RØYKEN KOMMUNE
MØTEINNKALLING NR. 04/12
Organ:
Møtested:
Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015
Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud)
26.11.2012
Tid: 08.30

Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal møte.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr.

Saksnr.
Tittel

PS 18/12

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/12

RS 3/12

12/3591
Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - VA samarbeid ( vann
og avløp )

RS 4/12

12/1925
Beredskap - Rutiner i hver enkelt kommune

RS 5/12

12/976
Representasjon fra Fylkeskommunen til Regionrådet

RS 6/12

12/976
Osloregionen - Protokoll fra rådsmøtet 5. juni 2012

PS 19/12

12/6
Lier, Hurum og Røyken regionråd - Møteplan 2013

PS 20/12

12/4817
E134 Haukelivegen - Aksjonær

Sak 18/12
Saksnummer: 12/3349
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/12
Møtesakstype/nr.
PS 18/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 3/12 godkjennes.

Vedlegg:
1. Møteprotokoll nr. 3/12
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Møtedato
26.11.2012

Sak 3/12
Saksnummer: 12/3591
Saksbehandler: Einar Jørstad

Lier , Hurum og Røyken regionen ( LHR ) - VA samarbeid ( vann
og avløp )
Møtesakstype/nr.
PS 15/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
20.08.2012

RS 3/12

Samarbeid-LHR 2012-2015

26.11.2012

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak fra behandling i Samarbeid-LHR 2012-2015 20.08.2012:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig godkjent.
Regionrådet er orientert om arbeidet for et samarbeid mellom kommunene Hurum, Lier og
Røyken innen vann- og avløpssektoren, som eventuelt også inkluderer andre tjenester, og:
1.
2.

Tar prosjektets mandat og innhold til etterretning
Ber om å bli holdt orientert om fremdrift, resultat og eventuelle kritiske forhold av
betydning for gjennomføring

Vedlegg:
1. Notat – Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU)

Bakgrunn og sammendrag:
Det er i løpet av oktober og november 2012 iverksatt planlegging og forarbeid til
gjennomføring av utredningsprosjektet, som har fått det foreløpige navnet Kommunalteknisk
samarbeidsutredning (KSU). Røyken kommune har ansvar for prosjektledelse og koordinering
av prosjektet. For å sikre bred medvirkning og forankring både på politisk nivå og i de tre
kommuneorganisasjonene, er det lagt betydelig vekt på planlegging av prosjektet.
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Sak 3/12
På bakgrunn av vedtakene i de tre kommunene er det utarbeidet et forslag til
prosjektmandat. I tillegg er følgende prosjektplaner under utarbeidelse:





Prosjektplan
Fremdriftsplan
Informasjons- og medvirkningsplan
Budsjett og bemanningsplan

Prosjektet legger opp til en fremdrift med presentasjon av utredningsarbeidet for politisk
nivå i de tre kommunene i mai/juni 2013.
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Sak 4/12
Saksnummer: 12/1925
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Beredskap - Rutiner i hver enkelt kommune
Møtesakstype/nr.
RS 4/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
26.11.2012

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Bakgrunn og sammendrag:
Bakgrunn for saken er at Røyken kommune nylig har gjennomført en fullskala kriseøvelse
hvor nødetater, kriseledelse, evakuerings- og pårørende senter ble drillet. Evaluering viste
blandt annet at det var vanskelig å nå frem til kriseledelsen i nabokommunene.
For å styrke beredskapsarbeidet i samarbeidskommunene, bes det om en muntlig orientering
fra hver enkelt kommune om varslingsrutiner til nabokommuner. Eksempelvis hvem varsel
hvem (rådmann til rådmann mv.), via hva slags kanaler (telefon, e-post mv.) eller prioritering
på varslingsliste.
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Sak 5/12
Saksnummer: 12/976
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Representasjon fra Fylkeskommunen til Regionrådet
Møtesakstype/nr.
PS 17/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
08.10.2012

RS 6/12

Samarbeid-LHR 2012-2015

26.11.2012

RS 5/12

Samarbeid-LHR 2012-2015

26.11.2012

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Bakgrunn og sammendrag:
Regionrådet har i brev av 19. mars 2012 bedt Buskerud fylkeskommune oppnevne
representanter til Lier, Hurum og Røyken regionråd. Fylkeskommunens rutiner er slik at
administrasjonen peker ut en representant som inviteres til alle møter i Regionrådet.
Fylkesutvalget FU velger sine representanter, 2 stk, en fra posisjonen og en fra opposisjonen
som også innkalles til møtene i regionrådet. Rådmennene i Lier, Røyken og Hurum vil bli
innkalt til fylket i nær fremtid. Det samme vil skje for rådmennene i de andre kommunene i
tidligere Drammensregionen.
Årsaken til at dette foreløpig ikke er blitt gjort, er for at det har vært en evaluering av
partnerskapsavtalene med alle regionrådene. Denne evalueringen er nå presentert for de
regionrådene som er i virksomhet, samt at den er presentert for Fylkesutvalget. Buskerud
fylkeskommune har mottatt henvendelsen fra Lier, Hurum og Røyken regionråd, og
administrasjonen ved Kjersti Bærug Hulbak (utviklingssjef) har en avtale med
Fylkesordføreren at de skal finne en dato så snart som mulig for dette møtet.
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Sak 6/12
Saksnummer: 12/976
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Osloregionen - Protokoll fra rådsmøtet 5. juni 2012
Møtesakstype/nr.
RS 5/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
26.11.2012

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Oversendelsesbrev protokoll.
2. Protokoll Osloregionens rådsmøte 5. juni 2012.

