RØYKEN KOMMUNE
MØTEINNKALLING NR. 02/13
Organ:
Møtested:
Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015
Haugestad, i gamle herredsstyresalen (Lier)
18.04.2013
Tid: 12:30 til 15:30

Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr.

Saksnr.
Tittel
Muntlig orientering om prosjektet ”Sammen om læringsledelse”
v/Unni Høsøien (KS)

PS 4/13

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/13

RS 4/13

13/1030
Vestregionen - Utmelding av Buskerud fylkeskommune

RS 5/13

13/1510
NTP - RV 23

PS 5/13

13/27
Kommunalteknisk samarbeidsutredning ( KSU ) - Utredning
samarbeid Lier , Røyken , Hurum

RS 6/13

13/1497
Skjønnsmidler status - tildeling fra Fylkesmannen

PS 6/13

13/1512
Gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og
regionrådet for Lier, Hurum og Røyken 2013

PS 7/13

13/1514

Regionalutviklingsmidler
PS 8/13

13/1492
Navneforslag Regionrådet

RS 7/13

13/1511
Regionrådets studietur 14. - 16. august 2013
Eventuelt



Påmeldinger til:
Nettverksdag Røyken, Hurum og Lier 24.april
Møte i samarbeidsrådet for Osloregionen 28.mai
Referat fra styremøte i Osloregionen (se vedlegg)

Rune Kjølstad (s)
leder regionrådet

Øystein Andresen
politisk sekretariat

Sak 4/13
Saksnummer: 12/3349
Saksbehandler: Øystein Andresen

Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/13
Møtesakstype/nr.
PS 4/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 01/13 godkjennes.

Vedlegg:
1. Møteprotokoll nr. 01/13.
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Møtedato
18.04.2013

Sak 4/13
Saksnummer: 13/1030
Saksbehandler: Øystein Andresen

Vestregionen - Utmelding av Buskerud fylkeskommune
Møtesakstype/nr.
RS 4/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
1. Brev til Buskerud fylkeskommune på vegne av Regionrådet for Røyken, Hurum og Lier,
signert Rune Kjølstad

Bakgrunn og sammendrag:
I sak RS 1/13 i møtet den 18.februar vedtok Regionrådet at det skulle avgis en felles uttalelse
om at Buskerud fylkeskommune revurderer sin utmeldelse av Vestregionen. Regionrådsleder
skulle gis fullmakt til å sende brev til Buskerud fylkeskommune.
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Saksnummer: 13/1510
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

NTP - RV 23
Møtesakstype/nr.
RS 5/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Bakgrunn og sammendrag:
Muntlig orientering ved Dankert Freilem.
I møtet gjennomgås regionrådets påvirkningsmuligheter ifm stortingsbehandlingen av
Riksveg 23.
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Saksnummer: 13/27
Saksbehandler: Einar Jørstad

Kommunalteknisk samarbeidsutredning ( KSU ) - Utredning
samarbeid Lier , Røyken , Hurum
Møtesakstype/nr.
PS 22/13

Utvalg
Formannskapet 2011-15

Møtedato
12.02.2013

PS 3/13

Samarbeid-LHR 2012-2015

18.02.2013

RS 7/13

Formannskapet 2011-15

19.03.2013

PS /

Formannskapet 2011-15

16.04.2013

PS 5/13

Samarbeid-LHR 2012-2015

18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Vedlegg:
1. Foreløpig disposisjon til utredningsrapport – datert 08.04.13

