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Vedtakssak til politisk utvalg 
 
 

 Saksnummer: 12/3349 
 Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 
   
   
   
  
 
Organ:         Møtedato:  
Samarbeid-LHR 2012-2015      07.04.2014 
 
Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/14  
 
Saken avgjøres av: 
Regionrådet. 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Vedlagte møteprotokoll nr. 01/14 godkjennes. 
 
 
Vedlegg: 

1. Møteprotokoll nr. 01/14. 
 



 

RØYKEN KOMMUNE 

MØTEPROTOKOLL NR. 01/14 
 

 

Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 

Møtedato: 10.02.2014 

 

Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Vararepresentant 

Medlemmer Røyken Ordfører Rune Kjølstad (H)   

Medlemmer Røyken Tom Erik Hauger (Frp) FF  

Medlemmer Røyken Børre Pettersen (Ap) FF  

Administrasjon Røyken Rådmann Georg Njargel Smedhus   

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) FF  

Administrasjon Lier Rådmann Hans Petter Christensen   

Administrasjon Kom.sjef Jan Erik Lindøe   

Medlemmer BFK Anne Sandum   

Medlemmer BFK Terje Vegard Kopperud FF  

Politisk sekretariat Lene Forssell Solsrud   

 

 

Møtesaksnr. Saksnr. 

 Tittel 

 

PS  1/14  12/3349  

  Godkjenning av møteprotokoll nr. 06/13  

 

 

RS  2/14  13/2754  

  Konseptvalgutredning 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  

 

 

PS  6/14  13/1514  

  Søknader om regionalutviklingsmidler - Prinsippavklaring  

 

 

PS  7/14  13/4284  

  Budsjett Region Vestviken  

 

 



1/14 

Godkjenning av møteprotokoll nr. 06/13 

Behandling: 

Vedlagte møteprotokoll nr. 06/13 enstemmig godkjent. 

Vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll nr. 06/13 godkjennes. 

2/14 

Konseptvalgutredning kryssing av Oslofjorden 

Behandling: 

Regionrådet ber om at hvert enkelt kommunestyre får en orienteringssak om 

konseptvalgutredningen. 

Regionrådet ber om at det sendes en søknad til Buskerud fylkeskommune om omklassifisering 

av RV23 til E134. 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt med ovennevnte tilføyelser. 

Vedtak: 

Regionrådet ber om at hvert enkelt kommunestyre får en orienteringssak om 

konseptvalgutredningen. 

Regionrådet ber om at det sendes en søknad til Buskerud fylkeskommune om omklassifisering 

av RV23 til E134. 

Saken tas til orientering. 



 

3/14  

Næringsanalyse Region Vestviken 

 

 

 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

  

4/14  

Vestviken Interkommunale Vann og Avløpsselskap (VIVA) - 

Orientering 

 

 

 

Behandling: 

Rådgiver Einar Jølstad holdt en presentasjon. 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

  

5/14  

Skjønnsmidler - Søknad fra region Vestviken til VIVA prosjektet 

 

 

 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 



 

 

Vedtak: 

Søknad om støtte til VIVA prosjektet videresendes til Fylkesmannen. 

 

  

6/14  

Søknader om regionalutviklingsmidler - Prinsippavklaring 

 

 

 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

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. 

 

  

7/14  

Budsjett Region Vestviken 

 

 

 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Vedlagte detaljbudsjett 2014 godkjennes og foreløpig regnskap 2013 tas til orientering. 

 

 Eventuelt 

Regionrådet ber om at det sendes en felles uttalelse fra region Vestviken til høringen 

”Idéfaserapport for Vestre Viken”. 



Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 12/976 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 07.04.2014 

Osloregionen - Referat styremøte 040214 og 180314 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Vedlagte referat fra styremøte i Osloregionen tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Referat styremøte Osloregionen 04.02.14
2. Referat styremøte Osloregionen 18.03.14



 

Referat fra styremøte i Osloregionen, 04.02.2014 (utkast) 
Formannskapssalen, Oslo rådhus     
 Dato: 04.02.14 
 Arkivkode: 014 
 Arkivnr. 2014 – 368 
 Saksansv.: Øyvind Såtvedt 
 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 
TILSTEDE: 
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland (nestleder) 
Byråd for kultur og næring Hallstein Bjerke 
Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune  
Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune   
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune 
Ordfører Thore Vestby, Follorådet  
Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling  
Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold  
Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen 
Ordfører John Gunnar Lislelid, Drammensregionen 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd  
Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/Haldenregionen 
Ordfører Per Berger, Rådet for Ringeriksregionen 
Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold 
Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen 
Ordfører Terje Bråthen, Regionrådet for Midt-Buskerud 
Ordfører Monica Bratlie, Region Vestviken 
Ordfører Vidar Lande, Kongsbergregionen 
 
FORFALL: 
Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder) 
Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Lene Conradi, Vestregionen  
Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen 
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionen  
Ordfører Rune Kjølstad, Region Vestviken 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Oslo kommune: Bjarne Haslund, Nils Holm 
Østfold fylkeskommune: Siv Henriette Jacobsen, Kjersti Helene Garberg 
Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen 
Follorådet: Kari Marie Swensen 
Region Vestviken: Jan Erik Lindøe 
Øvre Romerike Utvikling: Kurt Gøran Adriansen 
Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland 
 

 
 
Sakskart styremøte 4. februar 2014              

 
Sak 1/14  Godkjenning av innkalling  

Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 27. januar. 
 
Vedtak: 
Innkalling til møte 4. februar 2014 godkjennes.  
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Sak 2/14: Valg av leder og nestleder til styret (2 år) 

I henhold til vedtektene skal det av og blant styrets medlemmer velges 
styreleder og nestleder for en periode av to år. Sittende styreleder og 
nestleder ble valgt på møte 6. desember 2011.  

