RØYKEN KOMMUNE
MØTEINNKALLING NR. 01/14
Organ:
Møtested:

Regionrådet 2012-2015
Røyken rådhus, møterom brannstasjonen (baksiden av
rådhuset)
Møtedato:
10.02.2014
Tid: 09:00
OBS! Ordførerne møter kl. 08:30 – 09:00 i formannskapssalen for et møte
med næringsrådene om RV 23.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr.

Saksnr.
Tittel

Kl. 09:00 – 09:30: Informasjon om karriereveiledning v/Kjersti Dovland, prosjektleder
for utvikling av karrieresentre i Buskerud.
PS

1/14

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 06/13

RS

2/14

13/2754
Konseptutvalgutredning kryssing av Oslofjorden

RS

3/14

12/3588
Næringsanalyse Region Vestviken

RS

4/14

12/3591
Vestviken Interkommunale Vann og Avløpsselskap (VIVA) Orientering

PS

5/14

13/1497
Skjønnsmidler - Søknad fra region Vestviken til VIVA prosjektet
v/prosjektleder Einar Jørstad

PS

6/14

13/1514
Søknader om regionalutviklingsmidler - Prinsippavklaring

PS

7/14

13/4284
Budsjett Region Vestviken

Rune Kjølstad (s)
leder regionsrådet

Lene Forssell Solsrud (s)
politisk sekretariat

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
12/3349
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Organ:

Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015

10.02.2014

Godkjenning av møteprotokoll nr. 06/13
Saken avgjøres av:
Regionrådet.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 06/13 godkjennes.

Vedlegg:
1. Møteprotokoll nr. 06/13.

RØYKEN KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL NR. 06/13
Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken

Organ:
Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015
02.12.2013

Innkalte:
Funksjon

Navn

Forfall

Medlemmer Røyken

Ordfører Rune Kjølstad (H)

Medlemmer Røyken

Tom Erik Hauger (FrP)

Medlemmer Røyken

Børre Pettersen (Ap)

Administrasjon Røyken

Rådmann Georg Njargel Smedhus

Administrasjon

Kom.sjef Jan Erik Lindøe

Medlemmer Hurum

Ordfører Monica Vee Bratlie (H)

Medlemmer Hurum

Gunn-Torill Homme Mathisen (V)

Medlemmer Hurum

Kent Lippert Olsen (Ap)

Administrasjon Hurum

Rådmann Gudmund Notøy

Medlemmer Lier

Ordfører Helene Justad (H)

Medlemmer Lier

Nina Johnsen (V)

Medlemmer Lier

Tonje Evju (Ap)

Administrasjon Lier

Rådmann Hans Petter Christensen

Medlemmer BFK

Anne Sandum

FF

Medlemmer BFK

Terje Vegard Kopperud

FF

Politisk sekretariat
Røyken

Øystein Andresen

Vararepresentant

FF

FF

FF

Møtesaksnr.

Saksnr.
Tittel

PS 18/13

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 05/13

RS 20/13

13/1514
Regionalutviklingsmidler - tilbakemelding fra prosjektsøknadene

PS 19/13

13/4284
Budsjett 2014

RS 21/13

13/808

Felles formannskapstur til Køge

PS 20/13

12/6
Møteplan 2014 for Region Vestviken

PS 21/13

13/1492
Osloregionen - profilering - DN-bilag

RS 22/13

13/4282
Buskerudbyen - orientering om status

18/13

Godkjenning av møteprotokoll nr. 05/13

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 05/13 godkjennes.

20/13

Regionalutviklingsmidler - tilbakemelding fra prosjektsøknadene

Behandling:
Arve Vannebo fra Slemmestad 2020 orienterte om prosjektet Kreative Slemmestad og bruk av
regionalutviklingsmidlene.
Hilde Thorud fra Røyken Næringshage orienterte om etablererveiledning i Røyken og Hurum
og bruk av regionalutviklingsmidlene.
Jorunn Horgen fra Buskerud idrettskrets orienterte om Den gode sirkelen og bruk av
regionalutviklingsmidlene.
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

19/13

Budsjett 2014

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Region Vestviken vedtar at budsjettrammen for 2014 skal være kr. 18,- pr. innbygger.
Detaljbudsjett og regnskap forelegges styret i egen møtesak på nyåret.

21/13

Felles formannskapstur til Køge

Behandling:
Forslag til vedtak fra Kjølstad: ”Administrasjonen kommer opp med et forslag i neste møte
om en studietur som kan være interessant for Region Vestviken.”
Kjølstads forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Sekretariatet tar gjerne imot innspill fra medlemmene av regionrådet på aktuelle studieturer.

Vedtak:
Administrasjonen kommer opp med et forslag i neste møte om en studietur som kan være
interessant for Region Vestviken.

20/13

Møteplan 2014 for Region Vestviken

Behandling:
9.juni endres til 2.juni.
8.desember endres til 1.desember.
Sekretariatet sender inn møteinnkalling til alle møtene i Outlook.

Vedtak:
De foreslåtte møtedatoene for 2014, med ovennevnte endringer,
godkjennes.

21/13

Osloregionen - profilering - DN-bilag

Behandling:
Omforent forslag til vedtak: ”Region Vestviken ønsker ikke å profilere seg gjennom
DN-bilaget til Osloregionen.”
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Det er ikke ønskelig med tilstedeværelse på Facebook.

Vedtak:
Region Vestviken ønsker ikke å profilere seg gjennom DN-bilaget til
Osloregionen.

22/13

Buskerudbyen - orientering om status

Behandling:
Orientering ved Hans-Petter Christensen.
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering

Presentasjon av Politianalysen og forslaget til foreslått tjenestemodell ved politimester i Søndre
Buskerud, Johan Brekke, og lensmennene i Røyken og Hurum, Reidar Foss, og Lier, Arne Lauvålien.

Orienteringssak til politisk utvalg
Saksnummer:
13/2754
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud

Organ:

Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015

10.02.2014

Konseptutvalgutredning kryssing av Oslofjorden

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Fire konsepter i fokus.
2. Mer om siling av konsepter.

Bakgrunn og sammendrag:
Ordfører Monica Vee Bratlie (H, Hurum) orienterer om seneste nytt angående
Samferdselsdepartementets bestilling av en konseptutvalgutredning (KVU) av Oslofjorden.
Utredningen skal være ferdig i løpet av sommeren 2014. Utredningen foregår i samarbeid
med Jernbaneverket og Kystverket.