Bakgrunn og sammendrag:
Vedlagt er foreløpig disposisjon til utredningsrapport til orientering. Prosjektleder kan om
ønskelig presentere tidslinje for gjennomføring av resterende utrednings- og drøftingsarbeid i
møtet.
Utredningsarbeidet i KSU-prosjektet er nå godt i gang. Arbeidet gjennomføres etter en
modell i tre trinn og utarbeidelse av tre notater:
1. Kartlegging av status for den kommunaltekniske virksomheten i de tre kommunene
(gjennomført), og utarbeidelse av statusnotat (Notat A).
2. Utarbeidelse av notat (Notat B) om samarbeidsmodeller og potensielle samarbeid
basert på beskrivelsen gitt i notat A, samt lovverk og forhold som legger rammene for
interkommunalt samarbeid.
3. Gjennomføring av drøfting work-shop med prosjektgrupper for drøfting av de ulike
samarbeidsmodellene, samt utarbeidelse av drøftingsnotat (Notat C) med vekt på
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beskrivelse av stordriftsfordeler, kvalitetssikring og driftssikkerhet ved eventuelle
samarbeid.
Endelig utredningsrapport vil bli satt sammen på bakgrunn av de tre notatene.
Regionsrådet oppfordres til å følge prosjektet på prosjektportalen som er opprettet. Her
legges det ut fortløpende oppdateringer, møtereferater og informasjon om aktiviteten i
prosjektet. Det sendes ut egen epost til regionsrådets medlemmer med lenke til
prosjektportalen.
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Saksnummer: 13/1497
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Skjønnsmidler status - tildeling fra Fylkesmannen
Møtesakstype/nr.
RS 6/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Bakgrunn og sammendrag:
Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken har fått avsatt kr. 550.000,- i skjønnsmidler fra
Fylkesmannen til prosjekter i våre kommuner. Det ble før søknadsfristen levert inn 3
søknader:
Sammen om Læringsledelse;

kr. 250.000,-.

FoU samarbeid Drammensområdet;

kr. 150.000,-.

VA-samarbeidet Lier, Hurum og Røyken;

kr. 150.000,-

Den 3. april ble det gjennomført møte mellom fylkesmannen og regionkontaktene. I møtet
ble søknadene gjennomgått for å se til at de oppfyller kriteriene. Tilbakemelding fra
Fylkesmannen er at alle de tre søkte prosjekt fra vår region vil få støtte.
Fylkesmannen vil i slutten av august holde møte med regionkoordinatorene og alle
prosjektlederne. Hensikten med dette møtet er at prosjektlederne redegjør for prosjektene
– fremdrift, krav til resultat etc. Dette skal bidra til nettverksbygging og erfaringsoverføring
og ikke minst ansvarlig-gjøring.
Fylkesmannen har også til intensjon at det i slutten av november igjen holdes møte med
regionkoordinatorene for oppfølging av prosjektene og utvelgelse av 1 – 3 vellykkede
prosjekter i fylket som kan presenteres i et kommende seminar.
Regionrådet avventer en formell tilbakemelding fra Fylkesmannen for søkte skjønnsmidler.
Midlene vil bli utbetalt til prosjektførende kommune.
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Saksnummer: 13/1512
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og
regionrådet for Lier, Hurum og Røyken 2013
Møtesakstype/nr.
PS 6/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken slutter seg til Gjennomføringsavtalen for 2013 med
Buskerud fylkeskommune.