Vedtak: 
Som styreleder velges:      Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune 
Som nestleder velges:       Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland 

Sak 3/14 Godkjenning av referat fra møte 26. november 2013 
Utkast til referat fra styremøte 26. november ble utsendt pr e-post 27. 
november, og var også vedlagt innkallingen. Det var ikke innkommet 
merknader til referatet. 

Vedtak: 
Referat fra møte 26.11.13 godkjennes. 

Sak 4/14 Osloregionens årsrapport 2013 – forslag til tekst  
Forslag til tekst til samarbeidsalliansens årsrapport 2013 var vedlagt 
innkallingen. Bearbeidet versjon, med forord og regnskap, legges etter 
planen fram for sluttbehandling i styrets møte 18. mars. 

Ordfører Per Bergen, Ringeriksregionen, foreslo følgende tillegg tatt inn i 
årsrapporten:  

”I forbindelse med NTP har Osloregionens påvirkning bidratt til at det settes 
fart på planlegging av Ringeriksbanen og E 16 , noe som gir Osloregionen 
muligheter for å vokse mot vest.” 

Vedtak: 
Forslag til tekst til samarbeidsalliansens årsrapport 2013 godkjennes med 
tillegget foreslått av Ringeriksregionen inntatt på side 6 i årsrapporten. 

Sak 5/14 Søknad fra Øvre Romerike Utvikling om tilskudd til finansiering av       
analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til 
Oslo Lufthavn 

Etter en diskusjon blant styrets medlemmer valgte Samarbeidsrådet for 
Nedre Romerike å trekke søknaden.  

Saken ble ikke realitetsbehandlet. 

Sak 6/14 Osloregionens profileringsprosjekt – status 
Direktør Øyvind Såtvedt orienterte om status for arbeidet med 
samarbeidsalliansens profileringsprosjekt og samkjøringen med Oslo 
kommunes tilsvarende prosjekt (jfr. vedtak i forrige styremøte, sak 42/13, om 
sammenslåing av prosjektene). 

Statusrapporten er vedlagt referatet. 
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  Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
 
 
Sak 7/14  Osloregionens rådsmøte 2014, Eidsvoll/Gardermoen                     
 Forslag til opplegg/rammeprogram 
 Øyvind Såtvedt presenterte forslag til opplegg for Osloregionens rådsmøte 

som skal avholdes 3. juni på Eidsvoll/Gardermoen. Forslaget er utarbveidet i 
samarbeid med Øvre Romerike Utvikling. 

 
 I diskusjonen var det støtte til forslaget om å invitere Kommunal- og 

moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Det er et ønske at han eventuelt 
også snakker om hva som skjer videre på regionalt nivå. 

   
Forslag til vedtak: 
Arbeidet med program for rådsmøte 2014 videreføres i tråd med det 
fremlagte forslaget. 

 
 
Sak 8/14  Hva skjer i Osloregionen?  
 Styrets medlemmer orienterte om aktuelle politiske saker fra sin 

region/fylkeskommune  
  
 
Sak 9/14 Korte orienteringer fra sekretariatet 

Øyvind Såtvedt orienterte om:   
- BEST-konferansen 2014 som arrangeres den 13. februar.  
- Prosessen med ansettelse av ny fagsjef ved Osloregionens sekretariat. 

Ved fristens utløp var det flere kvalifiserte søkere til stillingen. Det er håp 
om å ha en ny fagsjef på plass innen 1. juni.  

- Flytting av sekretariatet. Dette er nå samlokalisert med Oslo Business 
Region i Fridtjof Nansens plass nr 3, vis a vis Oslo Rådhus i Borggården.  

 
Sak 10/14 Eventuelt 
 
  Det var ikke meldt inn noen saker 
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Referat fra styremøte i Osloregionen, 18.03.2014 (utkast) 
Formannskapssalen, Oslo rådhus     
 Dato: 18.03.14 
 Arkivkode: 
 Arkivnr. 2014 –  
 Saksansv.: Øyvind Såtvedt 
 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 
TILSTEDE: 
Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder) 
Ordfører Knut Lehre, Regionrådet for Hadeland  
Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune  
Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune   
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune 
Ordfører Thore Vestby, Follorådet  
Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling  
Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen 
Ordfører Ann Sire Fjerdingstad, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd  
Ordfører Per Berger, Rådet for Ringeriksregionen 
Ordfører Børre Jacobsen, Region Nordre Vestfold 
Ordfører Terje Bråthen, Regionrådet for Midt-Buskerud 
 
FORFALL: 
Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/Haldenregionen 
Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen 
Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold  
Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen 
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid  
Ordfører Rune Kjølstad, Region Vestviken 
Ordfører Vidar Lande, Kongsbergregionen 
Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold 
 
DESSUTEN MØTTE: 
Oslo kommune: Bjarne Haslund, Nils Holm 
Østfold fylkeskommune: Gry Rustad Pettersen 
Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen 
Follorådet: Kari Marie Swensen 
Vestregionen: Nina Solberg 
Buskerud fylkeskommune: Sigurd Fjøse 
Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland 
 

 
 
Sakskart styremøte 18. mars 2014              

 
Sak 11/14  Godkjenning av innkalling  

Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 7. mars 20124. 
 
Vedtak: 
Innkalling til møte 18. mars 2014 godkjennes.   
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Sak 12/14 Godkjenning av referat fra møte 4. februar 2014 
 Utkast til referat fra styremøte 4. februar var vedlagt innkallingen.  

 
Vedtak: 
Referat fra møte 4. februar 2014 godkjennes. 

 
Sak 13/14 Styrking av Osloregionen 
 Brev fra byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune til styret i 

Osloregionen var vedlagt saken.  
 

Nytt forslag til vedtak ble lagt frem i møtet av Stian Berger Røsland. Forslaget 
var likelydende med vedtak i Østlandssamarbeidets kontaktutvalg og styret i 
Osloregionens Europakontor.  
 
I diskusjonen om saken ble det bl.a. lagt vekt på at Osloregionens 
organisering, basert på både kommuner og fylkeskommuner, ble vektlagt 
som noe det er viktig å ivareta også videre.  
 