Fire konsepter i fokus
Prosjektet utreder videre fire konsepter for kryssing av Oslofjorden: Ny fast
forbindelse over Hurumlandet, forbedret ferjetilbud og bru eller tunnel mellom Moss
og Horten. I tillegg utredes en løsning med bru for rv. 23 over Oslofjorden.
Prosjektet analyserer fortsatt virkninger av kryssing med jernbane. I løpet av kort tid blir det
besluttet hvordan det skal jobbes videre med kombinerte konsepter med veg og jernbane.
-De fire konseptene er valgt ut fra hvordan de oppfyller målet med å tilby et godt
transporttilbud over fjorden. Vi har blant annet vurdert teknologiske muligheter og virkninger
for reisetid og transportstrømmer. Nå skal vi gjøre siste runde med analyser før vi kommer
med en anbefaling, sier Anders Jordbakke, prosjektleder for KVU kryssing av Oslofjorden i
Statens vegvesen.
De fire konseptene og løsning med bru for rv. 23

Grafikk: Statens vegvesen

Mer om siling av konsepter
Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det
er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og
jernbaneforbindelser i tre delområder:




nordre (nye forbindelser med utgangspunkt i Oslofjordtunnelen/eventuelt ny bru for
rv. 23)
midtre (over sørspissen av Hurumlandet)
søndre (Moss - Horten og lengre sør)

Prosjektet analyserer fortsatt virkninger av kryssing med jernbane. I løpet av kort tid blir det
besluttet hvordan det skal jobbes videre med kombinerte konsepter med veg og jernbane.
Vurderer også bru som løsning for rv. 23
I tillegg er det vurdert løsninger med bru som alternativ til nytt tunnelløp for rv. 23 i
Oslofjordtunnelen. Reguleringsplan og konsekvensutredning for nytt tunnelløp skal på høring
våren 2014. Sammen vil dette være grunnlag for en anbefaling om videre planlegging av rv.
23 over Oslofjorden.
Korridorer - ikke traseer
Vegkonseptene er foreløpig definert som muligheter for nye kryssinger med bru eller tunnel i
korridorer som kan være noen kilometer brede. Anbefalingene i konseptvalgrapporten vil i
hovedsak også gjelde for korridorer. Valg av traseer og utforming av nye transportanlegg må
avklares i videre utredning og planlegging etter KVU-fasen.
Alle konseptene er blant annet vurdert ut fra teknologiske muligheter og virkninger for
transportstrømmer og reisetid.
Kartet nedenfor gir en oversikt over de konseptene som er vurdert før siling.
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Grafikk, Statens vegvesen

Vurdering av jernbanekryssing
Jernbanen betjener i dag primært personreiser til og fra Oslo. Antall togreiser på en ny
forbindelse vil være avhengig av befolkningsvekst, bosettingsmønster og arbeidsplass- og
service-markedene på begge sider av Oslofjorden. Vi holder på å analysere potensialet for
personreiser på en ny jernbaneforbindelse.
Virkninger for godstransport med tog avhenger av fremtidig terminalstruktur. Fremtidig
terminalstruktur er et tema som skal undersøkes i en samfunnsanalyse for godstransport. I
vår utredning nøyer vi oss med å se på hvilke muligheter ulike konsepter kan gi for
logistikksystemet i Oslofjordregionen.
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Vegkonseptene - stor trafikk og redusert reisetid
Analysene viser at nye faste vegforbindelser vil redusere reisetiden for personreiser og
godstransport over fjorden. Hvis ferja erstattes med en fast forbindelse Moss – Horten, vil
reisetida mellom Østfold og Vestfold kunne reduseres med ca. 40 minutter. Samtidig kan en
slik kryssing gi 15 – 20 minutter kortere reisetid mellom E18 ved Tønsberg og E6 ved
Alnabru sammenlignet med dagens rute på E18 gjennom Oslo.
Analysene viser også at nye faste vegforbindelser kan få stor trafikk. Alle konseptene kan
føre til at trafikantene endrer sine reiseruter. Dette betyr mindre trafikk i andre deler av
vegnettet, for eksempel på E18 gjennom Oslo og på rv. 23.
Faste forbindelser i det søndre delområdet ser ut til å få størst trafikk og gi størst nytte for
trafikantene. Hvis det ikke er bompenger, ser det ut til at rundt halvparten av trafikken på nye
kryssinger i sør vil være korte, lokale reiser. Dette skyldes at bilistene velger nye reisemål på
den andre siden av Oslofjorden.
Utslipp av klimagasser
Vegkonseptene i det søndre delområdet gir størst trafikk i Oslofjordregionen. Mer biltrafikk
med en stor andel korte reiser er et utslag av ønsket regionforstørring, men er uheldig med
tanke på utslipp av klimagasser. Biltrafikken kan reduseres ved å etablere et
konkurransedyktig kollektivtilbud over fjorden og ved samordnet areal- og transportpolitikk i
byene på hver side av Oslofjorden.
Store arealkonflikter
Mange områder langs Oslofjorden har store nasjonale arealinteresser når det gjelder
kulturminner, natur, landskap og jordbruk. Videre har fjorden og strandsonen regional
betydning som friluftsområder for en stor befolkning. Fjordkryssing med bru kan gi store
interessekonflikter, og det søndre delområdet vurderes gjennomgående å ha større
nasjonale arealinteresser enn områdene lenger nord. Konsepter med tunnel vil ha korte
strekninger med veg i dagen og vil derfor føre til mindre arealinngrep.
Teknologiske utfordringer
Alle vegkonseptene, unntatt løsninger med bru for rv. 23, forutsetter bygging av svært lange
tunneler eller bruer. De skisserte undersjøiske tunnelene, med største dybde på 250 – 300
meter og maksimal stigning på fem prosent, kan bygges med dagens teknologi. Eventuelle
hengebruer over Drammensfjorden og Drøbaksundet vil bli de lengste i Norge med spenn
opp til 1500 meter.
De lange bruene fra Hurum til E18 i Vestfold og mellom Moss og Horten/RyggeSlagentangen kan kreve spenn som er vesentlig lengre enn dagens «verdensrekord» for
hengebruer. Bruene har også utfordringer med fundamentering på dypt vann. Konseptene
vurderes likevel som gjennomførbare med noe utvikling av dagens teknologi, blant annet
med bruk av løsninger fra offshoresektoren. Når det gjelder kombinasjonsløsninger med
jernbane og veg, stiller dette vesentlig strengere krav til dimensjonering av bruene.
Kostnader
Behov for hittil uprøvde teknologiske løsninger betyr at kostnadsanslag for enkelte konsepter
vil ha svært stor usikkerhet. Foreløpig har prosjektet ikke kommet så langt med utredning av
teknologiske muligheter at det er grunnlag for å oppgi tall for antatte kostnadsnivåer.
Utvalgte konsepter for videre analyse
På overordnet nivå kan vi se for oss følgende tre scenarier for framtidig transportsystem over
Oslofjorden:
 Oslofjordtunnelen utvidet til to løp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ferje Moss
- Horten.
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Oslofjordtunnelen utvidet til to løp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ny fast
forbindelse i sør (Moss - Horten eller noe lengre sør).
En ny fast forbindelse med bru over Oslofjorden ved Filtvet med veg over
Hurumlandet og bru til E18 ved Holmestrand. I dette scenariet er
Oslofjordtunnelen stengt, og ferjesambandet er nedlagt. Løsningen forutsetter
bygging av ny rv. 23 med bru ved Filtvet som første etappe.

Utredningen vil konsentrere seg om følgende veg- og ferjekonsepter i siste runde med
analyser:
1. Ny fast forbindelse over Hurumlandet med bru over Oslofjorden ved Filtvet og bru til
E18 ved Holmestrand.
2. Forbedring av dagens ferjesamband med rv. 19 i tunnel som anbefalt i KVU for
hovedvegnettet i Moss og Rygge.
3. Bru mellom Moss - Horten.
4. Tunnel Moss – Horten.
I tillegg utredes en løsning med bru for rv. 23 over Oslofjorden over nordre del av Håøya.
Kartet nedenfor viser de fire utvalgte konseptene og en løsning med bru for rv. 23.
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Forbedret ferjetilbud
I konseptvalgutredningen skal vi også vurdere løsninger med lave kostnader som kan bidra
til målene ved bedre utnytting av eksisterende transportsystem. Et bedre ferjetilbud med
opprusting av dagens ferjeleier og bygging av ny rv. 19 i tunnel mellom Moss havn og E6
framstår som et slikt konsept. Dette kan blant annet være enn løsning på mellomlang sikt i
5

påvente av realisering av en ny fast forbindelse. Konseptvalgutredningen for
hovedvegsystemet i Moss og Rygge anbefaler å realisere denne veginvesteringen
uavhengig av framtidig transportløsning over ytre Oslofjord.
Videre arbeid med utvalgte konsepter
Våren 2014 skal prosjektet videreføre arbeidet med trafikale virkninger og arealinteresser.
Videre skal vi gjennomføre egne delprosjekter om teknologiske muligheter for bygging av
bruer og tunneler med grove anslag for investeringskostnader. Analysene vil også omfatte
vurdering av samfunnsøkonomi, regionale virkninger, risiko og sårbarhet og utslipp av
klimagasser.
Videre arbeid skal illustrere muligheter innenfor de valgte konseptene når det gjelder traséer
og teknologiske løsninger. Dette vil være grunnlag for utredningens anbefaling om hvilket
konsept som bør legges til grunn for videre utredning og planlegging. Når det gjelder
konsepter med lange bruer, er det aktuelt å se på forskjellige teknologier: henge- og
skråstagbru, flytebru og rør-bru.
Konseptvalgutredningen med anbefaling skal være ferdig sommeren 2014.

6

Tre scenarier for framtidig transportsystem
På overordnet nivå kan vi se for oss følgende tre scenarier for framtidig transportsystem over
Oslofjorden:
 Oslofjordtunnelen utvidet til to tunnelløp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og
ferje Moss - Horten.


Oslofjordtunnelen utvidet til to løp eller ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ny fast
forbindelse i sør (Moss - Horten eller noe lengre sør).



En ny fast forbindelse med bru over Oslofjorden ved Filtvet med veg over
Hurumlandet og bru til E18 ved Holmestrand. I dette scenariet er
Oslofjordtunnelen stengt, og ferjesambandet er nedlagt. Løsningen forutsetter
bygging av ny rv. 23 med bru ved Filtvet som første etappe.

De fire konseptene og løsning med bru for rv.23
1. Ny fast forbindelse over Hurumlandet med bru over Oslofjorden ved Filtvet og bru til
E18 ved Holmestrand
2. Forbedring av dagens ferjesamband med rv. 19 i tunnel som anbefalt i
konseptvalgutredningen for hovedvegnettet i Moss og Rygge
3. Bru mellom Moss – Horten
4. Tunnel mellom Moss – Horten
I tillegg skal vi utrede en løsning med bru for rv. 23 over nordre del av Håøya.
Konseptvalgutredningen med anbefaling skal være ferdig sommeren 2014.

Orienteringssak til politisk utvalg
Saksnummer:
12/3588
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Organ:

Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015

10.02.2014

Næringsanalyse Region Vestviken

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Menon publikasjon nr. 6/2014, rapport: ”Mulighetsstudie – vekst og verdiskaping i
Buskerud”.

Bakgrunn og sammendrag:
Buskerud fylkeskommune (BFK) er i gang med å utarbeide en regional plan for
næringsutvikling og verdiskaping som skal ferdigstilles i løpet av 2014. Denne studien er et
kunnskapsgrunnlag for arbeidet med denne planen.
Administrasjonen anbefaler at Menon inviteres til neste regionrådsmøte for å gjennomgå
planen med særskilt blikk på regionens utfordringer.

Orienteringssak til politisk utvalg
Saksnummer:
12/3591
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Organ:

Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015

10.02.2014

Vestviken Interkommunale Vann og Avløpsselskap (VIVA) Orientering

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Bakgrunn og sammendrag:
Under møtet i regionrådet den 10. februar 2014 vil prosjektleder for VIVA prosjektet samt
styreleder gi en orientering om status og videre fremdrift for prosjektet. Det vises for øvrig
til sak om skjønnsmidler til prosjektet for ytterligere underlagsinformasjon.
I etableringen av et felles vei-, vann- og avløpsselskap legges det til grunn at:
1. Selskapet organiseres slik at det ivaretar behovet for kapasitet og kompetanse
innen fagfeltene med bakgrunn i regionens utfordringer og vekst.
2. Saksutredning med forslag til etablering forelegges kommunestyrene for vedtak i
tråd med den presenterte fremdriftsplanen.

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
13/1497
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe

Organ:

Møtedato:

Samarbeid-LHR 2012-2015

10.02.2014

Skjønnsmidler - Søknad fra region Vestviken til VIVA prosjektet
Saken avgjøres av:
Regionrådet.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte søknad godkjennes og oversendes til Fylkesmannen.

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.

Søknad fra region Vestviken til Fylkesmannen – Skjønnsmidler 2014.
Brev vedlagt søknad til Fylkesmannen.
Prosjektvedtekter VIVA.
Prosjektplan VIVA.
Brev fra Fylkesmannen – Skjønnsmidler til prosjekter i 2014.

Sammendrag og konklusjon:
Regionråd Vestviken søker på vegne av Lier, Hurum og Røyken kommune om
skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud til VIVA prosjektet. På bakgrunn av utredning
gjennomført i 2013 og vedtak i kommunestyrene i de tre kommunene i september 2013, skal
prosjektet iverksette etablering av interkommunalt samarbeid for å løse Hurum, Lier og
Røykens forvaltning og tjenester innenfor vei, vann og avløp.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) fordeler årlig en del av rammetilskuddet til
kommunene og fylkeskommunene etter skjønn. Skjønnstilskuddet brukes til å kompensere
kommuner og fylkeskommuner for spesielle lokale forhold som ikke fanges opp i den faste
delen av inntektssystemet.