Vedlegg:
1. Forslag til Gjennomføringsavtale 2013

Bakgrunn og saksopplysninger:
Buskerud fylkeskommune krever at alle regionråd inngår en Gjennomføringsavtale for å
konkretisere samarbeidet mellom partene. Gjennomføringsavtalen er verktøyet for å nå de
målsettinger som er satt opp i Partnerskapsavtalen for å forplikte partene til å finansiere og
igangsette prosjekter og tiltak en har satt til rådighet for utviklingstiltak i regionen.
Regionrådet har allerede i sak 2/13 sluttet seg til at en følger innholdet i Partnerskapsavtalen
som var inngått med Drammensregionen for 2013.
Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken ser at 2013 er et ”mellom år” for hvordan det
regionale samarbeidet skal utvikles mellom fylkeskommunen og regionrådet. Det vises her til
at fylkeskommunen har varslet at en skal gå igjennom partnerskapsavtalene og vurdere en
mer aktiv rolle inn i regionssamarbeidet. En forventer at en i god tid før 2014 har lagt
grunnlag for videre samarbeid og ”nye avtaler”.
Rådmennene innstiller overfor regionrådet at en inngår vedlagte Gjennomføringsavtale i
regionrådet slik at de regionalutviklingsprosjekt som er søkt om i vår region kan
gjennomføres som planlagt i 2013.
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Saksnummer: 13/1514
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Regionalutviklingsmidler
Møtesakstype/nr.
PS 7/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionrådet støtter innstilling og støtter følgende prosjekt:
Den gode sirkelen - veier til livslang bevegelsesglede Buskerud Idrettskrets med kr. 155 000
Forprosjekt kulturstedet Stiftelsen Sætre Gård med kr. 100 000
Kreative Slemmestad med kr. 700 000
Felles etablerertjeneste for Røyken og Hurum med kr. 250 000
Resterende midler, kr. 395 000, stilles til rådighet for nye søknader.
Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådet i møtene 21.10. eller 02.12 om
fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling oversendes Fylkesutvalget for endelig
behandling.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Vedlagt følger vurdering av prosjektsøknadene som er innkommet pr. søknadsfrist 30. mars
2013. Regionrådet har kr. 1600000 til rådighet for å støtte utviklingsprosjekt. Etter
gjennomgang av søknadene er en innstilt på å gi støtte til 4 av 5 søknader med en total støtte
på kr. 1205000. Resterende midler stilles til rådighet for nye søknader. Innstillingen
oversendes Buskerud fylkeskommune for endelig behandling i Fylkesutvalget.
Prosjektsøknader

Søknadsbeløp Vurdering / innstilling

Den gode sirkelen - veier til livslang
bevegelsesglede

155000

Buskerud Idrettskrets

(4 års prosjekt)

Prosjektets hovedmål er å stimulere til livslang
bevegelsesglede for barn og unge
Delmål:
1. Finne fram til gode samhandlingsmodeller mellom det
frivillige og det offentlige - idretten og skolen, der barn- og
unges aktivitetsopplevelser står i fokus
2. Sørge for kompetanseutvikling og kompetansedeling blant
sentrale aktører i skolen og idretten på fagområdet fysisk
aktivitet i skolen
3. Engasjere ungdom og bidra til en styrket ungdomsidrett.
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Prosjektet er godt forankret i Idrettskretsen,
fylkeskommunen og mot idrettsråd og skoler i kommunene.
Hovedintensjonene er bedre folkehelse og at dette lykkes
best med å involvere barn og unge. Dette er
satsningsområde i Regional planstrategi og følger slikt sett
kriterier for å oppnå regional støtte. Innstiller fra LHR å gi
prosjektet støtte med kr. 155000 i 2013. Nye søknader må
følge for påfølgendeprosjekt år.
Prosjekt Rådhusparken Lierbyen

500000

Prosjektets formål er å ruste opp Lierbyen med
lekeapparatur.
Prosjektet er et samarbeid mellom Lier kommune og
Lierbyen Handelsforening.
Lier kommune har ansvar for utførelsen i Rådhusparken.
Selv om prosjektet er positivt for stedsutviklingen og tilbud
til barn faller prosjektet utenfor kriteriene til
regionalutviklingsmidler. En gir ikke støtte til
investeringstiltak. Søknaden avvises.

Forprosjekt kulturstedet Stiftelsen
Sætre Gård

100000

Prosjektets formål: Utforme en designprofil og en
hjemmeside. Kartlegge omfanget av universel utforming på
gården så langt det lar seg gjøre.
Prosjektere kjøkkenet i hovedhuset i samarbeid med
Mattilsynet og Riksantikvaren
Prosjektere galleriet/kulturhuset i låven i samarbeid med
arkitekt og riksantikvaren.
Organisering og oppfølging av prosjektet gjennom stiftelsens
styre.
Prosjektet er forankret i Hurum kommune gjennom
ordfører.
Målsetting er at gården skal bli et kulturelt knutepunkt for
Sætre som generer positive aktiviteter for befolkningen.