Det legges opp til at styret vil få forslag til mandat for gruppen til behandling 
og dessuten bli involvert i den videre prosessen 
 
Vedtak: 

   
1. Osloregionens Europakontor, Østlandssamarbeidet og 

Samarbeidsalliansen Osloregionen oppnevner hver tre representanter til 
en politisk styringsgruppe som skal koordinere arbeidet med å se på 
fremtidige samarbeidsområder og samarbeidsformer for å styrke og 
strukturere arbeidet i organisasjonenes geografiske nedslagsområde. 

  
2. Den politiske styringsgruppen skal tilsammen bestå av ni forskjellige 

medlemsorganisasjoner. Gruppen skal bli enige om et mandat for 
utredningsarbeidet som så behandles formelt i de tre 
medlemsorganisasjonene. 

  
3. Det nedsettes videre en arbeidsgruppe på seks medlemmer, bestående 

av administrative representanter fra medlemmene i de tre 
organisasjonene. Tilsammen skal seks medlemmer være representert. 
Arbeidsgruppen kan i tillegg suppleres med en administrativ representant 
fra de tre organisasjonene.. 

  
4. Følgende forslag til momenter til mandat for arbeidsgruppen spilles inn 

allerede nå:  
 

Den skal fremskaffe et godt kunnskapsgrunnlag for å foreta vurderinger 
av organisasjonenes funksjonsdeling hver for seg, men også samspillet 
mellom organisasjonene - for eventuelt å avdekke mulige overlappende 
funksjoner. 
Arbeidsgruppen skal foreta en vurdering og komme med en anbefaling 
om en eller flere modeller for hensiktsmessige og mest mulig effektive 
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samarbeidsformer for det regionale samarbeidet som ivaretas av de tre 
organisasjonene. 
 
I den grad arbeidsgruppen har behov for ekstern bistand skal eventuelle 
rammer for dette behandles av styrene for de tre organisasjonene. 
 
Arbeidsgruppens endelige rapport legges frem for behandling i styrene 
for de tre organisasjonene. Rapporten skal først behandles i den politiske 
styringsgruppen. 

 
5. Styreleder i Osloregionen inngår i den politiske styringsgruppen og gis 

fullmakt til å oppnevne de øvrige to medlemmene fra 
samarbeidsalliansen, i samråd med leder av kontaktutvalget i 
Østlandssamarbeidet og leder i Osloregionens Europakontor.  
 
Styreleder i Osloregionen gis også fullmakt til å oppnevne to 
administrative medlemmer til den administrative gruppen, i samråd med 
leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet og leder i Osloregionens 
Europakontor. 

 
 
 
Sak 14/14 Årsrapport 2013, med regnskap 
Vedlegg  Vedlagt til saken var forslag til årsrapport for samarbeidsalliansens for 2013. 
.  Styret har tidligere behandlet teksten. Det fremlagte forslag inneholdt  i tillegg 

regnskap, revisorerklæring og forord. 
 
 Såtvedt hovedpunkter i regnskapet, som viser et lavere merforbruk enn 

budsjettert. Dette skyldes i hovedsak at enkelte kostander ikke kom med i 
regnskapet i 2013, men blir utgiftsført i 2014.  

 
 Fra Ann Sire Fjerdingstad ble det påpekt at det burde stå 

«Drammensregionens 5-kommunesamarbeid» - ikke «Drammensregionen». 
Dette korrigeres.  

  
Vedtak: 
Styret godkjenner Osloregionens årsrapport og regnskap for 2013.  
Årsrapporten legges frem som sak til orientering for samarbeidsrådet på  
møte 03.06.2014.  

 
 
Sak 15/14  Osloregionens profileringsprosjekt – status 

Direktør Øyvind Såtvedt orienterte i møtet om status for arbeidet med 
samarbeidsalliansens og Oslo Kommunes felles profileringsprosjekt, 
herunder oppstart av styringsgruppens arbeid og ferdigstillelse av 
anbudsdokumenter for 3 eksterne konsulenter. 

  
  Vedtak: 

Styret tar saken til orientering 
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Sak 16/14 Hva skjer i Osloregionen?  
 Styrets medlemmer orienterte om aktuelle politiske saker fra sin 

region/fylkeskommune.  
 
 
Sak 17/14 Korte orienteringer fra sekretariatet 
 
  Saker det er jobbet med siden forrige styremøte: 
 

• Grethe Salvesvold er ansatt som fagsjef ved sekretariatet for 
Osloregionen. Hun tiltrer 1. juni.  

• BEST konferansen avholdt – 170 deltakere med god spredning blant 
deltakerne 

• Bilag om Osloregionen i Dagens Næringsliv 
• Mipim i Cannes; 63 norske deltakerbedrifter og 350 norske 

konferansedeltakere 
• Kongress i Oslo; Oslo Urban Arena 18-19. juni 
• Rådsmøte 3. juni 

 
 
Sak 18/14 Eventuelt 
 

Det var ingen saker. 

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo   
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no  

www.osloregionen.no 

http://www.osloregionen.no/


 
 

Orienteringssak til politisk utvalg 
 
 

 Saksnummer: 14/1026 
 Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 
   
   
   
  
 
Organ:         Møtedato:  
Region Vestviken        07.04.2014 
 
Omklassifisering av RV 23 - Orientering om vedtak Haukelivegen 
AS  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 
 
Bakgrunn og sammendrag: 
I sitt møte den 10. februar 2014 ba Region Vestviken medlem Helene Justad 
(ordfører Lier, H) om å ta opp på neste styremøte i Haukelivegen AS status for 
omklassifisering av RV 23 til E134. 
 
Følgende vedtak ble fattet 17.03.14 under styremøte i Haukelivegen AS: 
 
”Sak 03/14. RV23. Prosess med omklassifisering. 
Saka er tatt opp av Region Vestviken, dvs. kommunane Hurum, Røyken og Lier 
samt Buskerud fylkeskommune. I tråd med tidlegare drøfting ber dei om at 
saka nå blir tatt opp med mål om at E134 blir forlenga med RV23 fram til E6. 
 