Lier, Hurum og Røykens VIVA prosjekt er et prosjekt som tar sikte på å etablere et IKS
etter Lov om interkommunale selskaper, som gis navnet Vestviken interkommunale vei-,
vann og avløpsselskap (VIVA IKS). Prosjektet med etablering av VIVA er organisert som et
interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27, med egne vedtekter og eget
prosjektstyre.
VIVA skal ha som formål å utføre Hurum, Lier og Røykens oppgaver knyttet til
planlegging, bestilling, prosjektering, tjenesteproduksjon og innbyggerkontakt på områdene
vei, vann og avløp. VIVA skal gis ambisjoner for økonomiske stordriftsfordeler,
kvalitetsstyring og -sertifisering, og bedre driftssikkerhet for infrastrukturen.
Prosjektet er i stor grad et inovasjonsprosjekt, da det ikke eksisterer noen andre tilsvarende
interkommunale samarbeid på denne størrelsen i Norge. Samtidig er samarbeid om
kommunaltekniske tjenester på tvers av kommuene svært aktuelt, blant annet som følge av
store utfordringer knyttet ti klimaendringer, underskudd av ingeniører og fagfolk, gammel
og dårlig infrastruktur. Hurum, Lier og Røyken er i tilegg preget av befolkningsvekst og
sentrums- og byutvikling, noe som gir et særlig stort behov for godt planlagt infrastruktur.
Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har registrert til sammen mer enn 30 prosesser mellom
kommuner som tar sikte på å etablere interkommunalt samarbeid. Så langt har ingen av disse
prosessene ført til etablering av et totalselskap i det omfanget og med den størrelsen som
dette prosjektet tar sikte på. Overføringsverdien av prosjektet må dermed anses som stor.

Fylkesmannen i Buskerud

Skjønnsmidler
Kommunale prosjekter for fornying og omstilling i kommunen

Prosjektbeskrivelse
Region Region Vestviken

Årstall for tildeling 2014

Kommune Lier
Samarbeider med Røyken og Hurum
Navn på prosjektet Vesviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA)
Prosjektansvarlig Prosjektstyret v/Hans-Petter Christensen, Prosjektleder Einar Jørstad
Mål med prosjektet/
M Effektivisering
M Kvalitet- /tjenesteutvikling
Forventet resultat
å
å
Prosjektets varighet fra 01.10.2013

til

01.02.2015

Beløp over prosjektskjønn 550 000
Annen finansiering

Prosjektbeskrivelse
Beskrivelse av prosjektet

Kommunal
egenfinansiering

Annet

På bakgrunn av utredning gjennomført i 2013 og vedtak i kommunestyrene i de tre kommunene i
september 2013, skal prosjektet iverksette etablering av interkommunalt samarbeid for å løse
Hurum, Lier og Røykens forvaltning og tjenester innenfor vei, vann og avløp. Det tas sikte på å
etablere samarbeidet som et IKS etter Lov om interkommunale selskaper, som gis navnet
Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS). Prosjektet med etablering av
VIVA er organisert som et interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens § 27, med egne
vedtekter og eget prosjektstyre.
VIVA skal ha som formål å utføre Hurum, Lier og Røykens oppgaver knyttet til planlegging,
bestilling, prosjektering, tjenesteproduksjon og innbyggerkontakt på områdene vei, vann og avløp.
VIVA skal gis ambisjoner for økonomiske stordriftsfordeler, kvalitetsstyring og -sertifisering, og
bedre driftssikkerhet for infrastrukturen.
Prosjektet er i stor grad et inovasjonsprosjekt, da det ikke eksisterer noen andre tilsvarende
interkommunale samarbeid på denne størrelsen i Norge. Samtidig er samarbeid om
kommunaltekniske tjenester på tvers av kommuene svært aktuelt, blant annet som følge av store
utfordringer knyttet ti klimaendringer, underskudd av ingeniører og fagfolk, gammel og dårlig
infrastruktur. Hurum, Lier og Røyken er i tilegg preget av befolkningsvekst og sentrums- og
byutvikling, noe som gir et særlig stort behov for godt planlagt infrastruktur.
Bransjeorganisasjonen Norsk Vann har registrert til sammen mer enn 30 prosesser mellom
kommuner som tar sikte på å etablere interkommunalt samarbeid. Så langt har ingen av disse
prosessene ført til etablering av et totalselskap i det omfanget og med den størrelsen som dette
prosjektet tar sikte på. Overføringsverdien av prosjektet må dermed anses som stor.
Se også vedlagte prosjektvedtekter og vedlagt prosjektplan med fullstendig mandat.

Bruk av midler:
Lønnskostnader
Honorar eksterne konsulenter
Andre uforutsette utgifter
Administrative kostnader
Møtekostnader

1 685 952
200 000
428 750
95 298
90 000
Sum:

2 500 000

Prosjektets målsettinger og kriterier for
evaluering:
Formål: Etablere Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA) med utgangspunkt i de
kommunaltekniske virksomhetene i eierkommunene.
Hovedmål: Kartlegge, planlegge og forberede etableringen av det interkommunale selskapet som
utgangspunkt for politisk beslutning, etablering og oppstart av selskapsdriften. Hovedprosjektet skal også
styre og koordinere to deltprosjekter.
Delmål: a) Utarbeide selskapsavtale og eventuelle eieravtaler som sikrer god eierstyring og ivaretakelse av
lokaldemokrati, avklarer formål og innhold i selskapet. b) Utrede og foreslå fordeling av eierskap, eventuell
overdragelse av infrastruktur, og fremgangsmåte ved en parts uttreden/oppløsning. c) Vurdere risiko med
etablering av selskapet, samt eventuelle risik med overdragelse av infrastruktur. d) Utrede forsikringsbehov.
e) Utrede organisering av økonomi og kostnadsfordeling i fellesvirksomheten. f) vurdering av behov for fri
egenkapital og behov for låneopptak. g) Planlegge organisering av selskapet, samt ansette daglig leder. e)
Planlegge lokalisering av hovedkontoret og lokalisering av driftsenhetene med utgangspunkt i dagens lokaler
og fremtidige behov. i) Utrede grensesnitt for hvilke deler av virksomhetene som skal overdras selskapet. j)
Veilede kommunene i å avklare og forberede virksomhetsoverdragelse for de ansatte, herunder legge til rette
for en planlagt prosess med drøfingsmøter med det tillitsvalgte etter Aml kap 8. k) Utrede og foreslå løsning
for ivaretakelse av brannberedskapen i Hurum.