Bakgrunn og sammendrag:
Den 13. september 2013 i Osloregionens styremøte ble Regionråd Lier, Hurum og Røyken tatt
opp som styremedlem av Osloregionen.
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Sak 19/12
Saksnummer: 12/6
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Lier, Hurum og Røyken regionråd - Møteplan 2013
Møtesakstype/nr.
PS 19/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Rådmennenes forslag til vedtak:
Foreslåtte møteplan for 2013 godkjennes:
Mandag 14. januar kl. 9 til 12.
Mandag 18. februar kl. 9 til 12.
Mandag 8. april kl. 9 til 12.
Mandag 3. juni kl. 9 til 12.
Mandag 19. august kl. 9 til 12.
Mandag 21. oktober kl. 9 til 12.
Mandag 2. desember kl. 9 til 12.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.
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Møtedato
26.11.2012

Sak 20/12
Saksnummer: 12/4817
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

E134 Haukelivegen - Aksjonær
Møtesakstype/nr.
PS 20/12

Utvalg
Samarbeid-LHR 2012-2015

Møtedato
26.11.2012

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionerådet for Lier Hurum og Røyken anbefaler kommunestyrene å fatte vedtak om
inntreden som aksjonær i AS Haukelivegen. Inntreden i selskapet skjer med forbehold om at
selskapet skifter navn til ”Europaveg 134 AS” eller ”E 134 – Haukelivegen AS”. Regionrådet
anmoder selskapet at en finner rom for at kommunene som representerer Rv 23 får en tildelt
en styreplass i det ”nye selskapet”ved neste generalforsamling.

Vedlegg:
1. Invitasjon fra AS Haukelivegen, datert 07.11.2012.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Med bakgrunn i invitasjon fra Buskerud fylkeskommune og As Haukelivegen ble det
gjennomført møte 26. oktober med ordførere fra de kommuner som ligger langs dagens E134 og kommuner som tilslutter Rv 23. Ønsket fra As Haukelivegen som representerer 3
fylker (Rogaland, Hordaland og Telemark), en rekke kommuner (25) og tyngre næringslivsinteresser er å få med Buskerud fylkeskommune og kommunene fra Øvre Eiker til Hurum
med i selskapet. Dette for å styrke denne transportkorridoren i nasjonal og internasjonal
sammenheng.
Når prosjektet Dagslett - Linnes på RV23 og tilkobling Linnes – E-18 er gjennomført så bør
vegnummer bli E134 fram til E6 ved Vinterbro. På den måten vil en få en tydeligere merket
og markert kjørerute for mange trafikanter enn via Oslo. Selskapet vil jobbe for at Rv23 blir
del av E-134, hvis Rv 23 får en europavegklassifisering vil en kunne få en økt oppmerksomhet ifht andre europavegstrekninger samt komme i en riktigere veiregionkategori en
dagens.

Økonomiske konsekvenser:
Aksjekapital: Alle aksjonærer i selskapet er like store. Konkret betyr det at kommunen må
kjøpe 10 aksjer á 1.000 kr til pålydende. Dette blir en engangsutgift på 10.000 kr.
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Sak 20/12

Driftskapital: Aksjonærene betaler hvert år inn et avtalt beløp for å dekke selskapets løpende
utgifter. Denne saken er oppe til vurdering og vedtak på hver generalforsamling, gjeldende
for året etter. For 2013 ble vedtaket gjort på generalforsamlingen i 2012, basert på følgende
prinsipp for kommunene: Fast sum på 16.500 kr + 0,75 kr pr innbygger,men maks 35.000 kr.
Økonomisk bidrag.
Folketal Fast

Pr. innb.

0602 Drammen

64 221

16500

0,75

35 000

0624 Øvre Eiker

17 203

16500

0,75

29 000

0625 Nedre Eiker

23 005

16500

0,75

34 000

0626 Lier

23 769

16500

0,75

34 000

0627 Røyken

19 331

16500

0,75

31 000

0628 Hurum

9 072

16500

0,75

23 000

Buskerud FK

264 000

65000

Faktisk bidrag

65 000

Årlig beløp er avrundet til nærmeste tusen.
Det er ikke tradisjon for å gjøre store endringer i fordelingsnøkkelen fra år til år.

Estetiske/miljømessige konsekvenser:
Ingen konsekvens.

Rådmannens vurdering:
Rådmannen anbefaler overfor Regionrådet å be om at kommunestyrene i Lier, Hurum og
Røyken tiltrer som aksjonær i AS Haukelivegen. Inntreden i selskapet skjer med forbehold om
at selskapet skifter navn til ”Europaveg 134 AS” eller ”E 134 – Haukelivegen AS”.
Inntreden i selskapet vil være av strategisk art og fremme et hovedfokus på øst – vest
korridoren som en internasjonal stamvei. Rådmannen vil også be Regionrådet å anmode det
nye selskapet finner rom for at kommunen som representerer Rv 23 får styreplass i det nye
selskapet ved neste generalforsamling.
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