Styret drøfta saka og gjorde følgjande vedtak: 

1. Styret for E134 Haukelivegen AS går inn for å omklassifisere RV23 til 
E134, som tidlegare vedtatt. 

2. Gjennomføring av omklassifisering må tilpassast oppgradering av 
strekninga Dagslett‐Linnes‐E18. 

3. E134 Haukelivegen AS tar Initiativ til å starte prosessen med 
omklassifisering. Det vil vere naturleg at tidspunkt og form på det første 
initiativet blir i samarbeid med Region Vestviken, der også Buskerud FK 
er representert, og at målet er å avklare relevante forhold rundt ei slik 
sak.” 



 
 

Orienteringssak til politisk utvalg 
 
 

 Saksnummer: 14/1052 
 Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 
   
   
   
  
 
Organ:         Møtedato:  
Region Vestviken        07.04.2014 
 
Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune  
 
Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 
 
Bakgrunn og sammendrag: 
Buskerud fylkeskommune bevilger årlig tilskudd til prosjekter og enkelttiltak av 
fylkesomfattende eller regional betydning. Tiltakene skal være i samsvar med 
regional planstrategi og statlige føringer. Det kan gis bevilgning etter søknad 
fra poster for utvikling, herunder reiseliv, allmenn kultur, organisasjoner, 
spillemidler og tilskudd til freda bygg. For stipend og priser gjelder et eget 
regelverk. Tilskudd etter dette regelverket omfatter ikke ordinære 
driftstilskudd. Tilskuddsordningen omfatter ikke tilskudd som er 
utdanningsavdelingens ansvar. 
 
Stimulere til samarbeidsprosjekter 
Tilskudd kan ytes fra fylkeskommunen alene, eller sammen med tilskudd fra 
andre parter, som for eksempel fra Interregmidler, staten, kommuner, 
kommuneregioner, institusjoner, bedrifter, organisasjoner eller enkeltpersoner. 
Dersom tilskuddet ytes innenfor rammen av partnerskapsavtaler, yter 
fylkeskommunen samlet inntil 50% av tilskuddet. 
 
Drift og investeringer 
Tilskuddet skal ikke brukes til investeringer i eller til ordinær drift av kommunal 
eller fylkeskommunal tjenesteproduksjon. Statlige midler som videreformidles 
av fylkeskommunen til idrettsanlegg og kulturbygg (spillemidler) og freda bygg 
(midler fra Riksantikvaren), ytes til investeringer. 
Bekjentgjøring 
Informasjon om at det kan søkes om fylkeskommunale midler, gjøres kjent ved 
årlig annonsering, brev til aktuelle partnere, på fylkeskommunens nettsted og 
på andre hensiktsmessige måter. Det settes en søknadsfrist. Søknader som 
kommer inn innen fristen, prioriteres, og skal være behandlet senest innen 3 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Regionalutvikling/Regional-planlegging/Regional-planstrategi-2013-2016/


måneder etter at de er mottatt. Det kan også gis tilskudd til søknader som 
kommer inn etter fristen, dersom det er midler igjen på relevante 
budsjettposter. For tilskudd til freda bygg og spillemidler gjelder egne frister og 
saksbehandlingstid. 
 
Krav til søknad  
En søknad må minimum inneholde følgende opplysninger: 
• Prosjektets virkeområde:  
• Regional planstrategis tema:  
• Navn og adresse på søker: (prosjekteier)  
• Tiltakets navn/betegnelse; (beskriv også om det er forstudie, forprosjekt, 
hovedprosjekt eller et delprosjekt)  
• Formål med tiltaket:(beskriv også forventet resultat av prosjektet og hvilket 
omfang prosjektet har)  
• Prosjektansvarlig:  
• Prosjektleder:  
• Målgrupper og områder: (om prosjektet er rettet mot kvinner, unge, 
innvandrere eller miljø)  
• Framdriftsplan:(starttidspunkt, milepælsplan og forventet avslutningsdato)  
• Budsjett: Utgifter (lønn m/sosiale utgifter, drift av prosjektet, bruk av 
konsulenter, andre utgifter) og inntekter (finansiørene nevnes med navn og 
bidragsbeløp, salgsinntekter, refusjoner, andre finansieringskilder) De tildelte 
utviklingsmidlene kan utgjøre maks. 50 % av finansieringen.  
• Samarbeidspartnere: (hvem som er samarbeidspartnere i prosjektet, og hva 
partene forventes å bidra med)  
• Rapporteringsplan: (må sees i forhold til resultatbeskrivelse og 
framdriftsplan) 
 
Fylkeskommunen tilstreber å delta i store og kraftfulle prosjekter. Søknader på 
inntil 50.000 kr kan behandles administrativt, med melding om vedtak til 
overordnet politisk organ i det nærmest påfølgende møtet. Søknader som er 
innenfor rammen av partnerskapsavtaler med kommuneregionene, skal være 
behandlet i kommuneregionrådene før behandling i fylkesutvalget. Vedtak i 
kommuneregionrådet skal ligge ved saken. 
 
Tilsagnsbrev 
Når søknad er behandlet, skal søker umiddelbart få melding om vedtaket. 
Dersom der er gitt bevilgning, får søker et tilsagnsbrev og lokal media 
informeres gjennom melding fra fylkeskommunen. 
 
Utbetaling av tilskudd  
Tilskudd inntil 20.000 kr utbetales vanligvis i sin helhet umiddelbart, dersom 
fylkeskommunen har mottatt alle nødvendige opplysninger. For andre tilskudd 
utbetales vanligvis 75 % av tilskuddet etter anmodning fra søkeren, dersom 
fylkeskommunen har mottatt alle nødvendige opplysninger. De resterende 25 
% utbetales etter at fylkeskommunen har mottatt tilfredsstillende rapport, 
revidert regnskap og aktuell revisoruttalelse. 
 
Rapportering og revisjon 
Dersom et prosjekt går over ett budsjettår, skal prosjekteier sørge for at 
fylkeskommunen mottar revidert regnskap med aktuell revisoruttalelse, og 
rapport om prosjektet, innen 1. desember i regnskapsåret. Når slik rapportering 



er mottatt og godkjent, kan restmidler av tilsagn utbetales. Rapport og 
regnskap må dokumentere at tilskuddet er brukt etter forutsetningen, og at det 
er samsvar mellom søknaden og det gjennomførte prosjektet. 

Dersom et prosjekt går over flere budsjettår, skal delrapport og delregnskap for 
prosjektet leveres innen 1. desember hvert budsjettår. Dersom 
prosjektregnskap og rapport inngår i en større rapport, f. eks et årsregnskap, 
skal prosjektregnskap og rapport være tydelig sporbart. Dersom tilskuddet er 
på inntil 50.000 kr, skal revisjonsrapporten vær undertegnet av to personer, 
derav en person som er regnskapskyndig, og ikke medlem av organisasjonens 
styre/prosjektstyre. For tilskudd over 50.000 kr, skal revisor bekrefte ved 
revisjonsuttalelse at revisjonen er utført etter avtalte kontrollhandlinger etter 
ISRS 4400. Dersom tilskuddet er på over 100.000 kr, skal regnskapet være 
revidert av statsautorisert eller registrert revisor eller av kommunerevisjon 
(kommunens valgte revisor). 

Buskerud kommunerevisjon IKS har rett til innsyn i prosjekter som har fått 
tildelt midler. Riksrevisjonen og det aktuelle departement har rett til innsyn 
(kontrolladgang) i tildelte statlige midler. 

Informasjon om at tiltaket er støttet av Buskerud fylkeskommune  
Når en aktivitet eller et tiltak er støttet økonomisk av Buskerud 
fylkeskommune, skal dette framgå av informasjon, annonser, brosjyrer eller 
lignende der prosjektet omtales av søker. 

Klage  
Enkeltvedtak kan påklages til klagenemnda innen en frist på tre uker fra 
vedtaket er mottatt. Det skal gis veiledning om klageadgangen til de som 
ønsker å klage. Klagen behandles av det organ som har behandlet saken første 
gang, og hvis det ikke er grunnlag for å omgjøre vedtaket, sendes klagen 
videre til klagenemnda. Klagenemnda har kompetanse til å prøve alle sider av 
klagen, jamfør forvaltningsloven paragrafene 28 -34. 

Klage på vedtak om Tilskudd til freda bygg sendes utviklingsavdelingen og 
avgjøres av Riksantikvaren. Klage på vedtak om tilskudd fra spillemidlene, 
sendes utviklingsavdelingen og avgjøres av kulturdepartementet.  



Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 13/808 
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 07.04.2014 

Region Vestviken - Studietur 2014 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 

Bakgrunn og sammendrag: 
Region Vestviken bestemte i forrige møte den 10. februar at studietur 2014 skal 
gjennomføres i tidsrommet 13. – 15. august. Administrasjonen har vurdert 
noen alternativer og kommet til følgende forslag: 

Det legges opp til en studietur som retter innholdet inn mot etablering av VIVA. 
En ønsker da primært å se på tilsvarende løsninger som er gjennomført og 
høste erfaringer som kan komme eierkommunene til gode (opplegget under er 
etter innspill fra Christen Ræstad og Einar Jørstad). 

Tentativt om innhold: 
Besøke Roslagsvatten i Sverige med overnatting på Waxholm hotell. Vaksholm 
er en av eierkommunene i Roslagsvatten. Det er veldig gode møtelokaler på 
hotellet, eventuelt hos Roslagsvattens hovedkvarter i Østeråker.  

- Fly til Arlanda (kveld eller morgen?), maxitaxi/buss til Vaksholm (ca 1 
time). 

- Orientering om Roslagsvatten v/direktør Mikael Medelberg. 
- Utviklingen trinnvis, blant annet fra VA til avfall. 
- Den politiske styringen i moderselskapet (det interkommunale, der alle er 

ansatt) og i døtrene (ubemannede selskap som eier infrastrukturen i hver 
kommune) v/styreleder og en politiker i styret i en av de mindre 
kommunenes datterselskap. 

- Samordningen mellom interkommunale og kommunale interesser / 
prioriteringer. 



- Faglig utvikling av medarbeiderne v/Tomas Adolphsson (vise-dir). 
- Rekruttering / etterutdannelse osv. 
- Suksesshistorier ( lekkasjereduksjon, partnering i Svinninge-

utbyggingsprosjekt osv). 
Roslagsvatten ble stiftet i 1989, så de har ikke så mye erfaring med de 
endringene VIVA nå skal gjennomføre. Hvis ønskelig, kan man prøve å finne et 
annet, nyere selskap. 
  
I tillegg kan en supplere med besøk i en randsonekommune til Stockholm og se 
på stedsutvikling. Det foreslås en overnatting i Stockholm og møte i regionrådet 
på turens siste dag (15. august). 



 
 

Vedtakssak til politisk utvalg 
 
 

 Saksnummer: 11/2936 
 Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 
   
   
   
  
 
Organ:         Møtedato:  
Region Vestviken        07.04.2014 
 
Region Vestviken - Rullering av leder  
 
Saken avgjøres av: 
Regionrådet. 
 
Rådmennenes forslag til vedtak: 
Valgkomitéens forslag til vedtak legges frem på møtet. 
Som leder velges ..... 
Som nestleder velges .... 
 
 
Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
På Regionrådets første møte etter oktober måned i år med kommune- eller 
stortingsvalg skal det velges leder og nestleder. Det er ikke anledning til å ta 
gjenvalg i de respektive funksjoner. Nåværende leder er Rune Kjølstad 
(Røyken, H) og nestleder er Tonje Evju (Lier, Ap). 
 
Valgperioden for leder og nestleder er to år. Ved valg av leder og nestleder skal 
Regionrådet over tid søke å rullere funksjonene så alle kommunene har hatt 
hver oppgave før en kommune på ny får samme oppgave. Rullering av 
funksjonene skal også søke å imøtekomme en rimelig partipolitisk utjevning, 
både i den sittende ledergruppen og derved også over tid.   
 
Regionrådets valgkomite består av to ordførere fra rådet. Komiteen fremmer 
forslag på kandidater som leder og nestleder i Regionrådet. Komiteen velges for 
valgperioder pa fire år. Valgperioden går fra et kommunevalg til neste 
kommunevalg. 
 
Regionrådets vedtektskomite er sammenfallende med rådets valgkomite . 
Komiteen fremmer forslag til endringer av vedtektene. Se forøvrig § 8. 
 



Hvis det nå velges ny leder vil virketiden være fra juni 2014 til oktober 2015 
(etter kommunevalget 2015). I vedtektene står det at ny leder og nestleder 
skal velges etter kommunevalg, og valgperioden er for to år. 
 
 



Vedtakssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 13/1514 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Samarbeid-LHR 2012-2015 07.04.2014 

Søknader på regionalutviklingsmidlene 

Saken avgjøres av: 
Regionsrådet. 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Regionrådet støtter innstilling og støtter følgende prosjekt: 

• Den gode sirkelen - Veier til livslang bevegelsesglede, Buskerud
Idrettskrets med kr. 250 000 

• Kreative Slemmestad med kr. 450 000
• Felles etablerertjeneste for Røyken og Hurum med kr. 300 000

Resterende midler, kr. 150 000, stilles til rådighet for nye søknader. 

Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådets møte den 13. oktober 
eller den 1. desember om fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling 
oversendes Fylkesutvalget for endelig behandling. 

Vedlegg: 
1. Søknad, ”Den gode sirkelen – Veier til livslang bevegelsesglede”.
2. Søknad, ”Kreative Slemmestad”.
3. Søknad, ”Felles etablertjeneste for Røyken og Hurum”.

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Vedlagt følger vurdering av prosjektsøknadene som er innkommet pr. 
søknadsfrist 17. mars 2014. Regionrådet har for 2014 kr. 1 150 000 til rådighet 
for å støtte utviklingsprosjekt. Etter gjennomgang av søknadene er en innstilt 
på å gi støtte til de 3 søknadene som har kommet inn med en total støtte på kr. 
1 000 000. 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 
Buskerud Idrettskrets 

250000 
(3 års prosjekt) 

Prosjektet er inne i sitt andre år. 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.

Følgende aktiviteter er prioritert i 2014: 
Vår 2014 
St. Hallvardelevene presenterer sin ungdomsundersøkelse i 
forbindelse med Idrettskretstinget, hvor 
or idrettsrådene fra regionen er representert. 
- Det rekrutteres inn en ungdomsskole fra Hurum inn i 
Aktiv365. 
- Første år av "Sunne og Aktive Liunger" evalueres. 
De øvrige skolene fra regionen inviteres til 
erfaringssamling/besøk ved Sylling for å ta del i det man 
an har lært gjennom et år med ny skolemodell og fokus på 
fysisk aktivitet. 
Det arrangeres en studietur til Danmark (Århus) for å lære 
mer om den Danske modellen for samarbeid mellom skole 
og frivillige organisasjoner. 
- Rekruttering av idrettslag som vil bidra med aktivitet inn i 
SFO/skole. 
- Utlysning av en prosjektressurs som koordinator for 
idrettsrådene i regionen. 
Høst 2014 
- Videreføring av samarbeidet om ledelsesfaget ved St. 
Hallvard. 
Det holdes en stimuleringssamling for regionens SFO-
ansatte i regi av Oddevall som nylig ble kåret til 
il landets beste SFO. 
- Ansettelse av prosjektressurs for idrettsrådene i regionen. 
- Etablere samarbeid med friluftsorganisasjoner (som DOT) 
om aktivitetsutvikling i skole/SFO. 
- Oppstart av samarbeid mellom skole/SFO og idrettslag. 
Arrangerer en nasjonal konferanse/studietur til København 
med idrett og skole som tema. 
a. Erfaringene fra "Sunne og Aktive Liunger", samt IFO-
modellen står sentralt. 
- "Lederkurs for ungdom" holdes for elever ved Idrettslinja. 
- Kompetansetiltak for idrettsregionen holdes ved og i regi 
av St. Hallvard. 

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 regionen å 
gi prosjektet støtte med kr. 250000 i 2014.  

Kreative Slemmestad 700000 
Prosjektet er inne i sitt siste 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 kulturnæringsbedrifter 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 
 
2014 
Etablerte tiltak for bistand og veiledning av etablerere 
innen kulturnæringene videreføres 

•    Fasilitator for nettverk innen kunst og kulturnæringene 

•    Etablere arena for samhandling kulturliv og næringsliv. 
Videre drifting av Nettsiden Slemmestad2020 

•    Gjennomføre minimum 2 seminarer som er relevante 
for prosjektet,og som har regional/nasjonal interesse. Den 
årlige Lysprisen i regi av Lyskultur ble arrangert i 
Slemmestad i 2013 - målet er at denne også avholdes i 
Slemmestad i 2014. 

•    Videreutvikle Slemmestad sentrum gjennom en egen 
lysplan for Slemmestad i samarbeid med Lyskultur, og med 
søknad om støtte fra Husbanken. 

•    5 etableringer innenfor kulturnæringene 

•    Videreutvikling av Sekkefabrikken og styrke potensialet i 
samspill med andre aktører og sentrum i Slemmestad. Være 
samarbeidspartner for den nye sentrumsforeningen i 
Slemmestad. 

•    Videreutvikle de to store satsingene som utnytter 
samspillet mellom Slemmestad sentrum og  Sekkefabrikken. 
(Factory Light Festival og Statsteatret i Slemmestad). 
Målsetting om at begge skal være nasjonale størrelser på 
sitt felt fra 2015 

•    Arbeide for tilgang på flere lokaler for aktører innenfor 
kulturnæringene og kunnskapsintensive arbeidsplasser 
gjennom Kranor-bygget og eiendomsmassen til Norcem 
som ikke er i bruk. 

•    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 

•    Videreføre internasjonalt samarbeid med en eller flere 
EU-/EØS-søknader 



•    Være medarrangør til seminar om økt bruk av båt for 
pendling på Oslofjorden i samarbeid med Røyken 
kommune, Akershus og Buskerud fylkeskommuner m.fl. 

•    Videreføring av tiltakene som er etablert i 2012 og 13 

 
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. 450000 

Felles etablerertjeneste for Røyken 
og Hurum 

350000 Næringsrådene i Røyken og Hurum samarbeider om felles 
etablererveiledning for de av kommunenes 
innbyggere som ønsker å starte opp egen virksomhet. Det 
arrangeres månedlige etablererkurs, gis 
individuell veiledning og det avholdes ulike temakurs 4 - 6 
ganger i året. 
Det skal iverksettes tiltak for å styrke og videreutvikle nye 
og eksisterende bedrifter innen 
kunnskapsbaserte næringer, gjennom opprettelse av 
nettverk og møteplasser. 
Prosjektmål: Øke antall bedriftsetableringer i kommunene 
gjennom en god veiledningsordning, samt styrke og 
utvikle småbedriftene gjennom å opprette møteplasser og 
nettverk. 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. 
300000  

Totalt antall søknader 3 1300000 Innstilling støtte totalt: 1000000 
 
 



Vedtakssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 14/1089 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 07.04.2014 

Region Vestviken - Handlingsprogram 2014 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Vedlagte utkast til handlingsprogram 2014 godkjennes. 

Vedlegg: 
1. Region Vestviken handlingsprogram 2014.

Bakgrunn og saksopplysninger: 
I forbindelse med regionrådets strategiske arbeid har administrasjonen 
utarbeidet et handlingsprogram for 2014. 
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Region Vestviken 

Handlingsprogram 2014 

 

1. Region Vestvikens formål  
 

Region Vestviken (tidligere regionrådet for Lier, Hurum og Røyken) ble etablert 14.03.2012.  

§ 1 Formål 

Regionrådet består av kommunene i Hurum, Røyken og Lier. 

Regionrådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27. Røyken kommune er 
vertskommune for samarbeidet. 

Regionrådet skal utvikle regionen gjennom større grad av forpliktende samarbeid. 

Regionrådet skal være en uformell møteplass mellom kommunene som styrker den 
regionale identiteten og den personlige kontakten mellom sentrale aktører. 

Regionrådet skal være kommunenes felles ansikt utad i saker der dette er naturlig. 
Regionrådet skal utarbeide forslag til strategier for utvikling av regionen. 

Regionrådet skal være aktiv pådriver ovenfor regionale og statlige organer for å få til bedre 
samferdselsløsninger i regionen. 

Regionrådet skal samordne eksisterende og stimulere etablering av nye institusjoner som 
fremmer en ønsket utvikling i regionen uavhengig av om de er i privat eller offentlig regi. 
Herunder skal Regionrådet arbeide for a øke næringsetableringer i regionen. 

Regionrådet skal arbeide for å samordne og rasjonalisere den kommunale 
tjenesteproduksjonen i regionen. Regionrådet skal være en arena for koordinering av 
kommunale eierinteresser. 
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Regionrådet har ingen formell myndighet utover å styre de ressurser som er tillagt rådet, og må vise 
sin eksistensberettigelse og nå sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning.  

 
Regionrådets overordnede målsetting er å følge opp de formål som vedtektenes § 1 setter og særlig 

fokusere på og være : 

- En aktiv pådriver ovenfor regionale og statlige organer for å få til bedre 
samferdselsløsninger i regionen. 

- Samordne eksisterende og stimulere til etablering av nye institusjoner som fremmer 
en ønsket utvikling i regionen uavhengig av om de er i privat eller offentlig regi. 

- Arbeide for å øke næringsetableringer i regionen. 

- Samordne og rasjonalisere den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen. 

- Arena for koordinering av kommunale eierinteresser. 
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2. Region Vestviken organisering  
 
Politiske organer:  
 

Regionrådet er sammensatt av medlemskommunenes ordførere, varaordførere og leder for 
det største opposisjonspartiet i kommunestyrene. I forhold til kommunelovens § 27 er rådet 
styre. 

Rådmennene (personlig eller stedfortreder) møter med tale- og forslagsrett. Leder av 
sekretariatet møter med tale- og forslagsrett. 

Regionrådet er vedtaksført når alle kommuner er representert på politisk nivå. Regionrådet 
blir vanligvis innkalt 7 dager for møtedato. Regionrådet har i hovedsak ett møt annenhver 
måned. Det skal settes opp møteplan for ett år ad gangen . 

 

 
Administrativ organisering:  
 
Rådmannsgruppen: Regionrådets rådmannsgruppe består av rådmennene (eller deres 
stedfortredere) i regionkommunene. Gruppen behandler sakene som skal opp i Regionrådet 
for regionrådsmøtene. Gruppen velger selv sin leder og nestleder. Valgperiodene følger 
Regionrådets valgperioder. 
 
Sekretariatet: Røyken kommune er utpekt til sekretariatsførende kommune for 
regionsamarbeidet. Regionrådet kan ved spesielle behov be om bistand fra 
medlemskommunene i forhold til sekretariatet sine oppgaver. 

Sekretariat et skal sørge for a holde kommunene og regionrådsmedlemmene orienterte om 
virksomheten i regionrådet, tilrettelegge for regionrådets møter og årskonferansen samt 
følge opp vedtak. 
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3 Strategier og tiltak  
3.1 Strategier  
Grunnlaget for regionrådets handlingsprogram for 2014 er strategiske føringer for 
regionsamarbeidet, herunder organisasjonens vedtekter, vedtatt mars 2012. Disse 
innebærer at regionen i de nærmeste årene skal fokusere på følgende innsatsområder og 
oppgaver:  

Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport   
- Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen  
- Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)  
 
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)  
- Felles innovasjonsstrategi  
- Harmonisering av virkemiddelbruk  
- Strategier for utvikling av næringsutvikling (aktiv næringspolitikk) 
 
Styrke felles profilering – regionalt og nasjonalt  
- Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.  
- Statistisk bilde av region Vestviken  
- Sammenlikning med andre norske/nordiske by-/tettstedsområder og regioner  

 
I tillegg er det lagt til grunn at man skal jobbe for å synliggjøre region Vestviken`s arbeid.  
 

3.2 Tiltak 2014  
Regionrådet vil i 2014 fokusere særlig på arbeid knyttet til: 
 
Regional profilering:  
 Etablering av plattform for felles satsing i Region Vestviken  
 Eiendoms- og profileringskampanje 
 
Verdiskapning og næringsutvikling:  
 Innovasjonsstrategi for Region Vestviken  
 Næringsutvikling.  
 
Samordnet areal- og transportutvikling:  

Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18 
Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023  
Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo 
Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen 
Omklassifisering av Rv 23 til E-134  

 
Annet:  
 Utarbeide strategier for regionrådet. Konkretisering av oppfølging  
 Samarbeid med andre regionale aktører 
 Studietur for styret 2014  
Hovedtrekk ved tiltakenes bakgrunn, innhold og prosess er nærmere beskrevet i tabellen på 
neste side.  
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Region Vestviken handlingsprogram 2014.  
 
 1: Regional profilering:  
Utarbeide en profileringsstrategi samt forslag til konkrete 
kampanjer og tiltak i Region Vestviken  
 
Gjennomføring  
Oppstart høst 2014  
Ferdig vår 2015  
Ansvar: sekretariatet sammen med kommunikasjons-
/informasjonsansvarlige i kommunene 
Arbeidet prosjektorganiseres.  
 
Budsjettforslag: kr. 200000,- 

Nærmere om innhold:  
Det arbeides for å etablere 
en felles plattform for en 
omdømmesatsing i region 
Vestviken.  
Hensikten er å avklare 
viljen til og forutsetningene 
for en felles omdømme- 
satsing/profilering av 
regionen, gjennom å 
drøfte/forankre 
hovedinnretning, 
ambisjonsnivå, finansiering 
og organisering av arbeidet. 
Konkret levere forslag til 
tiltak med kostnadsestimat 
til styret for behandling  
 

2: Verdiskaping og næringsutvikling:  

 Innovasjonsstrategi for Region Vestviken  
Næringsutvikling.  
 
Gjennomføring  
Fase 1: Oppstart høst 2014  
Fase 2: 2015 fremme tiltak for regionstyret 
Ansvar  
Arbeidet prosjektorganiseres i samarbeid med næringsrådene i regionen.  
 
Budsjettforslag: 20000 
 

Nærmere om innhold:  
Følge opp næringsanalyse 
(Menon) for Region 
Vestviken og identifisere 
innovasjonsmiljøene i 
regionen. Søke å etablere 
felles tiltak som styrker 
disse bedriftenes 
konkurranseevne og 
utvikler seg videre i vår 
region. 
 
Samarbeide med 
næringsrådene om 
konkrete tiltak for økt 
arbeidsplassetablering i 
regionen. Utarbeide 
konkrete tiltak som 
iverksettes.   
 

 
3: Samordnet areal- og transportutvikling:  
Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18 
Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023  
Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo 
Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen 
Omklassifisering av Rv 23 til E-134  
 
 Gjennomføring  
Løpende samarbeid med planmiljøene i kommunene for utarbeidelse av 
felles høringsuttalelser. 
Identifisere tidlig  
Ansvar: sekretariatet sammen med kommunalsjefer/plansjefer 
Budsjett: 0 
 

Nærmere om innhold:  
Regionrådet har en særskilt 
oppgave å følge opp 
aktuelle infrastrukturtiltak 
som styrker og forbedrer 
regionens konkurransekraft 
og blir et godt bo- 
arbeidsmarked. 
 
 

4:  Annet 
Utarbeide strategier for regionrådet.  
Samarbeid med andre regionale aktører (Osloregionen, fylkeskommunen, 

Nærmere om innhold:  
Regionrådet trenger å 
spisse sine strategier for å 



 

 31.03.2014 6 

fylkesmannen, Vestregionen) 
Studietur for styret 2014  
Årskonferanse 
 
Gjennomføring  
Vår/høst 2014  
Ansvar  
Sekretariatet samordner  
Budsjett: se vedtatt budsjett 2014 

konkretisere spesifikke 
satsningsområder. 
Utarbeides i samarbeid 
med rådmannsgruppen 

 

4. Økonomiske rammer 2014  
Region Vestviken behandlet sak om medlemskontingent 2014 i møte 02.12.13 (sak 19/13). 

Medlemskontingenten for 2014 ble fastsatt til kr 18,- pr. innbygger i kommunene. Dette gir en 

inntektsramme på i overkant av 0,985 mill. kroner. Fratrukket andel av inntektene som går til faste 

driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift) samt informasjon og møteutgifter til styre og råd, har 

regionrådet en ramme på i størrelsesorden 0,9 mill. kroner til prosjekter og utviklingstiltak i 2014. 

med bakgrunn i at en overførte ubrukte midler (0, 5 mill kroner)fra 2013 til 2014. Prioriteringen av 

midlene er beskrevet i forslag til budsjett 2014 og i tiltakene til handlingsprogrammet. 
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