfull fritid sammen med 

andre. 

 

 

 Etablerertjenesten 

Region Midt-Buskerud har en 3 årig avtale med Buskerud Næringshage om 

etablererveiledning i regionen for perioden 2013-2016. Den totale rammen for avtalen 

er kr. 435.000 pr år, og av dette dekkes kr 300.000 av årlige regionale utviklingsmidler 

og midler fra Innovasjon Norge. De resterende kr 135.000 dekkes av kommunene etter 

en avtalt fordeling. Dagens avtale om etablererveiledningen varer ut mars 2016, og 

regionrådet må innen den tid ta stilling til om den regionale etablererveiledningen skal 

videreføres i 2016 i nåværende form og med samme finansiering. 

 

 

 Kunst rett Vest 2017 – under vurdering 

Region Midt-Buskerud har vurdert om det skal inngås et felles prosjekt om å være 

vertskap for «Kunst rett Vest 2017»: 

Regionen fikk høsten 2014 en henvendelse om det kunne være aktuelt å være vertskap 

for fellesutstillingen «Kunst rett Vest». Nina Solberg, daglig leder i Vestregionen, ble 

invitert til regionrådet for å presentere konseptet og utstillingen «Kunst rett Vest» samt 

litt om behov for lokaliteter og mulighetene for å være vertskapskommune. Dette er en 

utstilling som holdes i september hvert år og varer i ca 2 uker. Regionen ser på 

mulighetene for å holde fellesutstillingen på Blaafarveværket samt skape en felles 

ramme med utvidet program for utstillinger og konserter i hele regionen under hele 

perioden som Kunst rett Vest varer. Det har vært ulike møter med Blaafarveværket 

gjennom året og det ser nå ut til at det ikke blir mulig å få gjennomført en slik 

utstilling ved Blaafarveværket høsten 2017.  
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Regionale utviklingsmidler. 

 

Regionrådet i Midt-Buskerud tildeler regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen til ulike 

utviklingsprosjekter i regionen. I 2015 var summen til utdeling kr 1.605.000. Regionrådet 

ønsker strategisk utvikling av regionen, og satsningsområdene i 2015 var næringsutvikling, 

kultur og reiseliv, sentrumsutvikling og samferdsel. 

Regionale utviklingsmidler for 2015 ble tildelt til følgende prosjekter:  

 Parkering og besøkssenter Lauvlia    kr.   200.000 

 God tur – sykkelveier og fiskesteder    kr.    200.000 

 Planlegging RV 35      kr.   250.000 

 Sentrumsutvikling i Vikersund    kr.  100.000 

 Tettstedsutvikling på Noresund og Krøderen  kr.     100.000 

 Nye tiltak ved Ressurssenter psykisk helse   kr. 275.000 

 Ungdomsløftet i Midt-Buskerud - Buskerud Idrettskrets kr.   200.000 

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

 Yrkes- og utdanningsmesse i Buskerud   kr.       30.000 

 Etablererveiledning  - Modum, Sigdal og Krødsherad kr. 150.000 

Totalt        kr.     1.605.000 

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen.                             
 

I 2015 fikk Region Midt-Buskerud tildelt totalt kr 700.000 fra Fylkesmannen i Buskerud.  

Hele summen skulle brukes til prosjekter innen kommunereform og det ble søkt fordelt på 

følgende prosjekter:  

 Politiker involvering       kr 125.000 

 Ungdomsmedvirkning     kr.   75.000 

 Innbyggerinvolvering      kr. 500.000 

Totalt         kr. 700.000 

=================================================== 

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

Fylkeskommune for 2015-2016. 

Deltakelse i andre regionsamarbeid: 
Region Midt-Buskerud deltar også i Oslo-regionen og Vestregionen. 
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