Prosjektet faller inn under regionrådets satsning på kultur /
kulturnæringer. En innstiller på at en gir forprosjektstøtte på
kr. 100000
Kreative Slemmestad

750000
Prosjektet er inne i sitt andre prosjektår, prosjektet er
organisert som et trepartssamarbeid mellom Røyken
kommune, Papirbredden Innovasjon og Slemmestad Brygge
AS.
Langsiktige mål (2015)- den hippeste småbyen langs
Oslofjorden.
• Satsingen på kunst og kulturnæring legger grunnen for
innholds- og stedsutvikling i Slemmestad, og er
suksessfaktor nr 1 til at Slemmestad i 2015 er den hippeste
småbyen langs Oslofjorden
• Slemmestad og Røyken kommune er etablert som et
kraftsenter på Østlandet for satsing på kulturnæring, med
utgangspunkt i Sekkefabrikken og etableringen av design-,
kunst- og kulturmiljøer.
• Prosjektet har i løpet av perioden bidratt til at det er
etablert minst 20 nye kulturnærings-bedrifter i kommunen
med Slemmestad som kraftsenter.
• Prosjektet har bidratt til å utvikle en av Røyken kommunes
satsinger for kulturopplevelser som er nasjonale i sin
karakter: Geologisenter/opplevelsessenter
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2013
• Etablerte tiltak for bistand og veiledning av etablerere
innen kulturnæringene
• Fasilitator for nettverk innen kunst og kulturnæringene
• Etablere arena for samhandling kulturliv og næringsliv.
Nettsiden Slemmestad2020 etablert og i drift
• Gjennomføre minimum 2 seminarer som er relevante for
prosjektet,og som har regional/nasjonal interesse
• Etablere en eller flere formelle samarbeidsavtaler med
relevante høyskole-/universitetsmiljøer for kulturbasert
næring/stedsutvikling
• 7 etableringer innenfor kulturnæringene
• Videreutvikling av Sekkefabrikken og styrke potensialet i
samspill med andre aktører og sentrum i Slemmestad
• Etablere 2 events som utnytter samspillet mellom
Slemmestad sentrum og Sekkefabrikken. (Factory Light
Festival og Statsteatret i Slemmestad)
• Videreføre satsingen Seniorgamer- dataspill for eldre,
demente på bo- og omsorgssentrene. Etablere koplinger til
spill- og teknologiutvikling i samarbeid med bransje og andre
aktører.
• Videreføre satsingen på ”Filmbyen Slemmestad” og øke
antall etableringer innenfor filmbransjen fra dagens 2
etableringer
• Prosjektbistand inn i prosjektet ”Nytt geologisenter”.
Undersøke synergier og samarbeid mellom prosjektet og
regionale, nasjonale og internasjonale aktører
• Prosjektbistand og deltakelse i stedsutviklingsprosjektet
”Kompetanseløft - Slemmestad2020” i samarbeid med
Husbanken
• Videreføre internasjonalt samarbeid med en eller flere EU/EØS-søknader
Prosjektet er igangsatt i 2012 og har allerede gjennomført
stor aktivitet. Prosjektet faller inn under regionrådets
satsning på kultur, næringsutvikling og regional planstrategi.
En innstiller på at prosjektet videreføres og følges opp med
et prosjekttilskudd på kr. 700000
Felles etablerertjeneste for Røyken
og Hurum

300000

Prosjektmål: Øke antall bedriftsetableringer i kommunene
gjennom tilstrekkelig veiledning og nettverksbygging.
Prosjektet ledes av Røyken Næringsråd, i nært samarbeid
med Hurum Næringsråd.
Etablererkurs - effektiv veiledning for alle som skal starte
bedrift
Temakurs - spesialopplæring i ulike emner
Gründerforum - bidra til at etablerere for et stort nettverk
økt kompetanse
Mentorordning - langsiktig støtte og veiledning for
etablerere
Veiledning - individuell hjelp og støtte i oppstartsfasen

Prosjektet faller inn under kriteriene til regionrådet og
regional plan. Regionrådet støtter prosjektet med kr.
250000 En ber søker kontakter Innovasjon Norge for å støtte
til tiltaket på linje med støtten fra NAV.
Totalt antall søknader 5
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1805000