Handlingsplan:
November-Januar 2013:
Prosjektplanlegging, oppstart utredningsarbeid, utarbeide forslag til selskapsavtale og
eierstyringsdokumenter. Planlegging av tidlig samarbeid på enkeltområder.
Februar 2014:
Ferdigstille utredninger, kartlegginger, planer og forslag til eierstyringsdokumenter til politisk behandling i de
tre kommunene. Planlegging og oppstart av tidlig samarbeid på enkeltområder. Planlegging av
virksomhetsoverdragelse. Utlysning av stilling for daglig leder til selskapet. Annen praktisk planlegging.
Mars-Juni 2014:
Politisk behandling av saken i de tre kommune. Parallelt tidlig samarbeid om enkeltsaker. Planlegging og
forberedelser til virksomhetsoverdragelse. Ansettelsesprosess for daglig leder til selskapet. Annen praktisk
planlegging.
1.juli 2014:
Etablering av Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap IKS.
Juli-Desember 2014:
Omstillingsarbeid, etablere ny prosjektorganisasjon og struktur, gjennomføre ulike overgangsprosesser fra
kommunene til selskapet. Planlegge full overføring av økonomi og regnskap.
Årsskiftet 2014/2015:
Kommunevis årsoppgjør. Økonomi og regnskap flyttes i sin helhet over i selskapet fra og med 1.januar 2015.

Beskrivelsen sendes Fylkesmannen i Buskerud innen 1. mars på e-mail adresse:
astrid-aaserud.krokeide@fmbu.no Kontaktpersoner: Lisbet Wølner 32266683/Eli Nordsiden 32266680

Skjønnsmidler 2014 søknad fra Region Vestviken til Fylkesmannen i Buskerud

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken har fått avsatt kr. 550.000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen
til prosjekter i våre kommuner. Søknadsfristen for 2014 er 15. februar, pt. er det levert inn 1 søknad:
VIVA-prosjektet Lier, Hurum og Røyken;

kr. 550.000,-

Fra regionrådet er det ønsket at VIVA-prosjektet ( Vestviken interkommunale vann- og avløpsselskap)
søker hele skjønnspotten. Bakgrunn er at dette prosjektet er svært omfattende og ikke minst har
svært høy overføringsverdi hvis en lykkes med etableringen. Prosjektet er også slik vi ser godt
innenfor fylkesmannens føringer for årets skjønnsmidler.
Fylkesmannen har også i år intensjon at gode prosjekt som gjennomføres kan presenteres i et
kommende seminar. Region Vestviken er åpen for å presentere VIVA-prosjektet overfor andre
intressenter.
Rådmennenes innstilling:
Region Vestviken innstiller overfor fylkesmannen å imøtekomme VIVA-prosjektet til årets
skjønnsmiddelpott på kr. 550000,-. Midlene utbetales til Lier kommune som er prosjektførende
kommune.
Vedlegg:
Søknad skjønnsmidler VIVA
Prosjektvedtekter etableringsprosjektet
Prosjektplan etableringsprosjektet
Skjønnsmidler til prosjekter

[Skriv inn tekst]

06.02.2014 1

VEDTEKTER - ETABLERINGSPROSJEKT - KOMMUNALTEKNISK SAMARBEID
INTERKOMMUNALT SAMARBEID ETTER KOML. § 27

Vedtatt av kommunestyret i Lier kommune den 3/9-2013
Vedtatt av kommunestyret i Røyken kommune den 5/9-2013
Vedtatt av kommunestyret i Hurum kommune den 24/9-2013
§1

Samarbeidet

Prosjektet etableringen av VIVA IKS er et interkommunalt samarbeid etter
kommunelovens § 27. Hurum, Røyken og Lier er deltakere i samarbeidet. De
samarbeidende kommuner stiller til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt
budsjett.
Beløpet overføres til kontorkommunens økonomikontor.
§2

Rettslig status

Prosjektet etableringen av VIVA IKS er ikke et eget rettssubjekt og skal ikke
registreres i Foretaksregisteret.
§3

Kontorkommune

Styret avgjør om det er behov for å opprette et fast kontor for prosjektet i en av
kommunene. Kontorkommunen skaffer vederlagsfritt nødvendig areal til
hovedkontoret. Kontorkommunen kan gis ansvar for administrative oppgaver med
lønn og regnskap m.v.
§4

Formål

Samarbeidet har som formål å etablere VIVA IKS i tråd med vedtak fattet i
kommunestyret i de tre kommunene.
§5

Organisering av samarbeidet

Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og prosjektleder.
§6

Styret

Samarbeidet ledes av et styre på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Styret består
av rådmennene med en kommunalsjef hver som varamedlem som oppnevnes av
deltakerkommunene i fellesskap. Styret velger selv leder og nestleder.

§7

Styrets møter

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders
stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når alle kommunene er
representert.
Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato.
Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om
det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen
underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og
kommunene.
Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og
sendes kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke
anledning til å ta opp lån.
§8

Møtegodtgjøring

Møtegodtgjøring utbetales i henhold til eget reglement.
§9

Prosjektleder

Prosjektleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver
arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i
henhold til de vedtak som er fattet av styret. Prosjektleder er styrets sekretær og
saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke
styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte.
§ 10 Organisering av tilsynsfunksjoner
Prosjektleder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
samarbeidet og etableringen av VIVA IKS. Vedkommende skal rapportere til styret på
en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte
bestemme.

§ 11 Personvern , offentlighetsloven, offentlighetsloven og kommuneloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av
personvern skal gjelde for samarbeidet. Reglene i forvaltningsloven og
offentlighetsloven skal gjelde for samarbeidet på samme måte som for organer
opprettet i medhold av kommuneloven.
§ 12 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas
revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
Selskapets regnskap skal revideres av kontorkommunens revisor. Eventuelt
overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd
med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom
disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene.
§ 14 Endring av vedtektene
Disse vedtektene gjelder fra dato 24.09.13. Forslag om vedtektsendringer skal
behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder
fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
§ 15 Oppløsning
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og
bestemmelser om opphør følger av Koml. § 27. Den enkelte kommune kan med 6
måneders skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst
av det.

Vedtatt i styret 13.01.13

Prosjektplan – Etablering av Vestviken interkommunale vei-, vann
og avløpsselskap
Prosjekttittel:
Prosjekteiere:
Arbeidstittel IKS:
Prosjektperiode:
Etablering IKS:
Kort om prosjektet

Styringsdokumenter

Prosjektmandat

Prosjekt for etablering av VIVA IKS (Etableringsprosjektet VIVA)
Lier, Røyken og Hurum kommuner
Vestviken interkommunale vei-, vann- og avløpsselskap (VIVA IKS)
01.10.2013-01.02.205
01.07.2014

Etableringsprosjektet gjennomføres som et interkommunalt samarbeid
etter kommunelovens § 27, med egne vedtekter og styre. Prosjektet består
av et hovedprosjekt og to delprosjekter for etablering av Vestviken
interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA) i juli 2014.

