
RØYKEN KOMMUNE
MØTEINNKALLING NR. 01/13

Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015
Møtested: Hurum rådhus (Sætre)
Møtedato: 18.02.2013 Tid: 09:00

SAKSLISTE

Møtesakstype/nr. Saksnr.
Tittel

Orientering om Buskerud fylkeskommunes arbeid med 
strategiplan for idrett og friluftsliv v/Jorunn Horgen (Buskerud 
idrettskrets) og Øyvind Gonsholt (Buskerud fylkeskommune).

PS  1/13 12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/12 

RS  1/13 12/976
Osloregionen og Vestregionen - Referat styremøte 220113 og 
styringsgruppemøte 070213 

RS  2/13 13/808
Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - Studietur 

PS  2/13 12/891
Partnerskapsavtale med fylkeskommunen og 
regionalutviklingsmidler 

RS  3/13 12/3350
Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - Budsjett 2013 

PS  3/13 13/27
Kommunalteknisk samarbeidsutredning ( KSU) - Prosjektplan og 
status for prosjektet 

Eventuelt: besøk til Regionrådet av eksterne (orienteringer).
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Saksnummer: 12/3349

Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/12 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
PS  1/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 04/12 godkjennes.

Vedlegg:
Møteprotokoll nr. 04/12. 
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Saksnummer: 12/976

Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Osloregionen og Vestregionen - Referat styremøte 220113 og 
styringsgruppemøte 070213 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
RS  1/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Utkast til referat fra styremøte i Osloregionen 22.01.2013.
2. Referat fra styringsgruppemøte i Vestregionen 07.02.2013
3. Møteplan Vestregionen for 2013 vedtatt 14.6.2012.
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Saksnummer: 13/808

Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - Studietur 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
RS  2/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Bakgrunn og sammendrag:
Det er et ønske at regionrådet i felleskap utvikler sin regionale kompetanse i form av 
studiebesøk samt sette fokus på rådets samhandling.

Regionrådet ber sekretariatet om å utarbeide program for en 2 dagers studietur i 2013. 
Formål med studieturen vil være å besøke et regionråd i Norge eller Skandinavia som jobber 
med utfordringer likt LHR. Dvs. vekstutfordringer i forhold til bosetting, samferdsel og 
næring.

Aktuelle regioner i Norge kan være Stavanger, Bergen, Trondheim og Haugesund. Aktuelle 
regioner i Skandinavia kan være kommuner rundt Gøteborg, Helsinki og Århus.

Saken fremlegges for drøfting/innspill til studietur og aktuelle tidspunkt for turen.
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Saksnummer: 12/891

Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Partnerskapsavtale med fylkeskommunen og 
regionalutviklingsmidler 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
PS  6/12 Samarbeid-LHR 2012-2015 14.03.2012

PS  2/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken innordner seg eksisterende partnerskapsavtale som 
fylkeskommunen hadde inngått med Drammensregionen 2009-2012. Innretningen i partner-
skapsavtalen gjelder inntil ny avtale fremforhandles. 

Regionalutviklingsmidlene  utlyses innen 1. mars 2013 med en måneds søknadsfrist. Behandling og 
fordeling av midler gjennomføres i junimøtet.

Vedlegg:
1. Partnerskapsavtale 

2. Saksfremlegg evaluering av regionale utviklingsmidler og partnerskapsavtaler i Buskerud

3. Evaluering av regionale utviklingsmidler og partnerskapsavtaler i Buskerud

4. Referat fra møte 8. januar mellom BFK og kommuneregionene

5. Politisk representasjon fra Buskerud fylkeskommune

6. Regionalutviklingsmidler, forslag til utlysning

Bakgrunn og saksopplysninger:
Det vises til sak  5/12 ”Representasjon fra fylkeskommunen til regionrådet” hvor rådet fikk en 
orientering fra utviklingssjefen i fylket om status.  Den 8. januar i år innkalte Buskerud fylkes-
kommune til møte med kommuneregionene. I møte ble rapport om evaluering av regionrådene 
gjennomgått med følgende konklusjoner:

- Det er godt samsvar mellom styringsdokumenter og de regionale  prosjektene
- Det er en effektiv organisering.  Det er lite av midlene som brukes  til administrasjon.  
- Videre organisering – skal dagens modell videreføres eller skal samarbeidsmodellen endres?
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Til siste strekpunkt opplyste fylkeskommunen at en ønsket å få en brei gjennomgang av fremtidig 
organisering og hvordan fylket i større grad kan bidra aktivt inn i lokale utfordringer. Referat fra møtet 
samt evalueringsrapport for regionrådene vedlegges denne saken.

Vårt regionråd har fått opplyst at en inntil videre skal basere samarbeidet med fylkeskommunen på den 
gamle partnerskapsavtalen en hadde med ”Drammensregionen”.  Det betyr at samarbeids-områdene 
blir :  Kultur og reiseliv, Kompetanse, Innovasjon, Infrastruktur, Miljø og  Omdømme. Satsningene i 
regionrådet skal følge den regionale planstrategien. 

Fylkestinget oppnevnte den 30. januar 2013 politisk representasjon til regionrådet. Terje Vegar 
Kopperud (H) med vara Britt Homstvedt (FrP) og Anne Sandum (Ap) med vara fra varaliste.
Administrativ representant til regionrådet vil bli oppnevnt i løpet av våren 2013.

Regionalutviklingsmidler:

Fylkestinget har vedtatt å fordele 1,6 mill NOK i regionale utviklingsmidler til LHR. Regionrådet bør 
snarest lyse ut midlene for å få inn søknader som fremmer regionale utviklingsprosjekt. I kommunene 
er det 3 utviklingsprosjekt som ble påbegynt i fjor.  2 prosjekt som utviker konseptene med 
etablererveiledning (Hurum og Røyken)og et prosjekt som utvikler kreative kulturnæringer (Kreative 
Slemmestad / Røyken).

Innkomne søknader behandles av regionrådssekretariatet i samarbeid med rådmennene i LHR. 
Innstilling forelegges regionrådet 3. juni 2013. Alternativt søkes innstilling fremlagt i møtet den 8. 
april. Søknadene skal deretter sendes inn for godkjennes i fylkeskommunen. Nytt av året er at alle 
søkere skal registrerer seg med organisasjonsnavn og nr på https://www.regionalforvaltning.no/ 
og får deretter passord til pålogging for å følge mal for fullstendig søknad. Forslag til 
utlysningstekst for regionalutviklingsmidler ligger vedlagt.

https://www.regionalforvaltning.no/
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Saksnummer: 12/3350

Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - Budsjett 2013 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
PS  10/12 Samarbeid-LHR 2012-2015 20.08.2012

RS  3/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Forslag til budsjett 2013.

Bakgrunn og sammendrag:
Regionrådet LHR har vedtatt at kontingenten skal være kr. 18,- pr. innbygger. Med SSBs 
prognose for befolkningen i kommunene pr. 31.12.12 har Lier 24 874, Hurum 9349 og Røyken 
20 085 personer, totalt 54 308. Budsjettrammen for 2013 blir på  kr. 977544,-. 

Røyken kommune har sekretariatet og stipulerer en ca 30 %  stillingsressurs til arbeidet i 
2013. Budsjettet for første fullverdige driftsår vil gi en erfaring som regionrådet kan forholde 
seg til ifht budsjett for 2014.

I budsjettet for 2013 er det avsatt en reserve på vel kr. 150.000. Denne kan bli brukt i 
eksempelvis utredninger, analyser eller omdømmemessige satsninger som regionrådet vil 
fremme.

Utover regionrådets administrative rammer tilføres kr. 1,6 millioner kroner til 
regionalutvikling. Disse midlene vil bli tilført den prosjektførende kommune eller 
organisasjon. Alle midler er underlagt revisjonskontroll.
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Saksnummer: 13/27

Saksbehandler: Einar Jørstad

Kommunalteknisk samarbeidsutredning ( KSU) - Prosjektplan og 
status for prosjektet 

Møtesakstype/nr. Utvalg Møtedato
PS  22/13 Formannskapet 2011-15 12.02.2013

PS  3/13 Samarbeid-LHR 2012-2015 18.02.2013

Forslag til vedtak:
1. Regionsrådet vedtar prosjektplanen og hovedmilepæler for KSU-prosjektet. 
2. Rådet anbefaler at prosjektet søker skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud.  
3. Redegjørelse for status i prosjektet tas til orientering

Vedlegg:
1. Prosjektplan med hovedmilepæler - KSU-prosjektet
2. Øvrige prosjektplaner (ettersendes)

Bakgrunn og saksopplysninger:
Prosjektet er nå i stor grad ferdig planlagt, og deler av utredningsarbeidet er igangsatt. Av 
den vedlagte prosjektplanen fremgår mandatet for prosjektet, økonomisk ramme, målene, 
organisering og hovedmilepæler. Det er også utarbeidet en detaljert fremdriftsplan, en plan 
for kommunikasjon og medvirkning og et detaljert prosjektbudsjett. Det foreslås fra den 
administrative prosjektgruppen at hovedrammene for prosjektet, som er beskrevet i 
prosjektplanen, vedtas av regionsrådet. Øvrige prosjektplaner legges fram for regionsrådet 
som en orientering. 

Foreløpig er det avholdt følgende prosjektmøter:

- Prosjektplanleggingsgruppe, 8.november 2012
- Prosjektplanleggingsgruppe, 13.desember 2012
- Prosjektplanleggingsgruppe, 10.januar 2013
- Fellesmøte med tillitsvalgte fra alle kommunene, 14.desember 2012
- Utvidet prosjektgruppe, 10.januar 2013
- Administrativ prosjektgruppe 1.februar 2013
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Røyken kommune er valgt som prosjektførende kommune og har bemannet prosjektet med 
prosjektleder Einar Jørstad og prosjektmedarbeider Laila Bendiksen.

Av hensyn til framdriften i prosjektet er deler av utredningsarbeidet startet opp. Dette 
omfatter blant annet kartleggingen av status i hver kommune innenfor de kommunaltekniske 
områdene som prosjektet omfatter. Det er avholdt 8 kartleggingsmøter i form av 
fokusgrupper i de ulike kommunaltekniske avdelingene i de tre kommunene. På bakgrunn av 
disse møtene og andre innspill fra både ledere og ansatte, har prosjektleder utarbeidet 
utkast til statusbeskrivelser for hver kommune. Statusbeskrivelsene skal igjen brukes som 
grunnlag for drøftinger i de ulike prosjektgruppene og som grunnlag for videre 
utredningsarbeid. 

Det er også igangsatt anskaffelse av konsulentbistand til prosjektet. Anskaffelsen er 
kunngjort på Doffin med frist 18.2.2013. Konsulenten skal jobbe tett med prosjektleder og 
utføre utredningsarbeid, bistå som sekretariatsfunksjon og delta i utvalgte prosesser i 
prosjektet.

Det foreslås fra administrativ prosjektgruppe at det søkes skjønnsmidler fra Fylkesmannen til 
delfinansiering av prosjektet. Prosjektgruppen ber derfor regionsrådet om å komme med en 
anbefaling om at prosjektet søker slike midler. 

Økonomiske konsekvenser:
Den økonomiske rammen for utredningsprosjektet er satt til kr 900 000. Det vil være en god 
drahjelp for prosjektet dersom Fylkesmannen kan bidra med delfinansiering i form av 
skjønnsmidler. Det tas sikte på å søke Fylkesmannen om kr 450 000 i tilskudd. 