Innstilling støtte totalt: 1205000
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Saksnummer: 13/1492
Saksbehandler: Øystein Andresen

Navneforslag Regionrådet
Møtesakstype/nr.
PS 8/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionrådet tar navnet Vestviken, og benytter www.regionvestviken.no som sin offisielle
hjemmeside.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Det ble i forrige møte besluttet å sette navn på Regionrådet samt profilering/markedsføring av
rådet som egen sak på dette møtet. Rådmann i Lier, Hans-Petter Christensen, har kjøpt
domenet www.regionvestviken.no, og har tilbudt Regionrådet å benytte dette domenet.
Navneforslaget blir i så tilfelle Vestviken.
Det er utført sjekk av andre grupperinger, som besitter Vestviken-navnet. Følgende funn er
hentet fra google:
-

NHO benytter navnet om fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold.
Vannregion Vest-Viken består av Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.
Utrykningsselskapet Vestviken 110 IKS dekker politidistriktene Nordre Buskerud,
Søndre Buskerud og Vestfold.

I mangel av andre gode navneforslag innstiller en på at regionen tar domenet og navnet
Region Vestviken og driver egen nettside. Nettsiden søkes opprettet før sommeren.
Andre navneforslag bes frembrakt under behandlingen i møtet.
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Saksnummer: 13/1511
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Regionrådets studietur 14. - 16. august 2013
Møtesakstype/nr.
RS 7/13

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
18.04.2013

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Bakgrunn og sammendrag:
Regionrådssekretariatet har begynt å sjekke ut et opplegg for en interessant studietur over sommeren.
Ut fra oppgaver som de tre regionkommunene står overfor rundt stedsutvikling og transformasjon av
sentrums og industriområder, er KøgeKyst et interessant konsept for stedsutvikling. Videre er det et
ønske om å besøke Møns Geocenter som er et unikt formidlingskonsept for geologi og opplevelser, til
inspirasjon for mulige liknende etableringer i vår region.
Tentativt opplegg for tur:
Fly til København kvelden 14. august mellom kl. 18-20
Overnatting København (hotell ikke avklart men nært jernbanestasjonen/tivoli)
Alternativt kan en ta morgenfly til København den 15. august avgang kl. 07.40 (tog til Køge tar ca 1 t )

15. August:
Tog fra København til Køge ca. kl. 0920-10.20
Mottakelse Køge Kyst – opplegg og omvisning mellom kl. 11.00- 13.30
-

Projektdirektør Jes Møller indleder med et oplæg om projektet i en time

-

Køge Kyst sin strategi med at bruge kulturen som drivkraft for byudviklingen v/Siv Raun

Andersen Chefkonsulent - Byudvikling, kultur og byliv
-

Vi går en tur i området og ser de forskellige tiltag.

http://www.koegekyst.dk/nyheder/nyheder-2013/koege-kyst-godkender-skitseprojekt-forstationsomraadet.aspx
Side 15 av 16

Sak 7/13
Kl. 1400-1500 Sen Lunsj
ca. kl. 15.00

Buss til Møns Klint (ca 1 time og 20 min):

Kl. 1700

Omvisning og informasjon Møns Geocenter
http://www.moensklint.dk/geocentermoensklintdk.aspx
Overnatting Møns Klint / Lieselund Ny Slot

Kl. 2000

Middag

16. august
kl. 09.00

Morgenmad

kl. 10-12

Regionrådsmøte Møns Klint / hotellet

kl. 12-13

Lunsj

Kl. 1300

Buss til Kastrup hjemreise (ca 2 timers busstur)

Kl. 16.00

Fly Oslo

Pris for turen ikke klarlagt
Tentative kostnader flybilletter ca. kr. 1500 prpers t/r
Tog/buss DK – ca 500 pr.pers
Overnatting ca kr. 1000 pr.døgn
Mat ca kr. 1000 pr.pers
Ca pris pr.pers mellom kr. 4000-5000

Viktig å få en bindende påmelding innen 01. mai pga bestilling av fly + overnatting
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