Til prosjektet hører følgende styringsdokumenter:
1) Prosjektvedtekter
2) Prosjektplan med milepæler og informasjonsplan
3) Framdriftsplan
4) Risikoanalyse

Prosjektmandatet bygger på vedtakene fra kommunestyrene i de tre
kommunene:
Det iverksettes et etableringsprosjekt for etablering av interkommunalt
samarbeid for å løse Hurum, Lier og Røykens oppgaver innenfor vei, vann
og avløp:
1. Det tas sikte på å etablere et selskap med hjemmel i Lov om
interkommunale selskaper, som gis navnet Vestviken
interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS).
2. Selskapet skal ha som formål å utføre Hurum, Lier og Røykens
oppgaver knyttet til planlegging, bestilling, investering,
prosjektering, tjenesteproduksjon og innbyggerkontakt på
områdene vei, vann og avløp. Selskapet gis ambisjoner for
økonomiske stordriftsfordeler, kvalitetsstyring og – sertifisering, og
bedre driftssikkerhet for infrastrukturen.
3. Selskapet skal etableres og være i operativ drift fra og med 1.juli
2014.
4. Samarbeidet etableres som et tiltak for å finne kostnadseffektive
løsninger på de utfordringene kommunene står overfor i
produksjon av tjenester i tråd med dagens lovverk innen VA1

5.

6.

7.
8.
9.

sektoren, og fremtidige utfordringer innen både vei, vann og avløp.
Økt kostnadseffektivitet skal oppnås med gode faglige miljøer,
kvalitativt gode løsninger og i form av konkrete ambisjoner for mer
effektiv prosjektering og drift.
Etableringsprosjektet gis en økonomisk gjennomføringsramme på
kr 2,5 mill, der hver kommune bidrar med kr 650 000. Det anmodes
Regionsrådet om prioritering av skjønnsmidler fra Fylkesmannen til
inndekking av resterende kostnader på kr 550 000.
Etableringsprosjektet gjennomføres som et samarbeid etter
Kommunelovens § 27 med eget styre og vedtekter. Rådmennene
representerer kommunene i etableringsstyret, fram til IKSet etter
Lov om interkommunale selskaper er opprettet.
Det foretas formelle drøftinger etter Arbeidsmiljølovens kap. 8.
Reslultatet av disse drøftingene skal foreligge før endelig politisk
behandling av saken.
Det forutsettes at den enkelte kommune fremdeles har full styring
over normer, budsjetter, gebyrer, hovedplaner og lignende.
Brannberedskapen i Hurum kommune skal ivaretas i det
kommunaltekniske samarbeidet.

Mål for hovedprosjektet (1) - Etablering av IKS
Formål (1):
Etablere Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS)
med utgangspunkt i de kommunaltekniske virksomhetene i de tre
eierkommunene.
Hovedmål (2):

Delmål (2):

Kartlegge, planlegge og forberede etableringen av det interkommunale
selskapet som utgangspunkt for politisk beslutning, etablering og oppstart
av selskapsdriften. Hovedprosjektet skal også styre og koordinere de to
delprosjektene.
a) Utarbeide selskapsavtale og eventuelt eieravtale som sikrer god
eierstyring og ivaretakelse av lokaldemokrati, og avklarer formål og
innhold i selskapet
b) Utrede og foreslå fordeling av eierskap, eventuell overdragelse av
infrastruktur, og fremgangsmåte ved en parts uttreden/oppløsning.
c) Vurdere risiko med etablering av selskapet, samt eventuelle risiko
med overdragelse av infrastruktur.
d) Utrede forsikringsbehov
e) Utrede organisering av økonomi og kostnadsfordeling i
fellesvirksomheten.
f) Vurdering av behov for fri egenkapital og behov for låneopptak
g) Planlegge organisering av selskapet, samt ansette daglig leder
h) Planlegge lokalisering av hovedkontoret og lokalisering av
driftsenhetene med utgangspunkt i dagens lokaler og fremtidige
behov
i) Utrede grensesnitt for hvilke deler av virksomhetene som skal
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overdras til selskapet
Veilede kommunene i å avklare og forberede
virksomhetsoverdragelse for de ansatte, herunder legge til rette
for en planlagt prosess med drøftingsmøter med de tillitsvalgte
etter Arbeidsmiljølovens kap 8.
k) Utrede og foreslå løsning for ivaretakelse av brannberedskapen i
Hurum
j)

Mål for delprosjekt 2 – Samarbeid om planlegging og prosjekter
Hovedmål (2):
Kartlegge, planlegge og iverksette innledende samarbeid om planleggings-,
saksbehandlings- og prosjektoppgaver
Delmål (2):

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kartlegge rutiner og arbeidsmetodikk
Kartlegge aktuelle områder for tidlig samarbeid
Utarbeide plan for innledende samarbeid
Starte opp innledende samarbeid om et begrenset antall oppgaver
Drøfte og komme med innspill på problemstillinger som
delprosjektet blir forelagt fra hovedprosjektet.
Sørge for god informasjonsflyt mellom delprosjektet og
virksomhetene

Mål for delprosjekt 3 – Samarbeid om driftsoppgaver
Hovedmål (3):
Kartlegge, planlegge og iverksette innledende samarbeid driftsoppgaver
Delmål (2):
a) Kartlegge rutiner og arbeidsmetodikk
b) Kartlegge aktuelle områder for tidlig samarbeid
c) Utarbeide plan for innledende samarbeid
d) Starte opp innledende samarbeid om et begrenset antall oppgaver
e) Drøfte og komme med innspill på problemstillinger som
delprosjektet blir forelagt fra hovedprosjektet.
f) Sørge for god informasjonsflyt mellom delprosjektet og
virksomhetene.
Prosessmål for hele prosjektet (1, 2 og 3)
Prosessmål:
Prosjektet skal gjennomføres med bred involvering av de ansatte og de
ansattes representanter (tillitsvalgte) i virksomhetene/enhetene i de tre
kommunene. Både innledningsvis og avslutningsvis skal det avholdes felles
informasjonsmøter for alle de ansatte i virksomhetene i de tre
kommunene.
Prosjektet skal legge til rette for en god prosess mellom arbeidsgiver og de
tillitsvalgte fram mot virksomhetsoverdragelse. Prosjektet skal bistå som
tilrettelegger og foreslå planer for prosess, samt være rådgiver for
kommunene ved behov.
Underveis i prosjektet skal være tett kontakt mellom både
hovedprosjektet, delprosjektene og prosjektstyret.
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Prosjektorganisasjon:
Prosjektstyre:
Hans-Petter Christensen (Leder), Einar Heitmann som vara
Georg Smedhus (styremedlem), Malvin Bjorøy som vara
Gudmund Notøy (styremedlem), Vidar Rolfsrud som vara
Audun Erlandson (styremedlem), Knut Røssum som vara
Arbeidsutvalg:

Einar Heitmann, Malvin Bjorøy, Vidar Rolfsrud

Hovedprosjektleder:

Einar Jørstad

Delprosjektleder 1:

Stig Arve Bakke (forvaltning/prosjekt)

Delprosjektleder 2:

Herman Schøttke (drift)

Prosjektstab:

Anita Phøner, økonomirådgiver
Laila Bendiksen, jurist
[Personalrådgiver – ikke avklart]

Prosjektdeltakere:

Medarbeidere fra virksomhetene og tillitsvalgte. Aktuelle
nøkkelmedarbeidere kan frikjøpes til arbeid i prosjektet, oppstart av
samarbeid gjøres med utgangspunkt i eksisterende arbeidsforhold i
virksomhetene. Det etableres egne prosjektgrupper til hvert delprosjekt.
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Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

16.12.2013
2013/5697
331.2

Saksbehandler:

Lisbet Kari Wølner

Innvalgstelefon:

32266683

Kommunene i Buskerud
Drammensregionen
Region Vestviken
Kongsbergregionen
Ringeriksregionen
Region Midt-Buskerud
Hallingdalsregionen

Skjønnsmidler til prosjekter i 2014
Vi viser til møte 10. desember med regionkoordinatorene.
Som foregående år overføres 4 millioner kroner av de tilbakeholdte skjønnsmidlene for 2014
til regionene til finansiering av prosjekter i Buskerud. Midlene fordeles slik:
•
•
•
•
•
•

Drammensregionen
Region Vestviken
Kongsbergregionen
Ringeriksregionen
Region Midt-Buskerud
Hallingdalsregionen

kr 900.000,kr 550.000,kr 900.000,kr 500.000,kr 450.000,kr 700.000,-

Vi gjør oppmerksom på at midlene for 2014 tildeles ved første gangs søknad. Dersom
fylkesmannen ikke finner prosjektene relevante, forbeholder vi oss retten til å trekke midler.
Midler som trekkes tilbake, vil tildeles kommuner med økonomiske utfordringer.
Føringer for prosjektmidlene:
KRD utgir hvert år retningslinjer for tildeling av skjønnsmidler. Siktemålet med
retningslinjene er å sikre en likeverdig behandling av kommunene i alle landets fylker, men
det er ikke lagt opp til at de samme forhold skal vektlegges like mye i alle fylker. Lokale
forhold gjør det nødvendig å vektlegge ulikt fra fylke til fylke.
Kapittel 6 i retningslinjene omhandler prosjektmidler og i retningslinjene for
skjønnstildelingen for 2014 fremgår følgende:
Innovasjon
Fra 2014 ønsker regjeringen at tilskudd i større grad skal bli gitt til innovasjonstiltak, og at
innovasjonsprosjekter skal bli prioritert innenfor rammen.
«Innovasjon i kommunesektoren kan defineres som prosessen med å utvikle nye ideer og
realisere dem slik at de gir merverdi for samfunnet. Det skal være noe nytt for kommunen,
det skal være nyttig, og det skal være nyttiggjort. Innovasjon for en kommune kan også være

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen
Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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å kopiere gode løsninger fra andre kommuner eller fra andre land – bare en tar dem i bruk på
sin egen mæte i sin egen kommune.
Kommunene arbeider kontinuerlig med omstilling og fornying. Mye av dette kan grense til
innovasjon. Men den vanlige fornyings- og omstillingsvirksomheten skiller seg fra innovasjon
ved at innovasjon gjerne medfører vesentlige endringer i arbeidsmetodene eller
tjenesteutøvelsen, mens omstilling ofte er mer trinnvise endringer av eksisterende rutiner.
Innovasjon vil ikke bare være knyttet til å finne mer effektive måter å organisere og utøve
tjenestene på, men også at man søker å finne måter å tilby kvalitativt bedre tjenester til
innbyggerne på. Innovasjon innebærer alltid en viss grad av risiko, fordi innovasjonen endrer
den eksisterende situasjonen, og fordi de alternative framtidsløsningene alltid er mer eller
mindre usikre. Skjønnsmidler fra fylkesmannen kan se på som risikoavlastning, men også
som en mulighet til å prioritere nytenkning innenfor stramme rammer.
Fylkesmannen kan gi støtte til prosjekter hvor kommunene ønsker å teste ut nye løsninger på
sine utfordringer. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområder i kommunen. Kommuner må i
søknaden om prosjektmidler kunne vise til en gjennomtenkt og realistisk prosjektplan for et
konkret innovasjonsprosjekt. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til
klare målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne
valget av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.
Kommunene som får prosjektmidler bør jobbe utadrettet for å finne nye løsninger,
enten det handler om å jobbe tverrfaglig, involvere innbyggere, brukere, næringsliv,
organisasjoner eller forskningsmiljøer.»
Viser til regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren: «Nye vegar til framtidas
velferd» jfr. http://www.regjeringen.no/pages/38287227/velferd.pdf
Interkommunale prosjekter
«Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til interkommunale prosjekter. Støtten bør fortrinnsvis
gis til kommuner i utrednings- eller etableringsfasen da det ofte er i denne fasen at en
engangsstøtte kan være av betydning for å få det interkommunale samarbeidet på plass.
Fylkesmannen bør prioriteres søknader hvor kommunene synliggjør et særlig behov for å få
på plass interkommunalt samarbeid for å kunne yte kvalitativt bedre tjenester til
innbyggerne.»
Egenkontroll og etikk
Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter for å styrke egenkontroll og/eller sette etikk
på dagsordenen.
Lokaldemokrati
Fylkesmannen kan gi skjønnstilskudd til prosjekter som har lokaldemokrati som tema.
Samfunnsutvikling
Fylkesmannen kan gi skjønnsmidler til prosjekter som har samfunnsutvikling som tema.
Krav til fylkesmannens oppfølging av prosjekter
«For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av
prosjektene dokumenteres. Fylkesmannen skal rapportere på eget skjema i prosjektdatabasen
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på FM-nett. I rapporteringen på FM-nett skal fylkesmannen gjøre en vurdering av
prosjektene, og hvilken overføringsverdi prosjektet har til ander kommuner.
Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og
stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av
fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.
Fylkesmannen kan vurdere å bruke skjønnsmidler til, i samråd med kommunene, å evaluere
prosjekter kommunene har gjennomført, for eksempel som grunnlag for erfaringsdeling.»
Avgrensninger
«Fylkesmannen skal ikke gi støtte til rene næringsutviklingsprosjekter da dette vil kunne
overlappe med fylkeskommunens virkemidler og skape uklarhet om ansvarsfordelingen
mellom fylkesmannen og fylkeskommunen. Med mindre det ikke
foreligger en ekstraordinær situasjon, skal skjønnsmidlene ikke benyttes til å støtte interne
strukturelle omorganiseringer av varig karakter.
Drift av ordinære interkommunale samarbeid bør normalt ikke gis støtte over
skjønnsmidlene. Fylkesmannen skal ikke tildele skjønnsmidler til
kommunestrukturprosjekter. Kommuner som ønsker økonomisk støtte til å utrede
konsekvenser av kommunesammenslåing, må derfor sende søknad om dette via
fylkesmannen til departementet, jfr. retningslinjene for slike søknader på nettsidene til
departementet.
Dersom en kommune ønsker å vurdere interkommunalt samarbeid knyttet til omstilling og
utvikling opp mot en eventuell kommunesammenslåing, kan det legges opp til delt
finansiering mellom fylkesmannen og departementet. Også i disse tilfellene må søknaden gå
via fylkesmannen til departementet. Fylkesmannen skal, som en del av sin vurdering, avklare
om fylkesmannen vil gi støtte til prosjektet, og eventuelt størrelsen på denne. Departementet
vil på ordinær måte vurdere å gi skjønnstilskudd til den delen av prosjektet som omhandler
kommunesammenslutning.
Alle søknader som må behandles etter forsøksloven skal oversendes departementet.
Skjema
Når det gjelder søknadsprosedyren for skjønnsmidler til kommunale prosjekter for fornying
og modernisering, skal skjema og senere rapportering kun foregå elektronisk.
Frist for oversendelse av regionenes valgte prosjekter 15. februar på elektronisk skjema. Link
til skjemaene http://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kommunal-styring/Kommunalfornying/Prosjekter/
Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Lisbet K. Smedaas Wølner
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Søknader om regionalutviklingsmidler - Prinsippavklaring
Saken avgjøres av:
Regionrådet.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Region Vestviken støtter ikke prosjekt eller tiltak som ikke er forankret i budsjett eller
i handlingsprogram. Region Vestviken åpner ikke opp for at andre aktører søker om
regionrådets midler, disse henvises til å kunne søke andre støtteordninger eller
regionalutviklingsmidler.

Vedlegg:
Ingen vedlegg.

Bakgrunn og saksopplysninger:
Regionrådet har mottatt søknad fra Røyken og Hurum næringsråd / Papirbredden Innovasjon vs. kurs
for kulturnæringer. Søknaden er på kr. 15.000,-. Videre er det bedt om at en vurderer om regionrådet
skal støtte felles utarbeidelse av ny klima- energiplan i de tre kommunene.
Med bakgrunn i overnevnte henvendelser ønskes det en prinsipiell avklaring om regionrådet skal
befatte seg med slike søknader. Skal midlene gå til å støtte mindre prosjekt/aktiviteter eller felles
planverk? Eller skal midlene regionrådet råder over gå til budsjetterte aktiviteter og som er nedfelt
ifht regionrådets vedtekter, handlingsprogram?
Økonomisk vil en kunne klare å gjennomføre et par aktiviteter/prosjekt innenfor en økonomisk
ramme på NOK 400000,-. Regionrådet har ikke utarbeidet et handlingsprogram som beskriver hvilke
aktiviteter som skal gjennomføres i kommende periode. Dette bør gjøres i løpet av vår terminen.

Regionrådet vil utover eget budsjett råde over regionalutviklingsmidler gitt av stat/fylke. I skrivende
stund er årets pott ikke angitt. Det er disse midlene som pt. er søkbare for ”alle” i regionen som har
næringsrelaterte prosjekt og som dekkes ihht partnerskapsavtale mellom regionen og
fylkeskommunen.
Fra administrasjonens side er tiltak/prosjekt/planer som ikke er del av regionrådets satsning ikke
søknadsberettiget. Regionrådets midler er forbeholdt styringsgruppens bestillinger for aktiviteter i
hht budsjett og handlingsprogram.
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Budsjett Region Vestviken
Saken avgjøres av:
Regionsrådet.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte detaljbudsjett 2014 godkjennes og foreløpig regnskap 2013 tas til orientering.

Vedlegg:
1. Detaljbudsjett og regnskap 2014 for Region Vestviken.

Bakgrunn og saksopplysninger:
I forrige møte i regionsrådet den 2. desember 2013 ble det fremlagt en sak om budsjettet for
2014 (sak 19/13). Region Vestviken vedtok at budsjettrammen for 2014 skal være kr. 18,pr. innbygger.
Vedlagt følger forslag til budsjett 2014 samt foreløpige regnskapstall 2013. Regnskap 2013
oversendes revisjonsfirmaet BDO når disse foreligger.
For 2013 er det et overskudd på vel kr. 509000,- som legges til 2014 rammen. Budsjett for
2014 er dermed i underkant av kr. 1.500000,-. Hovedårsaken til mindreforbruket i 2013 er at
en ikke har gjennomført noen utredninger eller større arrangement. Det er blitt brukt midler
på administrasjon, studietur og utvikling av hjemmesider på nett.
En stor del av regionrådsmidlene er satt av til utredninger men er ikke spesifisert nærmere
hva regionrådet ønsker fokus på i 2014. Det utarbeides forslag til handlingsprogram for
region Vestviken til april møtet for å avklare dette.

Budsjett 2014 – Region Vestviken
Poster

Inntekter: Befolkning pr. 3

Regnskapsprognose Budsjett 2014
pr. desember 2013

Budsjett 2013

977544

977544

985086

kvartal 2013 (SSB)
Lier
25060
Hurum
9316
Røyken
20351
Innbyggertall 54 727 x kr. 18,00
Udisponert 2013
Sum inntekter

509308
977544

977544

1494394

Utgifter
320691
Lønn, sosiale kost, pensjon etc.
Trykk, linjel, tlf, data, rekv, abb.

350000
20 000

Regnskap, revisjon

30 000

Husleie

25 000

0

25 000

Årskonferanse

70 000

0

70 000

Oppdatering egen web

20 000

50000

20 000

Kurs, reiser

30 000

77713

130 000

Møter, konferanser etc. m.v.

20 000

19493

20 000

Markedsføring

100000

0

100000

Utredninger felles
(planprogram)
Reservepost

300000

0

500000

152544

0

179394

Sum Utgifter

977544

467897

1494394

SUM/resultat

0

509308

0
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