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SAKSFREMLEGG

Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/15
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 01/15 godkjennes.

Vedlegg:
1. Møteprotokoll nr. 01/15.

15/2508
Lene Forssell Solsrud

Møtedato
29.04.2015

REGION VESTVIKEN
MØTEPROTOKOLL NR. 01/15
Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i
Region Vestviken
Organ:
Møtedato:
Innkalte:
Funksjon
Leder
Medlem Lier
Medlem Lier
Rådmann Lier
Medlem Hurum
Medlem Hurum
Medlem Hurum
Rådmann Hurum
og Røyken
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Medlem BFK
Medlem BFK
Medlem BFK
Administrasjon
Politisk sekretariat

Møtesaksnr.

Region Vestviken
09.02.2015

Navn

Forfall

Ordfører Helene Justad
Nina Johnsen (V)
Tonje Evju (Ap)
Hans Petter Christensen
Ordfører Monica Vee Bratlie (H)
Gunn-Torill Homme Mathisen (V)
Kent Lippert Olsen (Uavhengig)
Georg N. Smedhus
Ordfører Rune Kjølstad (H)
Børre Pettersen (Ap)
Tom Erik Hauger (Frp)
Terje Vegard Kopperud (H)
Anne Sandum (Ap)
Eva Lill Kvisle
Kommunalsjef Jan Erik Lindøe
Lene Forssell Solsrud

Vararepresentant

FO

FO
FO

Steinar Berthelsen (Ap)
Sigurd Fjøse

Saksnr.
Tittel

Orientering om prosjektet ”Den gode sirkelen – veier til livslang
bevegelsesglede” v/Jorun Horgen (Buskerud idrettskrets).
PS 1/15

15/2508
Godkjenning av møteprotokoll nr. 05/14

PS 2/15

15/2509
Skjønnsmidler Region Vestviken

PS 3/15

15/1002
Høringssuttalelse KVU for kryssing av Oslofjorden

PS 4/15

15/2516
Utlysning av regionale utviklingsmidler i Region
Vestviken

PS 5/15

15/2514
Studietur 2015

1/15
Godkjenning av møteprotokoll nr. 05/14

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 05/14 godkjennes.

2/15
Skjønnsmidler Region Vestviken

Behandling:
Saken ble drøftet og administrasjonen besvarte spørsmål. Regionrådet ser
det hensiktsmessig å søke.

Vedtak:
Regionrådet ber administrasjonen om å utforme en søknad.

3/15
Høringssuttalelse KVU for kryssing av Oslofjorden

Behandling:
Omforent forslag til utsettelse av saken til etter behandling i de
respektive medlemskommunenes kommunestyre. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i de respektive medlemskommunenes
kommunestyre.

4/15
Utlysning av regionale utviklingsmidler i Region Vestviken

Behandling:
Administrasjonen besvarte spørsmål. Rådmennenes forslag til vedtak
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

5/15
Studietur 2015

Behandling:
Regionrådet meldte tilbake til administrasjonen diverse innspill. Ønske om å
se på kollektivløsninger, eksempelvis i København, Malmø, tettsted i Finland
Dato for studietur foreslås den 12. til 14. august 2015.

Vedtak:
Regionrådet meldte inn diverse innspill til administrasjonen.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/2516
Jan Erik Lindøe

Møtedato
29.04.2015

Regionale utviklingsmidler – Søknader
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Regionrådet støtter innstilling og støtter følgende prosjekt:
- Utvikling av handel på Hurumhalvøya Høgskolen i Buskerud/Vestfold
(HVB) med kr. 100.000
- Den gode sirkelen - veier til livslang bevegelsesglede Buskerud
Idrettskrets med kr. 250 000
- Felles etablerertjeneste for Røyken og Hurum med kr. 250.000
- Etablererveiledning Lier med kr. 150.000
- Gründerbyen med kr. 400 000

Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådets møte den 13. oktober
eller den 01. desember om fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling
oversendes Fylkesutvalget for endelig behandling.

Vedlegg:
1. Søknader.

Saksutredning
Ved utlysning av årets regionale utviklingsmidler har regionrådet bestemt at det
skal satses på få, men kraftfulle prosjekter. Prioriterte temaer for 2015 er:
 Næringsutvikling; entreprenørskap og innovasjon
 Kompetanseutvikling og lokal samfunnsutvikling
Støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av tiltakets totalkostnad. Det forutsettes at
all prosjektstøtte er innenfor EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte.
Tiltakene må i utgangspunktet ha effekt for flere kommuner og være
tidsavgrenset. Driftstiltak dekkes ikke.

Vedlagt følger vurdering av prosjektsøknadene som er innkommet pr.
søknadsfrist 1. mars 2015. Regionrådet har for 2015 kr. 1150000 til rådighet for
å støtte utviklingsprosjekt. Etter gjennomgang av søknadene er en innstilt på å
gi støtte til de 5 søknadene som har kommet inn med en total støtte på kr.
1150000. Innstillingen oversendes Buskerud fylkeskommune for endelig
behandling i Fylkesutvalget.
Prosjektsøknader
Søknadsbelø
Vurdering / innstilling
p
Utvikling av handel
250000
2 årig prosjekt hvis Prosjektmål er
på Hurumhalvøya
å styrke handelsnæringen og
Høgskolen i
tettstedsutviklingen i Røyken og
Buskerud/Vestfold
Hurum gjennom samarbeid med det
(HVB)
nye studiet innen
varehandelsledelse ved Høgskolen i
Buskerud og Vestfold.
Målgrupper
Fase1 : Heltidsstudentene ved
høgskolen
Fase2 : Eiere, drivere og ansatte i
handels- og servicenæringen i
Røyken og Hurum samt relaterte
aktører som eiendomsutviklere og
investorer m .fl.
Heltidsstudenter er i
utgangspunktet studenter ved HBVs
studiested på Papirbredden i
Drammen.
Det er i skrivende stund 50
studenter i denne klassen. I tillegg
kan denne spesialiseringen i
Varehandelsledelse og så velges av
tredjeårsstudenter ved HBVs øvrige
studiesteder i Ringerike/ Hønefoss,
Kongsberg og Vestfold. Studentene
i Drammen kan alternativt til denne
Spesialiseringen velge andre
spesialiseringer ved HBVs tre øvrige
nevnte studiesteder. Fristen for
valg
av spesialisering blir nærmere
sommerferien, trolig i april.
Spesialiseringen i
varehandelsledelser tilrettelagt for
studenter som ønsker utveksling i
tredje år,
noe som kan gi verdifulle
internasjonale faglige og kulturelle
impulser til studentene.
Resultat
Redusert handelslekkasje fra

Den gode sirkelen veier til livslang
bevegelsesglede
Buskerud Idrettskrets

250000
(3 års
prosjekt)

Hurumhalvøya.
Effekter
Styrke tettstedenes attraktivitet for
nåværende og fremtidige
innbyggere og bidra til økt
sysselsetting.
Styrke kommunenes attraktivitet
for befolkningsvekst og
næringsutvikling.
Prosjektet faller inn under kriteriene
til regionrådet og regional plan.
Regionrådet støtter prosjektet med
kr. 100000
Prosjektet er inne i sitt tredje 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
2015:
Vår 2015
Vår 2015
- Aktiv fredag
- Kurse nye aktiv365-koordinatorer
- Avholde aktivitetslederkurs i
vestviken
- Kurse lærere på videregående
skole og grunnskoles om
kurslærere i aktivitetslederkurs
barneidrett
- Etablere samarbeid mellom
idrettsrådende og idrettslinja på
St.Hallvard
- Danne et ungdomsråd med
utgangspunkt i idrettslinjeelver og
Aktiv365-koordinatoreri IL .
- Igangsette Aktiv fredag for nye
idrettslag og skoler

- Åpen hall
- Nye idrettslag- skolesamarbeid
eksempelvis Hyggen IF og Hyggen
oppvekstsenter
- Gjennomføre lederkurs for
ungdom
- Gjennomføre Olympiske L EK ER
på 3 skoler
- Gjennomføre én skoleturnering
Høst 2015
- Gjennomføre en
konsekvensanalyse for regionalt
idrettsrådssamarbeid
- Gjennomføre prosjekter mellom
idrettsrådene og St. Hallvardelevene
- Kartlegge og styrke tilbudet for
idrett for funksjonshemmede i
samarbeid med idrettsrådene
- Tilføre ungdomsrådet relevante og
interessante oppgaver
- Gjennomføre lederkurs for
ungdom
- Gjennomføre Olympiske L EK ER
på 3 skoler
- Gjennomføre nye aktiv365-kurs
- Kurse 20 nye elever som
aktivitetsledere i aktivitetslederkurs
barneidrett
- Sende en gruppe kvalifiserte
ungdommer til olympisk akademi
på Lillehammer
- Gjennomføre skoleturneringer på
3 skoler
- Studietur til et relevant fagmiljø
Vår 2016
- En ungdomsdelegasjon bestående
av bidragsytere i prosjektet, reiser
til ungdoms-OL på
Lillehammer for å bidra på
arrangementssiden og overvære
lekene.
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,
samt å øke kompetansen til trene

og ledere (unge som voksne).
Dette er satsningsområde i
Regional planstrategi og følger
slikt sett kriterier for å oppnå
regional støtte. Innstiller fra
regionen å gi prosjektet støtte i
sitt siste prosjekt år med kr.
250000.
Etablererveiledning
Lier kommune

150000

Felles
etablerertjeneste for
Røyken og Hurum

450000

Søknaden er basert på Lier
kommunes andel inn i felles
etableringstjeneste for
Drammensregionen.
Prosjektet faller inn under kriteriene
til regionrådet og regional plan.
Regionrådet støtter prosjektet med
kr. 150000
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
Etablere nettverksmøter i bygganleggssektoren
Opprette ledernettverk –
forprosjekt
Utarbeide plan for ”lokal handel”
konsept

Gründerbyen
Slemmestad Brygge
AS

700000

Prosjektet faller inn under kriteriene
til regionrådet og regional plan.
Regionrådet støtter prosjektet med
kr. 250000
Prosjektet er et helhetlig og
integrert prosjekt hvor målet er å
skape flere arbeidsplasser og
aktivitet i region Vestviken gjennom
å utvikle en klynge for innovasjon,
start-ups og gründerskap. Klyngen
har fokus på teknologi og
kunnskapsintensive næringer med
base i Slemmestad og aktivitet i
hele regionen.
Slemmestad Brygge AS,
Papirbredden Innovasjon AS o g
Blekksprut1 er ansvarlige for
prosjektet med
et forpliktende samarbeid med
FoUi-miljøer, øvrig næringsliv,
grunneiere og næringsråd
Prosjektmål og tidsplan
Tre treårsperiode(2015-2018).
Målene i prosjektet følger
prosjektets tidsforløp. Langsiktige
mål skal være realisert ved
utgangen av perioden.
Langsiktige mål (2018)-"
Gründerbyen" og region Vestviken
er etablert som en merkevare for
Entreprenører og gründere innenfor
teknologi- og kunnskapsbasert
næring. Satsingen har resultert i et
markant volum nyetableringer og
arbeidsplasser.
• Prosjektet skal i løpet av perioden
ha etablert et nettverk med støtte
fra Innovasjon Norge og/eller
SIV A, gjerne i samarbeid med
Buskerud Fylkeskommune
• Det skal være etablert et

formalisert samarbeid med ett eller
flere FoU-miljøer for å styrke
satsingen.
• Prosjektets kal ha tatt initiativ til
og etablert EU- eller EØS-støttete
prosjekter for satsing på
kunnskapsbasert næring i en
regional kontekst.
• Prosjektet har i løpet av perioden
bidratt til at det er etablert minst 30
nyetableringer i regionen.
• Satsingen på gründerskap og
entreprenørskap legger grunnen for
innholds-o g stedsutvikling i
Slemmestad og regionen og er
suksessfaktor nr 1 til at
”Gründerbyen” er etablert som
merkevare
• Slemmestad og region Vestviken
er etablert som et kraftsenter på
Østlandet for satsing på
Gründerskap og innovasjonskultur
med utgangspunkt i Blekksprut1 og
etableringen av nettverk og
fasiliteter for start-ups,
innovasjonsprogram og
gründerkultur.
2015
• Oppstart av Blekksprut1i
Slemmestads om det første cowork space initiativet for å legge til
rette for gründere som vil etablere
seg i regionen.
• Etablerte tiltak for bistand og
veiledning av gründere innen
teknologi.
• Fasilitator for nettverk av
etablerere og gründere og
ressurspersoner i og utenfor
regionen
• Etablere arena for samhandling
med øvrig næringsliv.
Etableringa v egen nettside –
Blekksprut1.no
• Gjennomføre minimum 2
seminarer som er relevante for
prosjektet, og som har
regional/nasjonal interesse.
• Arbeide for å skape 10
etableringer innenfor næringene i
Slemmestad og regionen med

forpliktende samarbeid i klyngen.
• Oppstart av de nasjonale og
internasjonale FoUI– prosjektene
med Telemarksforsking og
Tendensor AB.
• Oppstart av Lean businesskursing
for aktørene i klyngen i regi av
Papirbredden Innovasjon AS og
Lean Business
• Arbeide for tilgang på flere lokaler
for aktører innenfor næringene og
kunnskapsintensive
arbeidsplasser gjennom øvrig
bygningsmasse i Slemmestad og i
Hurum.
• 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
2016 og 2017
Prosjektet faller inn under kriteriene
til regionrådet og regional plan.
Regionrådet støtter prosjektet med
kr. 400000
Totalt antall søknader
5

1800000

Innstilling støtte totalt:
1150000

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/3894
Jan Erik Lindøe

Møtedato
29.04.2015

Buskerud i vekst og utvikling - Markedsføring av Region
Vestviken i avisbilag
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Informasjon fra Buskerud fylkeskommune om prosjektet ”Buskerud i
vekst og utvikling”.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:
Regionrådet har fått forespørsel om å delta i profilering av regionen gjennom
avisbilag i DN og Drammens Tidene. Det er Buskerud fylkeskommune som
ønsker å profilere fylket gjennom overskriften ”Vekst og utvikling i Buskerud”.
Region Vestviken har avsatt midler til markedsføring og prisene i dette billaget
er rimeligere en Osloregionens ”Best magasin”. Vi vil kjøpe en halv side i
billaget (kr. 50.000,-) og vi vil samarbeide med næringsrådene og kommunene
om vårt redaksjonelle innhold i annonsen/profileringen.
Kommunikasjonsrådgiver Marianne Heimdal i Røyken kommune vil koordinere
innspill og hjelpe til med utforming samt være bindeleddet inn til Markedsmedia,
som vil stå for produksjonen av billaget. Billaget vil bli distribuert i juni måned.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/4871
Jan Erik Lindøe

Møtedato
29.04.2015

Høringsuttalelse til øst - vestutredningen - Vegforbindelser
mellom Østlandet og Vestlandet
Saken avgjøres av:
Region Vestviken

Rådmennens forslag til vedtak:

Regionrådet støtter E134 Haukelivegen AS’ høringsuttalelse til østvestutredningen.

Vedlegg:
1. Høringsuttalelse fra E134 Haukelivegen AS.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:
Statens vegvesen har gjennomført en utredning om vegforbindelsene mellom
Østlandet og Vestlandet. Det er et stort behov for å bedre regulariteten
vinterstid på fjellovergangene og gi næringsliv og befolkning mer forutsigbar og
pålitelig transport mellom Østlandet og Vestlandet.
Utredningen har først og fremst analysert tenkbare utbygginger av
riksvegforbindelsene mellom sentrale Østlandet og Vestlandet for å få grunnlag
å foreslå hvilke av øst-vest forbindelsene som bør prioriteres når
vegforbindelsene over fjellet skal utbedres.
Utredningen er en del av strategi- og analysearbeidet til Nasjonale
transportplan 2018 -2027 og blir et viktig grunnlag for kommende revideringer
av Nasjonal transportplan. Det er i dette arbeidet de økonomiske prioriteringene
skjer.

E134 Haukelivegen AS
Organisasjonsnummer 982 420 857

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

Vår dato: 16. mars 2015
Vår ref.:

firmapost@vegvesen.no

Dykkar dato:
Dykkar ref.:

Høring øst-vestutredningen. Ref.nr. 2014013702.
Med henvisning til de resultater som er dokumentert gjennom analysearbeidet i østvestutredningen, vil E134 Haukelivegen AS støtte de konklusjoner og anbefalinger som
blir presentert.
Vi vil særlig understreke det store potensial for samfunnsøkonomisk gevinst som ligger i
gjennomføring av full utbygging av E134 inklusive arm til Bergen via Odda.
Realitetene bak dette potensialet er muligheter for ytterligere verdiskaping som følge av
reduserte transportkostnader og større arbeids- og serviceregioner.
Vi vil minne om de komitémerknader som framkom under behandlingen av
inneværende NTP, bl.a. om arm til Bergen. Se vedlegg med utdrag av innstilling 450S
(2012-2013).
Av konkrete forhold vil vi peke på følgende som direkte eller implisitt følger av
utredningen:
KVU.
Det blir anbefalt å gjennomføre en KVU for to strekninger:
 Arm til Bergen
 E134 gjennom Telemark, strekningen Gvammen – Grungedal
Vi slutter oss til denne anbefalinga, alternativt at det for Gvammen-Grungedal blir
gjennomført en enklere prosess.
Arm til Bergen bør bli statlig veg.
Utvikling av en arm til Bergen i tråd med øst-vestanalysen har et så stort økonomisk
omfang at dette bør fullt ut bør være et statlig utbyggingsprosjekt, også der det i dag
inngår fylkesvegsamband.

Postadresse:
Postboks 134
3890 VINJE
bs@vtnu.no

Telefon:
Direkte: 97 03 79 89
www.134.no

Bank: Gjensidige Nor
Konto: 1604.01.05178
Føretaksnummer:
982 420 857

Arm til Grenland og Vestfold (RV36).
RV36 har ikke vært en del av analysen, men er en viktig del av det samla vegsystemet
knyttet til E134. I forlengelsen av øst-vestanalysen er det ønskelig at en også
analyserer mulighetene for en full oppgradering av forbindelsen mellom E134 og E18.
RV23 Oslofjordforbindelsen.
I en utvida sammenheng er RV23 fram til E6 en del av øst-vestforbindelsen, selv om
den ikke er med i analysen. RV23 bør utvikles i tråd med de planprosessene som nå
pågår og bygges ut til firefelts motorveg. Vegen bør inngå som del av Europavegnettet
gjennom forlenging av E134 fra Drammen til Hvassum-krysset ved E6.
Utbyggingsstrategi.
Vi håper at strategien for denne satsingen vil medføre en mest mulig sammenhengende
og helhetlig utbygging. Vi regner med at det blir lagt vekt på en framtidsrettet og
miljøvennlig utforming og dimensjonering samt et mål om full vintersikkerhet for
fjellovergangen.
En utbygging må likevel realiseres trinnvis. Vi vil i den sammenheng peke på at i tillegg
til fullføring av igangværende prosjekter, er det noen strekninger der planarbeidet har
kommet så langt at arbeidet kan settes i gang forholdsvis raskt. Av store tiltak nevner vi
spesielt Seljestad-Røldal, Bakka-Solheim og Oddadalen på RV13.
For prosjektet Seljestad-Røldal spesielt, som del av ny E134 over fjellet, minner vi om
komitémerknader knyttet til tidligere oppstart. Se vedlegg.

Petter Steen jr.
Styreleiar

Postadresse:
Postboks 134
3890 VINJE
bs@vtnu.no

Telefon:
Direkte: 97 03 79 89
www.134.no

Bank: Gjensidige Nor
Konto: 1604.01.05178
Føretaksnummer:
982 420 857

15.6.2 Riksveginvesteringer

i korridoren

E134 Oslo–Bergen/Haugesund

Komiteens flertall, medlemmene

fra Arbeiderpartiet,

og Kristelig Folkeparti , viser til at det er prioritert
tunneler på E134 over Haukelifjell
utbyggingen

Høyre, Sosialistisk Venstreparti,

Senterpartiet

statlige midler til å starte bygging av nye

i andre del av planperioden . Flertallet mener at denne

er avgjørende for få en god og trygg E134 mellom Øst- og Vestlandet med god

framkommelighet

hele året. Flertallet viser til mulighetene

grunnlag i lokalpolitiske

for å kunne framskynde

vedtak og forhånds- eller parallellinnkreving

merket seg at en slik vilje er tilstede, noe som kan framskynde

Flertallet vil blant annet med bakgrunn i de store utbedringer

med

Flertallet har

oppstart med flere år.

som nå kommer på rv. 23 både i

Akershus og i Buskerud, be om at denne blir vurdert omklassifisert
Vassumkrysset

av bompenger.

byggestart

som del av E134, fram til

mot E6 i Frogn kommune.

Et annet flertall, medlemmene

fra Arbeiderpartiet,

Kristelig Folkeparti , vil be om en vurdering

Sosialistisk Venstreparti,

Senterpartiet

og

av om E134 som har sitt vestlige endepunkt

Haugesund, også får en arm fra Jøsendal i Odda kommune og til Bergen. Fylkesvegsamband
også i vurderinga.

inngår

Komiteens medlemmer

fra Fremskrittspartiet

vil understreke

viktigheten

Norges to største byer, Bergen og Oslo, blir bygget. Disse medlemmer
over Haukeli, forbinder områder med stor befolkningstetthet

Disse medlemmer

for et sterkt konkurranseutsatt,

motorveien

av bosettingen.

og videre til kontinentet,

betydningsfullt

vil være av stor nasjonal viktighet

opprettholdelse

mellom Østlandet og

mener at en ny motorvei som betjener hele Vestlandet fra Stavanger

og opp mot Bergen til det sentrale Østlandsområdet
betydning

og viktig næringsliv.

prosjekter

har veiprosjekter

Disse medlemmer

strekningen.

Bygging av denne
samt

mener at flere av parsellene langs denne veien

på E134, men at utbyggingen

med for lav kapasitet. Disse medlemmer

statsbudsjett,

vil ha avgjørende

og for fortsatt vekst og verdiskapning

ikke oppfyller de krav man kan vente av en rute i europaveinettet.
regjeringen

viser til at veitraseen E134

på til sammen rundt 2,5 millioner

mennesker og er den korteste, raskeste og sikreste veiforbindelsen
Vestlandet.

av at en motorvei mellom

Disse medlemmer

viser til at

er klattvis og samlet i for små

viser til Fremskrittspartiets

alternative

der det er satt av 2,9 mrd. kroner til oppstart av nye motorveiprosjekter
Disse medlemmer

mener at de viktigste

strekningene

særlig peke på E134 Drammen-Hokksund-Kongsberg-Notodden.
det også må investeres i tilførselsveier

må prioriteres

på

først, og vil

Disse medlemmer

poengterer

som Rv 36 Porsgrunn (fra E18)–Skien–Seljord

at

(til E134)

eller rv. 36/rv. 360 Porsgrunn (fra E18)–Skien–Notodden

(til E134). Disse medlemmer

regjeringspartiene

i sitt forslag til Nasjonal transportplan

legger opp til 1 810 mill. kroner i såkalt

annen finansiering

i NTP-prosjektet

forbindelse

E134 Damåsen–Saggrenda.

påpeke at slike prosjekter

Disse medlemmer

bør få stat lig fullfinansiering

viser til at

vil i den

uten bompenger fordi folk som

ferdes langs norske veier allerede får alt for lite igjen for det som betales inn av bil- og
drivstoffavgifter.
Disse medlemmer

prioriterer

oppstart av bygging av nye tunneler mellom Vågslid i Telemark og

Seljestad i Hordaland i første del av planperioden.
finansiering

og viser til Fremskrittspartiets

Disse medlemmer
strekningen

legger til grunn full statlig

økonomiske rammer for ny NTP 2014–2023.

viser til at Ørvella bro som ligger i Hjartdal har fått redusert fartsgrense

til 40 km/t fordi rekkverket

kjører i rekkverket.

Disse medlemmer

på

er så dårlig at man er usikker på om det vil tåle at en bil

Det eneste Statens vegvesen vil gjøre er å sette opp lys på hver side av broen

samt at man skal lage fartsdumper

på hver side av bruen. Disse medlemmer

mener dette vitner

om dårlig bruk av midler og vil peke på at Statens vegvesen har hatt et ønske om å gjøre noe med
veien men at det mangler penger. Disse medlemmer

foreslår derfor at det bygges ny Ørvella bro

og at byggingen startes i 2014.
Disse medlemmer
Haukelifjell

viser til at E134 i dag ender i Haugesund, og at strekningen

vil bli en viktig tilførselsvei

Stordalstunnelen.

til den nye motorveien,

fra Haugesund til

og vil peke på prosjekter

som E134
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Referat fra møte mellom næringsrådene og kommunene i Region
Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Referat fra møte 18. mars.

Referat fra møte mellom næringsrådene og kommunene i Region Vestviken :
Møtetid: onsdag 18. mars (Røyken kommune, Røyken Næringshage)
Møtedeltakere: Arne Hjort (Hurum Næringsråd), Jon Arvid Fossum (Lier kommune), Cecilie Brunsell,
Ørnulf Reinsve og Mona Skaar Thorsrud (Lier Næringsråd), Hilde Thorud og Trine Maren Scott-Myhre
(Røyken næringsråd) Jan Erik Lindøe (Røyken kommune/Hurum kommune)
Forfall: Synnøve Tovsrud (Lier kommune)
Referent: Jan Erik Lindøe

1. Godkjenning av referat av 27. oktober 2014
Kort orientering om hvorfor bedriftsdag med Brønnøysundregisteret ikke ble gjennomført i
Slemmestad.
Godkjent.
2. Nytt fra region Vestviken, orientering ved Jan Erik Lindøe
-

-

Regionale planer (ATP Osloregionen, Plansamarbeidet Oslo Akershus, ATP Buskerud)
Vil kunne gi føringer for hvor det skal satses, eks er Røyken Næringspark markert som
Regional næringsklynge. Planene setter fokus på at byer og tettsteder nær
kollektivknutepunkt skal stases på, dvs at her vil statlige infrastrukturmidler kanaliseres.
Regionalutviklingsmidler ( 5 søknader 1,8 mill av pott på kr. 1,15 mill, behandling 13.
april)
NæringsNM – Region Vestviken – 4 plass

3. Aktuelle temaer / saker som kommunene og næringsrådene kan samarbeide om?
Kan man utvikle felles verktøy som kan brukes av nææringsrådene?
Hvilke bransjer og klynger kan en samarbeide om i regionen? Bygg og anlegg,
Helseinnovasjon – kan være et samarbeidsområde –
Markedsundersøkelser – hvordan trekke til seg nye næringer
Slå sammen næringsråd – starte prosesser i næringsrådene 4. Status i de regionale vegprosjektene
- Dagslett –Linnes / E-18
- Regulering nytt tunnelløp Oslofjordforbindelsen
- KVU Kryssing Oslofjorden
- 14 april – Fjordkonferanse vs Lierstranda (sykehus, veg, E-18)
- 10. april orientering om Linnes Bragernes E-18 til

5. Nytt fra Næringsrådene og kommunene
Hurum: Arne Hjort informerte om; Sødra – Statskraft – nå demonteres fabrikk – planer om
produksjon biofuel , Abalonix – etablert på Tofte gml Hurum fabrikker – utvinner grafen –

kan brukes i skismørning – nå testproduksjon (kan bli 20-30 arb.plasser). Samarbeid med RN
– etablert nettverk med bygg og anlegg (21 bedrifter). Utvikling av etablererveiledning ,
salgskurs. Stort tilfang av nyetablerere, Omstillingskommune og jobber spesilet med enkelte
bedrifter for å styrke disse – samarbeid innen for automasjonsnæringer hvor Sintef er inne
og samarbeider. Ny daglig leder/prosjektleder Gunnlaug Bucher.
Sætre sentrum: planer for utvikling av 150 boliger. Næringsplan skal utarbeides.
Røyken:
Hilde Thorud informerte om; Næringsplan i Røyken brukes aktivt, gir innspill til næringsareal,
workshop med politikere og næringsliv. Røyken Næringspark – salg av næringstomter.
Opprettet handels- og serviceforeninger i Slemmestad, Røyken og Spikkestad.
Lier:
Ørnulf Reinsve informerte om; har jobbet mye med veiproblematikk, næringsareal, savner
tydelighet fra kommunen hvilke næringer som kan etableres, noen må flytte på seg. Få på
kartet nye næringsareal – spilt inn til partiene, Utviklinga av Fjordbyen / Lierstranda – noen
må flytte hvor? Det er dannet en gruppering for de næringsaktører som må flytte.
Ønsker å utvikle en næringsplan, starte opp etter valget.
Startet kommuneplanarbeid for Gullaug, planer utvikling av 2000 boliger
6. Eventuelt

Nytt møte: mandag 8. juni kl. 13-15 Lierstranda Maxbo

Viktige saker som bør drøftes i løpet av høsten/ vinteren
Hva er næringsrådenes viktigste temaer i regionen / kommunene? Næringsrådene holder felles møte
og spiller inn ønsker til neste møte i gruppen.
Tettstedsutvikling,
Samferdsel, Kollektivtrafikkplan
Sjekke med hva som skjer Østover (Oslo. Bærum, Asker, Akershus). Vi følger opp hva nabokommuner
foretar seg i sitt Næringspolitiske arbeid.
Felles næringspolitikk (lage noe enkelt rundt markedsføring )
Næringsplan Røyken (presentasjon)
Transport ? Veiplaner
Buskerudbyen - senterutvikling
Samarbeid med andre interesseorganisasjoner eks.vis Subsea Valley, o.a.
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Referat fra styremøte i Osloregionen 251114
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Referat fra styremøte.

Referat fra styremøte i Osloregionen, 25.11.2014
Byrådslederens møterom, Oslo rådhus
Dato:30.03.15
Arkivkode:
Arkivnr. 2015 – 393
Saksansv.: Øyvind Såtvedt
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no
TILSTEDE:
Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder)
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland (nestleder)
Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Lars B. Salvesen, Akershus fylkeskommune
Fylkesutvalgsmedlem Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune
Ordfører Lene Conradi, Vestregionen
Ordfører Nina Sandberg, Follorådet
Ordfører Runar Bålsrud, Øvre Romerike Utvikling
Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen
Ordfører John-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd
Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold
Ordfører Kjell Konterud, Glåmdalsregionen
Ordfører Nils Røhne, Hamarregionen
FORFALL:
Fylkesordfører Annette Solli, Akershus fylkeskommune
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune
Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen
Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionens 5-kommunesamarbeid
Ordfører Terje Bråthen, Midt-Buskerud
Ordfører Thor Edquist, Halden kommune
Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen
Ordfører Helene Justad, Region Vestviken
Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen
Ordfører Kjersti N. Nilsen, Regionrådet for Indre Østfold
DESSUTEN MØTTE:
Bjarne Haslund, Oslo kommune
Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune
Vestregionen: Nina Solberg
Jan Erik Lindøe, Region Vestviken
Øvre Romerike Utvikling: Kurt-Gøran Adriansen
Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Grethe Salvesvold, Erik Hansen
Neste møte er 21. april 2015 kl. 12.00 – 16.30, Ullensaker Rådhus, Jessheim. MERK TID OG
STED!

Sakskart styremøte 17. mars 2015

Sak 1/15

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 5. mars 2015
Vedtak:
Innkalling til møte 3. februar 2015 godkjennes.

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no
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Godkjenning av referat fra møte 25. november 2014
Utkast til referat fra styremøte 25. november 2014 ble utsendt pr e-post 28.
november.
Vedtak:
Referat fra møte 25. november 2014 godkjennes.

Sak 3/15

Søknad om medlemskap i Osloregionen – Oppland fylkeskommune
Sekretariatet for Oslo regionen mottok den 18. november 2014 brev fra
Oppland fylkeskommune med søknad om medlemskap i Osloregionen.
Vedtak/innstilling til rådsmøtet:
Oppland fylkeskommune tas opp som medlem i samarbeidsalliansen
Osloregionen med virkning fra 01.01.2016

Sak 4/14

Osloregionens årsrapport 2014 – forslag til tekst
Vedtak:
Forslag til tekst til samarbeidsalliansens årsrapport 2014 godkjennes

Sak 5/15

Bedre samordning av samarbeidsarenaene på Østlandet – status
Vedlagt er sak om status i arbeidet med styrket samordning av
samarbeidsarenaenes på Østlandet.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

.

Sak 6/15

Opplegg for møte i Samarbeidsrådet 2. juni 2015
Det legges opp til at møtet i Samarbeidsrådet i 2015 avholdes i Oslo. Møtet
vil som vanlig ha en konferansedel og en formell del. Bjarne Haslund fra
Oslo kommune presentere kort skisser til temaer for konferansedelen som
det vil arbeides videre med.
I diskusjonen i styret ble det særlig pekt på samferdsel som et viktig tema,
gjerne med fokus på de ulike transportkorridorene inn mot Oslo i
kombinasjon med utfordringene i «Oslo-navet». I tillegg var styret positive til
et besøk på Startup-Lab i Forskningsparken.
Vedtak
Det arbeides videre med opplegg for møtet i samarbeidsrådet den 2. juni i
tråd med signalene i møtet.

Sak 7/15

Profileringsstrategi (Brand Management Strategy for the Oslo Region) –
Første gangs behandling før høringsprosess
Sekretariatet i Osloregionen har sammen med Oslo Business Region AS
utarbeidet forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management
Strategy).
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I diskusjonen ble bl.a. det gitt utrykk for at det var viktig at flest mulig av
medlemmene i Osloregionen blir med på dette initiativet, og at medlemmene
bør føle en forpliktelse til å delta. Det vil være positivt om kommer med
detaljer rundt finansiering så raskt som mulig.
Enkelte styremedlemmer stilte spørsmål ved om høringsfristen var for kort.
Fristen vurderes dersom flere medlemmer gir uttrykk for utfordringer med å
overholde fristen.
Vedtak:
1. Forslag til profileringsstrategi (Brand Management Strategy) sendes
på høring til samarbeidsalliansens medlemskommuner og fylkeskommuner.
2. Høringsperioden er fra 24. mars til 18. mai.
3. I høringsperioden avholdes det høringsmøter der det er anledning til å
komme med innspill til strategien. Det avholdes møte i Akershus for
kommunene i Akershus, Oppland og Hedmark samt Akershus og
Hedmark fylkeskommuner, i Østfold for kommunene i Østfold og
Østfold fylkeskommune og i Buskerud for kommunene i Buskerud,
Telemark og Vestfold samt Buskerud fylkeskommune.
4. Sekretariatet kan på forespørsel i tillegg presentere strategien for
enkeltkommuner, fylkeskommuner og regionråd.
Sak 8/15

Klima som nytt politikkområde i Osloregionen – oppfølging av
Osloregionens handlingsprogram 2015
Sak om klima som nytt politikkområde ligger vedlagt.
Vedtak:
Osloregionens styre gir sin tilslutning til følgende rammer for Osloregionens
aktiviteter innenfor temaet klima:
1. Tydeliggjøring av klimaperspektivet i areal- og transportutviklingen:
Klimaperspektivet integreres i arbeidet med revisjon av «Samordnet
areal- og transportstrategi for Osloregionen», bl.a. gjennom en vurdering
av om dokumentets mål og strategier skal tydeliggjøre et ambisjonsnivå
for reduksjon i klimagassutslipp, med bakgrunn i nasjonale og regionale
styringsdokumenter.
2. Nettverksbygging og erfaringsdeling: Det legges vekt på nettverksbasert
erfaringsdeling om klimaarbeid i Osloregionen, basert på vedtatte
strategidokumenter og/eller pågående strategiprosesser på fylkesnivå.
Erfaringsutveksling knyttet til medlemmenes internasjonale og nasjonale
engasjement på klimafeltet vektlegges, inkl. samarbeid med næringsliv og
FoU-miljøer.
3. Klima og bærekraftig utvikling skal være det tematiske rammeverket for
BEST-konferansen hvert 2. år, etter mønster av BEST-konferansen 2015.
4. Organisering: Osloregionens faggrupper/prosjektgrupper ivaretar klima
som en integrert del av sine fagområder
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5. Oslo kommune og fylkeskommunene i Osloregionen tar et spesielt ansvar
som pådrivere i det kommune- og fylkesovergripende klimaarbeidet, og til
løpende å vurdere fylkesovergripende samarbeid innen klimafeltet.
6. Innen utgangen av 2016 gjøres en vurdering av om det er behov for
justeringer i Osloregionens administrative faggruppeinndeling knyttet til
klima som satsingsområde.
Sak 9/15

Studietur 21.-23. april 2015
Vedtak:
Styret slutter seg til forslaget til program og opplegg for studieturen.

Sak 10/15

KVU Oslofjordkryssing – høringsuttalelse fra styret i
samarbeidsalliansen Osloregionen
Etter en diskusjon i styret, ble det konkludert med at det ikke var tilstrekkelig
enighet til å sende en felles uttalelse fra samarbeidsalliansen Osloregionen.
Vedtak:
Styret i Osloregionen avgir ikke uttalelse til konseptvalgutredning for kryssing
av Oslofjorden.
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Korte orienteringer fra sekretariatet


Nordic Brand Management Conference i Oslo 7. Mai 2015

Sak 12/15

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Saken ble ikke behandlet.

Sak 13/15

Eventuelt
Det var ingen saker
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Profileringsstrategi for Osloregionen

Øyvind Såtvedt

www.osloregionen.no

Osloregionens utgangspunkt
 En av de beste storbyregionene i verden
 Den raskest voksende
hovedstadsregionen i Europa
 Lite kunnskap om Oslo og Osloregionen
internasjonalt - kunnskapsgap
 Kunnskapsgapet reduserer
utviklingsmulighetene i fremtiden
www.osloregionen.no
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Om prosjektet

Strategien utarbeidet av
Osloregionens sekretariat og Oslo
Business Region AS
Styringsgruppe med
representasjon fra de to eierne
www.osloregionen.no
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Metodologi
• Advisory board ledet av Greg Clark
• Local Support Group med representanter fra Osloregionens medlemmer
og Oslo kommune
• Aktør/interessentanalyse (Gambit Hill & Knowlton)
• Urbact/CityLogo
• Innspill fra viktige aktører i regionen (intervjuer og workshops)
• Oslo Perception Study – webasert spørreundersøkelse (Phønix
international place branding panel)
• Oslo International Benchmark Analysis, 50 international benchmarks
and rankings (The Business of Cities Group, London)
• Input fra Kreab Gavin Anderson/SAHR
• Brandlab Oslo workshop
www.osloregionen.no
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Deltagere på workshops
Institutt for energiteknikk. (IFE), Akershus Energi Varme AS, Forsvarets Forskningsinstitutt. (FFI) Kjeller Vindteknikk AS, Strømmen
Storsenter, Skedsmo Kommune, Etablerertjenesten, Visit Romerike, Nittedal Kommune, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Askim kommune,
Askim Sparebank, Indre Østfold regionråd , Moss kommune , Mosseregionen næringsutvikling , Olimb Group, Marker kommune,
Eidsberg kommune , Dynatec , Askim Mek Verksted AS, Rygge sivile lufthavn AS, Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv,
Ringerike kommune , Ringerike næringsforum , Rådet for Ringeriksregionen , Statens kartverk , Stiftelsen Kistefos-Museet , Sundvolden
Hotel , Tronrud engineering ,Treklyngen - Viken Skog, Marcello AS, Follorådet, Ide House of Brands as, Vitenparken, Malthe Winje AS,
BPW Follo/Norge - Business and profesional women, Fremtidsmat, Tusenfryd, DesignHub*Norway, Energi Salg Norge AS, Oppegård
Næringsforum, NCE Systems Engineering, FMC Kongsberg Subsea AS, HBV, Kongsberg Gruppen ASA, Sedahl, FMC Technologies,
VisitRjukan AS, Kongsberg Cable Systems AS, Notodden Utvikling AS, GKN Aerospace Norway, Nopro AS, KNF, Kongsberg kommune,
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Asker næringsråd, Bærum kommune, Oslo Handelskammer, Asker og Bærums Budstikke, