
RØYKEN KOMMUNE 
MØTEINNKALLING NR. 03/14 

Organ: Region Vestviken 
Møtested: Hurum rådhus, Sætre 
Møtedato: 02.06.2014 Tid: 09:00 

SAKSLISTE 

Møtesakstype/nr. Saksnr. 
Tittel 

Orientering om utarbeidelse av planprogrammet for regional plan for 
kulturminnevern, ved teamleder Turid Kolstadløkken, Buskerud FK (ca 30 
min + spm). 

Orientering om VIVA prosjektet ved styreleder. 

PS 16/14 12/3349 
Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/14 

RS 17/14 09/789 
Hovedprosjekt i bærekraftprogrammet - Regional 
delplan Først mot fremtiden 2010 - 2016  

RS 18/14 12/891 
Sak til fylkesutvalget om partnerskapsavtaler med 
kommuneregionene  

RS 19/14 13/808 
Region Vestviken - Studietur til Roslagsvatten 

RS 20/14 12/3588 
Næringsrådene og kommunene i Region Vestviken - 
Møte 070514  

PS 21/14 13/1514 
Regionalutviklingsmidler - Søknader - Støtte til 
etablerveiledning  

Eventuelt: felles kriseteam og felles skjenkesystem 

Helene Justad (s)  Lene Forssell Solsrud (s) 
leder Region Vestviken politisk sekretariat 
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Vedtakssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 12/3349 
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/14 

Saken avgjøres av: 
Regionrådet. 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Vedlagte møteprotokoll nr. 02/14 godkjennes. 

Vedlegg: 
1. Møteprotokoll nr. 02/14.
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RØYKEN KOMMUNE 
MØTEPROTOKOLL NR. 02/14 

Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region 
Vestviken. 

Organ: Region Vestviken 
Møtedato: 07.04.2014 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Vararepresentant 

Leder Ordfører Rune Kjølstad (H) 

Medlemmer Tom Erik Hauger (Frp) 

Medlemmer Børre Pettersen (Ap) FU 

Medlemmer Rådmann Georg Njargel Smedhus 

Medlemmer Ordfører Helene Justad (H) FF 

Medlemmer Nina Johnsen (V) 

Nestleder Tonje Evju (Ap) 

Medlemmer Rådmann Hans-Petter 
Christensen 

Medlemmer Ordfører Monica Vee Bratlie (H) 

Medlemmer Gunn-Torill Homme Mathisen (V) 

Medlemmer Kent Lippert Olsen (Ap) 

Medlemmer Rådmann Gudmund W. Notøy 

Medlemmer BFK Terje Vegard Kopperud (H) 

Medlemmer BFK Anne Sandum (Ap) FF 

Administrasjon Kom.sjef Jan Erik Lindøe 

Politisk sekretariat Lene Forssell Solsrud 

Møtesaksnr. Saksnr. 
Tittel 

PS 8/14 12/3349 
Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/14 

RS 9/14 12/976 
Osloregionen - Referat styremøte 040214 og 180314 

RS 10/14 14/1026 
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Omklassifisering av RV 23 - Orientering om vedtak 
Haukelivegen AS  

RS 11/14 14/1052 
Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune 

RS 12/14 13/808 
Region Vestviken - Studietur 2014 

PS 13/14 11/2936 
Region Vestviken - Rullering av leder 

PS 14/14 13/1514 
Søknader på regionalutviklingsmidlene 

PS 15/14 14/1089 
Region Vestviken - Handlingsprogram 2014 
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8/14 

Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/14 

Behandling: 

Vedlagte møteprotokoll nr. 01/14 enstemmig godkjent. 

Vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll nr. 01/14 godkjennes. 

9/14 

Osloregionen - Referat styremøte 040214 og 180314 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vedlagte referat fra styremøte i Osloregionen tas til orientering. 

10/14 

Omklassifisering av RV 23 - Orientering om vedtak Haukelivegen AS 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

11/14 

Tilskudd fra Buskerud fylkeskommune 
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Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

12/14 

Region Vestviken - Studietur 2014 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

13/14 

Region Vestviken - Rullering av leder 

Behandling: 

Valgkomitéens forslag til vedtak legges frem på møtet. 

Som leder velges Helene Justad (H). 

Som nestleder velges Kent Lippert Olsen (Ap). 

Som ny valgkomite velges Monica Vee Bratlie (H) og Rune Kjølstad (H). 

Omforent og enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Valgkomitéens forslag til vedtak legges frem på møtet. 

Som leder velges Helene Justad (H). 

Som nestleder velges Kent Lippert Olsen (Ap). 

Som ny valgkomite velges Monica Vee Bratlie (H) og Rune Kjølstad (H). 
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14/14 

Søknader på regionalutviklingsmidlene 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

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. 

15/14 

Region Vestviken - Handlingsprogram 2014 

Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Vedlagte utkast til handlingsprogram 2014 godkjennes. 
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Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 09/789 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Hovedprosjekt i bærekraftprogrammet - Regional delplan Først 
mot fremtiden 2010 - 2016  

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Miljøsertifiseringsprosjektet i Buskerud - Brev til regionråd i fylket  - april

2014. 
2. Miljøsertifiseringsprosjektet i Buskerud - Brev til reiselivsbedrifter vår

2014. 

Bakgrunn og sammendrag: 
Regional delplan reiseliv, Først mot fremtiden – 2010-2016, skal følges av årlige 
handlingsplaner som skal reflektere de til enhver tid prioriterte tiltakene for å 
nå målsettinger i planen. 

Utvikling av et bærekraftig reiseliv er den røde tråden i Buskeruds regionale 
delplan for reiseliv. Det vil si at all reiselivsutviklingen i fylket skal ivareta natur, 
kultur og lokalmiljø, i tillegg til å være økonomisk levedyktig. Bærekraft betyr å 
handle ansvarlig i et langsiktig perspektiv, og et bærekraftig reiseliv strekker 
seg lengre enn til kortsiktige prioriteringer. 

En kartlegging av reiselivsnæringen, på oppdrag av Buskerud Fylkeskommune, 
viser at kun 26 av rundt 600 reiselivsbedrifter er miljøsertifisert i Buskerud. 
Sertifiseringsordningene Miljøfyrtårn, Svanen, ISO 14001 eller Norsk 
Økoturisme er de rapporten har tatt hensyn til; De samme fire 
sertifiseringsordningene som blir fremhevet på Norges offisielle reiselivsportal 
VisitNorway under fanen "Green Travel". 

Buskeruds regionale delplan for reiseliv har fastslått en framoverlent og 
ambisiøs målsetting om at 90% av reiselivsnæringen skal være miljøsertifisert 
innen 2016. Med andre ord skal 135 reiselivsbedrifter sertifiseres årlig for at 
540 reiselivsbedrifter skal være sertifisert i 2016. 

Det er tatt opp med næringsrådene i regionen at de samarbeider med 
prosjektleder rundt aktuelle reiselivsbedrifter. 
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Til Regionrådene i Buskerud fylke.   Hemsedal 08 04 2014

«Hovedprosjekt i bærekraftprogrammet» 

Bakgrunn 
Buskerud Fylkeskommune har som første fylke i landet vedtatt egen regional delplan for reiselivet:  
«Først mot Fremtiden»  2010-2016. Planen er forankret i Plan-og bygningsloven, og således 
forpliktende verktøy både for offentlige og private aktører. 

«Først mot fremtiden» har identifisert disse tre hovedutfordringene for 
reiselivet i Buskerud 

• Bli mer bærekraftig
• Omsette kundebehov i kjøpbare produkt
• Bli attraktiv for arbeidstakere og investorer

Hovedutfordring «bli mer bærekraftig» samt gjennomføring av  
«Hovedprosjekt i bærekraftprogrammet»  
Hovedprosjekt i bærekraftprogrammet  er forankret i ett av hovedmålene i planen, hadde oppstart 
høsten 2012 og har èn målsetting :  90% av alle kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud Fylke bør 
være miljøsertifisert  innen utgangen av 2016. For all enkelthets skyld kalles prosjektet «90%», slik 
det også er omtalt videre i dokumentet. 

«90%»- prosjektet har denne organiseringen 

• Prosjekteier: Buskerud Fylkeskommune  
• Prosjektansvarlig: Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold 
• Prosjektledelse: Reiselivsrådgivningsfirmaet RePlan as  i Hemsedal 

Behov for mer informasjon om og eierskap til prosjektet i kommunene  
I prosjektperioden er det til nå avholdt flere kurs i bærekraft i regi av Innovasjon Norge, det er 
gjennomført informasjonsmøter på flere av reisemålene om fordelene ved å bli miljøsertifisert og det 
er gjort henvendelser til enkeltbedrifter. Den gunstige insentiv-ordningen fra fylket til bedrifter om 
tilbakebetaling av inntil kr 20 000,- for bruk av miljøkonsulent er formidlet.        
Både tidligere og nåværende klima-og miljøvernminister Tine Sundtoft har gitt en positiv offisiell 
uttale til prosjektet som både er enestående innen miljøsertifisering samt det eneste  i landet. 

Prosjektet har behov for at alle instanser som har et medansvar for at fylkes regionale delplan lykkes 
skal få mer informasjon om «90%», samt oppfordres til å være med i den gode gjengen som skal 
inspirere bedriftene til å gjennomføre miljøsertifisering som et riktig steg i retning «Først mot 
Fremtiden»  
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Buskerud fylkeskommune og kommunene er knyttet til Miljøfyrtårn 
Med unntak av èn er alle kommunene i Buskerud nå såkalte miljøfyrtårn-kommuner. Det er flott, og 
det forplikter. Det forplikter at kommunene  vil informere ut til eget næringsliv, at de tilbyr 
miljøfyrtårn sertifisør og at de kan være en positiv og aktiv pådriver til at fylket sitt  «90%»-prosjekt 
når sin målsetting da det er forankret i den regionale delplanen «Først mot fremtiden» 

Utfordringer 
Mange  reiselivsbedrifter/-eiere er svært driftsoperative.  Flere ser det utfordrende å finne tid til 
prioritere miljøsertifisering i egen bedrift. Noen mener det er komplisert. Flere tar ikke til seg de 
gode eksemplene som viser at bedrifter sparer kostnader ved en større bevissthet knyttet til  
miljøvennlige  valg både i innkjøp og drift. Stadig flere kunder til innkvarterings-og serverings 
bedrifter samt aktivitets-og opplevelsesbaserte aktører sine tjenester setter krav til miljøsertifisering. 
Store norske selskap og offentlige etater setter også krav til miljøsertifisering ved inngåelse av 
hotellavtaler/kurs-konferanseinnkjøp etc. En ny kartlegging  i USA viser en betydelig vekst i 
forbrukeren sine forventninger til at feriesteder er miljøsertifiserte. Utenlandske turoperatører har 
også miljøkrav i sine innkjøpsavtaler vi ikke har sett tidligere.  

Innovasjon Norge vurderer også å sette krav om miljøsertifisering i sine kriterier for å gi bedrifter 
tilskudd, og i noen tilfeller gjøres dette allerede i vårt fylke. 

Gjennom 90%-prosjektet kan reiselivet i Buskerud bli  fremst i Norge på å møte disse nye krav og 
forventninger. De må være konkurransedyktige. Vi må i fellesskap hjelpe dem med å komme dit. 

Informasjon om «90%» i regionrådsmøter 
Det er et ønske fra vår side om vi kan delta på vårens eller forsommerens regionrådsmøter for å 
kunne gi en presentasjon av prosjektet. På møtene vil det være en stor fordel å møte ordførere og 
rådmenn samlet. 

Vi vil ha behov ca 30 minutter + eventuelle spørsmål. 

Hensiktsmessig vil det også være å møte de som arbeider med næringsarbeid i kommunene, og som 
antageligvis har direkte kontakt med lokalt næringsliv. Til eksempel har kommunale næringssjefer/-
konsulenter i Hallingdal jevnlige møter. Vi kommer til å be om informasjonsmøter overfor tilsvarende 
regionale «klynger». 

 Det er også et ønske om og en oppfordring fra Buskerud Fylkeskommune som prosjekteier, at alle 
kommunene og regionrådene sine hjemmesider har en kort presentasjon av «90%»-prosjektet, og 
med link til Innovasjon Norge sine hjemmesider for mer detaljert informasjon.  

Framdrift 
Undertegnede vil ta en telefonrunde til regionrådene for å kartlegge vår møtedeltagelse.  Har dere 
spørsmål eller innspill hører jeg fra dere, eller vi tar det når jeg ringer dere. Ser fram til en god prat. 

Med vennlig hilsen 

Ragnhild Kvernberg, prosjektmedarbeider «90%»  
RePlan as,  

mobil: 90 96 69 53 

Vedlegg: Informasjonsbrev til reiselivsbedriftene 
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90%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
MILJØ-‐
SERTIFISERTE	  
REISELIVS-‐	  
BEDRIFTER	  I	  
BUSKERUD	  
INNEN	  2017	  
Mest vanlige miljø-
merkeordninger: 

Norges råeste og mest ambisiøse 
MILJØSERTIFISERINGSPROSJEKT foregår i Buskerud - 
det første fylket i Norge med egen regional delplan for 
reiselivet «Først mot Fremtiden» hvor bærekraft skal ligge 
til grunn for all fremtidig utvikling.
• Målsetting: 90 % av ca. 500 kommersielle reiselivsbedrifter i

fylket er miljøsertifisert innen utgangen av 2016. Ordningen
Miljøfyrtårn passer de fleste.

• «HVORFOR er dette relevant for min bedrift»?

Miljøsertifisering = innsparingsmuligheter.     
Miljøsertifisering= reduserte driftsutgifter. 
Miljøsertifisering= samfunnsansvar.      
Miljøsertifisering = du er med i kampen om de gode kundene. 
Både  profesjonelle innkjøpere, turoperatører og private krever 
eller har forventninger til at du er sertifisert. Bedriften får 
synlighet på Gresstusten på www.visitnorway.com 

• «Hvorfor NÅ»?

Kommersielle reiselivsbedrifter i Buskerud har gjennom en 
etablert støtteordning en unik mulighet til å sertifisere seg til 
redusert kostnad.  
Inntil 50 % av dine eksterne utgifter kan bli refundert.
Støtteordningen gjelder «inntil videre», basert på en årlig 
bevilgning av fylket. Det er ikke gitt at utgiftene vil bli refundert 
hvis du velger sertifisering på et senere tidspunkt.  

• Vi håper du og din bedrift vil ta del i målsettingen:
Buskerud = Norges mest miljøvennlige reiselivsdestinasjon,
og med det være «først mot fremtiden».

Prosjekteier: Buskerud Fylkeskommune     
Prosjektansvarlig: Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold 
Prosjektledelse og gjennomføring : RePlan as i Hemsedal 

Vi tar kontakt for å hjelpe din bedrift..     
Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektleder.
Jan Erik Dietrichson, RePlan     
mobil 958 01 000  epost: jan.erik@re-plan.no        
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Norges	  mest	  
brukte	  sertifikat	  
for	  å	  
dokumentere	  
miljøinnsats	  og	  
vise	  
samfunnsansvar	  

Slik	  blir	  din	  
virksomhet	  et	  
Miljøfyrtårn	  

Eksempel på gjennomføring: 

• «90 % -prosjektet» setter bedriften i kontakt med
godkjent Miljøfyrtårnkonsulent

• Miljøfyrtårnkonsulent gjennomfører oppstartsmøte på
bedriften, med gjenomgang av bedrift, gjennomgang av
skjema, samt arbeidsoppgaver bedriften må utføre før
neste møte.

• Typiske arbeidsoppgaver bedriften må gjennomføre er:
o Etablere Miljøgruppe
o Lage miljøananlyse
o Lage handlnigsplan
o Implementere tiltak

• Miljøkonsulent veileder ved behov, og det gjennomføres
1-2 nye møter i bedriften.

• Når bedrift og konsulent er i mål, engasjeres sertifisør for
gjennomgang og godkjenning.

• Sertifisør godkjenner, og varsler kommune og
Miljøfyrtårn. Bedriften får utdelt sitt bevis i form av
innrammet Miljøfyrtårndiplom som bør henge synlig for
alle gjester.

• Kostnader: Miljøfyrtårnkonsulent har en snittkostnad pr
bedrift på ca. kr 20 000,- (Små bedrifter mindre, større
bedrifter mer). 50% av kostnad til miljøfyrtårnkonsulent
dekkes i 2014 via tilskuddsordning i Buskerud
Fylkeskommune (Begrenset oppad til kr. 20 000,-).

• Dersom flere bedrifter går sammen i en gruppe med
samme konsulent, kan kostnadene pr bedrift reduseres

• Engangs etableringsgebyr til Miljøfyrtårn fra kr 2290,-
(årsverks-utregning)

• Årlig serviceavgift til Miljøfyrtårn fra kr 990,- (årsverks-
utrgning). Serviceavgift løper fra år 2.

• Normalt bruker en bedrift kun 3-5 mnd. på prosessen.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt for nærmere veiledning: 
Ragnhild Kvernberg 
mobil 9096 6953 – epost: ragnhild@re-plan.no  

Jan Erik Dietrichson 
mobil 958 01 000  epost: jan.erik@re-plan.no        
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Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 12/891 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Sak til fylkesutvalget om partnerskapsavtaler med 
kommuneregionene  

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Utkast til saksfremlegg, møte i Fylkesutvalget 4. juni 2014.
2. Utkast til partnerskapsavtale med kommuneregionene.

Bakgrunn og sammendrag: 
Etter fellesmøtet om partnerskapsavtaler på Tyrifjord hotell 5. februar er det nå 
utarbeidet forslag til nye partnerskapsavtaler med kommuneregionene. 

Avtalen vil bestå av tre deler. Del 1 er en generell del. Del 2 vil omhandle felles 
regionale satsingsområder, og vil være forskjellige fra kommuneregion til 
kommuneregion. Denne delen er ikke fylt ut i vedlagte utkast. I etterkant av 
fylkesutvalgets vedtak vil denne delen fylles ut sammen med hvert enkelt 
regionråd. Del tre omhandler regionale utviklingsmidler, og vil være basert på 
årlige tildelinger. 
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Vedlegg 
1 Forslag til partnerskapsavtaler med kommuneregionene - del 1 og skisse del 2 

Partnerskapsavtaler med kommuneregionene 
Buskerud fylkeskommune har siden 2004 hatt partnerskapsavtaler og 
gjennomføringsavtaler med kommuneregionene i Buskerud. Etter at avtalene gikk ut i 
2012 med påfølgende forlengelser skal partnerskapsavtalene nå revideres. 
Fylkesrådmannen foreslår overfor fylkesutvalget at vedlagte forslag til 
partnerskapsavtale for 2015 og 2016 vedtas. 

Forslag 

Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune vedtar partnerskapsavtalen med kommuneregionene for 
2015 og 2016 del 1 – felles del og skisse til del 2 - regionale satsingsområder. 

Bakgrunn for saken 

Buskerud fylkeskommune har siden 2004 hatt partnerskapsavtaler og gjennomføringsavtaler med 
kommuneregionene i Buskerud. Tidligere avtaler gikk ut i 2012, men er forlenget ut i 2014. Ordningen 
med partnerskapsavtaler og regionale utviklingsmidler ble evaluert i 2012 og som sier at ordningen i 
hovedsak har fungert godt, men at det er grunnlag for forbedringer, se FU-sakene 13/1 og 13/86. 

Det er avholdt møter med alle kommuneregionene for å få innspill til partnerskapsarbeidet og de 
administrative regionrådsledere om det konkrete innholdet i de framtidige partnerskapsavtalene. 

Med bakgrunn i tidligere avtaler, evaluering og drøftinger med kommuneregionene foreslås det at 
partnerskapsavtalene deles inn i tre deler med en felles del, en del med regionale satsingsområder som 
er forskjellig i de ulike avtalene og en tredje del som gjelder de regionale utviklingsmidlene. 

Del 1 – felles del 
Fellesdelen er lik for alle kommuneregionene uavhengig av omfang og organisering. Denne delen tar for 
seg parter, formål, forankring, oppfølging og rullering. Det nye i denne avtalen er at den utvider 
samarbeidsområdene til også gjelde utdanning- og samferdselsområdet.  

Del 2 – regionale satsingsområder 
For Buskerud fylkes sin del tar denne delen utgangspunkt i visjonen i regional planstrategi, egne 
strategiske mål og vedtatte planer og rammer. Kommuneregionen har sine egne planer  for egen 
utvikling. De fylkeskommunale føringene og føringene fra kommuneregionene vil danne grunnlaget for 
forhandlinger mellom partene som skal munne ut i regionale satsingsområder for hver 
kommuneregion. Disse satsingsområdene vil være forskjellige fra kommuneregion til kommuneregion. 
Forhandlingene  forventes sluttført senhøstes 2014. 

Del 3 – regionale utviklingsmidler 
Denne delen av avtalen  må sees i sammenheng med fylkeskommunens handlingsprogram og midler 
som tilføres Buskerud fylkeskommune fra staten, såkalt 551.60 og 551.61 midler. Denne delen av 
avtalen må vedtas årlig. 
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Konklusjon 

Som det går fram tidligere i saksframlegget foreslår fylkesrådmannen at det foretas en todelt 
behandling av partnerskapsavtalene med kommuneregionene, del 1 – felles del og skisse til del 2 –
regionale satsingsområder behandles nå. Endelig del 2 – regionale satsingsområder  behandles 
senhøstes 2014 etter gjennomførte forhandlinger med kommuneregionene. Etter fylkesrådmannens 
vurdering gir del 1 – felles del et godt grunnlag for samvirke med kommuneregionene de kommende 
årene.  Del 2 med påfølgende forhandlinger med kommuneregionene vil etter fylkesrådmannens syn få 
fram de beste satsingsområdene både for fylkeskommunen og den enkelte kommuneregion. 
Fylkesrådmannen foreslår derfor at framlagte forslag til partnerskapsavtale med del 1 – felles del og 
skisse til del 2 – regionale satsingsområder vedtas. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Samarbeid med kommuneregionane – evaluering, partnarskapsavtalar og gjennomføringsavtalar(Sak 
FU 13/1) 
Buskerud fylkeskommune sitt samarbeid med kommuneregionane i Buskerud(Sak FU 13/86) 
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Partnerskapsavtale  

2015 – 2016 

mellom 

Buskerud fylkeskommune 

og 

Region XX 

Buskerud fylkeskommune Region XX 

Dato:_______________ Dato:_________________ 

Sign:_______________________ Sign:______________________ 
Morten Eriksrød  XX  
Fylkesordfører  Ordfører XX 

Sign:______________________ 
XX 
Ordfører XX 

Avtalen vil bestå av: 
 Del 1: Partnerskapsavtale 2014-2015, felles del alle regioner 

Del 2: Regionale satsingsområder 2014 og 2015, individuell del 
Del 3: Regionale utviklingsmidler 2015, felles del alle regioner 

1 
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1: Partnerskapsavtale 2014-2015 

Del 1 er en felles del av partnerskapsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune og alle 
regionrådene/kommunesamarbeidet og dekker den generelle delen av avtalen. 

1. Avtalepartnere
Partnerskapsavtalen er inngått mellom Buskerud fylkeskommune og regionrådet. Avtalen er 
først gyldig når den har vært oppe som egen sak i fylkesutvalg og regionråd og er signert av 
ordførerne. 

2. Formålet med avtalen
Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av hele fylket i et bærekraftig perspektiv. I 
fellesskap skal fylket utvikles til et velfungerende samfunn hvor det er godt å bo, leve og jobbe. 

Denne avtalen tilrettelegger for samarbeidsområdene regionalutvikling, samferdsel og 
utdanning. 

Avtalen skal bidra til synlige resultater gjennom dialog, konstruktivt engasjement, forenkling, 
effektivisering og samarbeid. Målet er aktivt å gjøre nytte av hverandres kompetanse og oppnå 
større grad av erfaringsutveksling. 

Partnerskapsavtalen skal legge til rette for et langsiktig samarbeid mellom regionen og 
fylkeskommunen.  

3. Forankring
Avtalen er basert på nasjonale føringer, samt fylkeskommunens vedtatte planer og strategier og 
regionrådets egne planer og satsingsområder. 

4. Oppfølging av avtalen
• Tiltak skal være forankret hos begge avtaleparter.
• Regionrådet utpeker en person som er ansvarlig for  oppfølging av avtalen.
• Buskerud fylkeskommune utpeker en person som er ansvarlig for  oppfølging av

avtalen.
• Fylkestinget utpeker to fylkestingsrepresentanter til hver region.
• De utpekte fylkespolitikerne for regionen og de administrative regionkontaktene i

Buskerud fylkeskommune kan møte i regionrådet med tale- og forslagsrett.

2 
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5. Årlige drøftingsmøter
Administrative drøftingsmøter avholdes en gang i året for å gjennomgå fjorårets arbeid og for å 
drøfte neste års mål. 

Ved behov tilrettelegges det for drøftingsmøter mellom fylkesutvalget og regionrådet hvor 
viktige samarbeidsområder i regionen kan diskuteres. 

6. Rullering, 4-årig evaluering  og endring av avtalen
Rullering. 
Rulleringen av partnerskapsavtalen innenfor avtaleperioden skal senest igangsettes 1. august 
året før avtalen går ut, dvs. 1.8.2016. Ny avtale skal være sluttbehandlet av alle involverte 
parter senest ved årets utgang i 2016. 

Evaluering. 
Før ny 4-årig partnerskapsavtale sluttbehandles skal det foretas en evaluering av gjeldende 
avtale. Evalueringen skal bestå av en politisk del, hvor regionrådene/kommunesamarbeidet 
møter de utpekte fylkestingsrepresentanter, og en administrativ del, hvor praktiske forhold 
knyttet til avtalen evalueres. 

Endring. 
Dersom en av avtalepartnerne ønsker  å endre avtalens innhold i avtaleperioden 
skal endringene være sluttbehandlet før 1. november året før endringen skal tre i kraft. 

3 
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2: Regionale satsingsområder 2015 og 
2016 
Prioriterte arbeidsområder er basert på de enkelte regioners planer og satsinger med 
utgangspunkt i regionale fortrinn, muligheter og utfordringer, samt de strategiske 
innsatsområdene i fylkeskommunen. Gjennom dialog, partnerskap og samarbeid kan tiltak 
planlegges slik at regionenes potensiale utnyttes best mulig. 

Buskerud fylkeskommune 
Fylkeskommunens utgangspunkt for aktivt engasjement i den enkelte region er den nedfelte 
visjonen i Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016: 
"Et bærekraftig og innovativt Buskerud som fremmer næringsutvikling og bolyst."  

Strategiske mål 
De strategiske målene for perioden 2014-2017 er: 

1. Buskerud skal være et attraktivt sted for bosetting og arbeid, der fylkeskommunen
bidrar med gode tjenester til befolkningen. 

2. Fylkeskommunen skal stimulere til bærekraftig utvikling av Buskerudsamfunnet.

To hovedfokus 
Buskerud fylkeskommune har to sentrale oppgaveområder; tjenesteproduksjon og lokal 
samfunnsutvikling.  

Målene knyttet til tjenesteproduksjon er  knyttet til videregående opplæring, tannhelse og 
samferdsel. Målene knyttet til rollen som samfunnsutvikler og regional utviklingsaktør er 
knyttet til regionale utviklingsoppgaver, samordningsansvar gjennom regional planlegging og 
samhandling med andre aktører om felles mål. 

Region XX: 

Kommuner: 

Satsingsområder: 

Særegenhet: 

Mål 2015/16: 

4 
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Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 13/808 
Saksbehandler: Lene Forssell Solsrud 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Region Vestviken - Studietur til Roslagsvatten / Hammarby 
Sjøstad 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Foreløpig program.

Bakgrunn og sammendrag: 
Administrasjonen har i samarbeid med rådgiver Einar Jørstad (Lier kommune) 
og konsulent Christen Ræstad utarbeidet et forslag til program for studieturen 
til Roslagsvatten og Hammarby Sjøstad (Sverige) 13. til 15. august 2014. Per 
nå vurderes det å holde et kort møte i regionrådet på turens siste dag istedet 
for ordinært møte den 25. august. Vedlagt følger foreløpig program til 
regionstyrets orientering. 

Foreløpig har følgende personer meldt seg på turen: 
Deltakere 
Georg Smedhus Jan Erik Lindøe 

Gunn-Torill Homme Mathisen Kent Lippert Olsen 

Tom Erik Hauger Rune Kjølstad 

Gudmund Notøy Hans-Petter Christensen 

Helene Justad Monica Vee Bratlie 

Nina E. Johnsen Anne Sandum 

Tonje Evju Lene Forssell Solsrud 

Einar Jørstad 
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Onsdag 13. august: Avreise fra OSL til Arlanda 
• Reise: fly til Arlanda fra OSL Gardermoen, etter arbeidstid cirka kl. 17. OBS! Ingen felles transport til

OSL.
• Reise: felles minibuss fra Arlanda til Waxholms hotell.
• Overnatting: Waxholms hotel.

Torsdag 14. august: Besøke Roslagsvatten 
• Frokost: hotell Waxholms.
• Program:

o Kl. 09:00 Presentasjon av Roslagsvatten v/ direktør Mikael Medelberg
• Historikk
• Trinnvis utvikling i antall kommuner og tjenester (kundeservice, full VA-drift,

nylig også avfall)
• Samling av kompetanse i én enhet, spredt kommunalt selvstyre, eierskap og

VA-gebyrfastsettelse
o Kl. 09:30 Roslagsvatten sett fra et politisk perspektiv v/ NN, styreleder i Roslagsvatten

• Viktige politiske vurderinger
• Kommunalt selvstyre

o Kl. 09:45 Diskusjon
o Pause
o Kl. 10:30 Resultater og eksempler v/ Tomas Adolphson, for eksempel:

• Lekkasjereduksjon
• Drift av renseanlegg
• Egen jurist i RV
• Spesialisering av personalet
• Organisasjonsutvikling, kompetanse og spesialisering
• Betydning for rekrutteringen

o Kl. 11:00 VA-utbygging på øyene og andre områder med spredt bosetting v/ ?? (Tomas?)
• Kommunenes utfordringer i vekstområder
• Skillet mellom private VA-områder og "verksamhetsområde" i henhold til

svensk lovgivning
• Beskrivelse av Svinninge og område XX

o Kl. 11:30 Lunsj
o Kl. 12:30 Buss til Svinninge, kjøring gjennom området

• Partnering-prosjektet i Svinninge i Østeråker kommun, mellom entreprenør
NCC, Østeråker kommun og Roslagsvatten som prosjektleder.

Møte i Region Vestviken 2. juni 2014

21



• Området gjelder fortetting i et område med spredt bosetting, herunder
bruksendringer/nybygging/fortetting i et område med elendige og tilfeldige
VA-løsninger og tvilsomme veier.

• Orientering på bussen og evt. på anleggskontoret.
o Ca. kl. 14:00 Båt fra Waxholm til Stockholm

• Reise: felles maxitaxi til hotell Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad fra havna.
• Middag: ikke bestemt ennå.

Fredag 15. august: Besøke Hammarby sjöstad og møte i Regionrådet 
• Frokost: hotell Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad.
• Program: guidet sightseeing kl. 09:00, varighet cirka 2 timer.
• Lunsj: RBG Stockholm Hammarby Sjöstad, Midskeppsgatan 6.
• Møte i Regionrådet på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad.
• Reise: felles minibuss fra hotell Park Inn by Radisson Stockholm Hammarby Sjöstad til Arlanda

flyplass, avreise kl. 14
• Reise: fly til OSL ca kl. 16 fra Arlanda.
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Orienteringssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 12/3588 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Næringsrådene og kommunene i Region Vestviken - Møte 070514 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

Vedlegg: 
1. Møtereferat fra møte mellom næringsrådene og kommunene i Region

Vestviken 070514. 
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Møtereferat:  møte Næringsrådene og kommunene i Region Vestviken: 

Møtetid: onsdag 7. mai (Røyken kommune,  Røyken Næringshage ) 

Møtedeltakere:  Arne Hjort (Hurum Næringsråd), Per Osmund Espedal (Lier Næringsråd),  Jon Arvid 
Fossum, Asgeir Knudsen (Hurum kommune) og Jan Erik Lindøe (Røyken kommune), Trine Maren 
Scott- Myhre 

Meldt forfall: Synnøve Tovsrud (Lier kommune),  Cecilie Brunsell  (Lier Næringsråd), Hilde Thorud 
(Røyken næringsråd) 

Referent: Jan Erik Lindøe 

Dagsorden: 

1. Nytt fra region Vestviken, orientering ved Jan Erik Lindøe
Det ble referert fra saker som var til behandling i regionrådet den 7. april. Møteinnkalling og
referater finnes på www.regionvestviken.no
Det var ønske om at næringsrådene fikk varsel om når saksliste og referat til
regionrådsmøtene forelå.

2. Regionalutviklingsmidler 2014 – status
Det ble gjennomgått hvilke prosjekt som hadde fått tilskudd i 2014, videre ble det oppfordret
at restmidler på kr. 150.000,- ble søkt til Liers andel for etablererveiledning i
Drammensregionen. Søknaden bør komme inn før 16. mai for å rekke å bli behandlet i
regionrådsmøtet den 2. juni. Oppfølging Lier kommune og Lier Næringsråd.

3. Viktige saker som bør drøftes i løpet av høsten/ vinteren
Følgende saker ble trukket frem som aktuelle å jobbe med:
Felles markedsføring av næringsareal i regionen.
Røyken har utarbeidet næringsplan, Lier har ikke slik plan. Hurum har næringsplan men den
er moden for rullering. Det kan være av felles interesse å se hvilke felles mål en har i de 3
kommuners næringspolitikk og jobbe aktivt med dette. Næringsareal og infrastruktur er kjent
men er det andre fellesnevnere.
Kollektivtrafikk – hva skjer med fylkets satsning Hurumhalvøya og Ytre Lier. Respektive
kommuner bør følge opp med fylkeskommunen for å etterspørre oppstart av ny
ruteplanlegging.  Henvendelse rettes til samferdselssjefen.

4. Miljøsertifiseringsprosjekt – reiselivsbedrifter (se vedlegg)
Prosjektet ble gjennomgått og næringsrådene vil samarbeide med prosjektleder.
Kontaktinformasjon  sendes ut til prosjektleder.

5. RV 23 og ny Oslofjordkryssing (status)
Det ble gitt orientering om videre saksprosess rundt reguleringsplan for Dagslett-Linnes,
samt sak om bompenge finansiering av prosjektet.  Tilleggsutredning for om barn og unges
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interesser er tilstrekkelig opplyst i plansaken og om konsekvensplikten er oppfylt er nå ute 
høring frem til 19. mai. Kommunestyret i Lier vil behandle denne saken før sommeren  

Orientering v/Asgeir Knudsen om status KVU – Oslofjordkryssing.  Mandag 12. mai vil KVU-
prosjektet fremlegge siste planer for referansegruppen. Utredningen som skal være ferdig i 
løpet av sommeren 2014, skal foreslå en anbefalt løsning. Prosjektet skal også utrede om en 
bru for rv. 23 over Oslofjorden kan være en bedre løsning enn nytt tunnelløp, høring legges 
ut i juni. Berørte kommuner og regionråd vil avgi høringsuttalelser i løpet av tidlig høst. 

6. Eventuelt
Spm fra Per Osmund Espedal:

Ønsker å få dagsorden tidligere, hvilke saker skal samarbeidsmøtet befatte seg med?
diskutere aktuelle næringslivssaker, ønsker mer konkrete saker på dagsorden. Hva ønsker
politikerne –med næringssamarbeidet?

Jan Erik Lindøe gav et generelt svar at om at dette felles møteforumet er tilkommet ut fra at
næringspolitikk er et av innsatsfaktorene til regionrådet, videre at en ikke kan forvente at det
vil bli satt på store utredningskapasiteter sett i relasjon til ressursene regionrådet rår over.
Aktuelle saker må også meldes inn fra næringsrådene til sekretariatet. Dagsorden og referat
skal komme ut i god tid.

Spørsmål fra Arne Hjort: Er det konkrete planer for ny Røykenvei? 

Jan Erik Lindøe besvarte spm. og kunne orienter om at det pt. ikke pågår planlegging rundt ny 
Røykenvei. I fylkeskommunens handlingsplan for fylkesveier 2014-17 er veien nevnt som et 
etterslep men at først etter ny E-18 og avklaringer rundt Rv 23 er avklart vil fylket starte 
utredningsarbeid 

Nytt møte avholdes den mandag 25. august kl. 14-16, vertskap Lier kommune. Dagsorden 
sendes ut 1 uke før. 
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Vedtakssak til politisk utvalg 

Saksnummer: 13/1514 
Saksbehandler: Jan Erik Lindøe 

Organ: Møtedato: 
Region Vestviken 02.06.2014 

Regionalutviklingsmidler - Søknader - Støtte til etablerveiledning 

Saken avgjøres av: 
Regionrådet. 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Regionrådet støtter innstillingen og tildeler Lier kommune 150 000 kroner. 

Vedlegg: 

1. Søknad – Støtte til etablerveiledningen i Drammensregionen.

Bakgrunn og saksopplysninger: 
Lier kommune søker om 150 000 kr som tilsvarer Lier kommunes andel i 
etablerveiledningen for Drammensregionen. 

Økonomiske konsekvenser: 
Regionrådet har for 2014 kr. 1 150 000 til rådighet for å støtte 
utviklingsprosjekt. Med Lier kommunes søknad på 150 000 kroner er hele 
summen brukt opp. 

Rådmennens vurdering: 
Rådmennene innstiller overfor regionrådet å godkjenne søknaden. 
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 1 -

Søknad

Søknadsnr. 2014-0135 Søknadsår 2014 Arkivsak

Støtteordning Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Prosjektnavn Støtte til etablerveiledning

Kort beskrivelse

Lier kommunes andel i etablerveiledningen for Drammensregionen

Prosjektbeskrivelse

Lier kommunes andel i etablerveiledningen for Drammensregionen

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Lier kommune
Org.nr:857 566 122

Vestsideveien 2
3400 LIER

-

Kontakt-
person

Jon Arvid Fossum Vestsideveien 2
3400  LIER

-

Prosjekt-
leder

Jon Arvid Fossum Vestsideveien 2
3400  LIER

-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

?

Spesifikasjon

Bakgrunn

Lier kommunes andel i etablerveiledningen for Drammensregionen

Prosjektmål

Lier kommunes andel i etablerveiledningen for Drammensregionen

Forankring

Formannskapet

Prosjektorganisering

Går i regi av Drammen næringslivsforening

Samarbeidspartnere

Drammen næringslivsforening

Drammen kommune

Nedre Eiker kommune

Øvre Eiker kommune

Sande kommune

Svelvik kommune
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RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 2 -

Buskerud fylkeskommune

Innovasjon Norge

Aktiviteter

Etablerveiledning

Målgrupper

Etablerere

Resultat

Flere vellykkede bedriftsetableringer

Effekter

Flere vellykkede bedriftsetableringer

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tjenesten er kontinuerlig pågående, ingen spesiell tidsplan.

Kostnadsplan

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM

Etablerveiledning 150 000 150 000

Sum kostnad 150 000 150 000

Finansieringsplan

Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM

Buskerud fylkeskommune 150 000 150 000

Sum finansiering 150 000 150 000

Geografi

626-Lier

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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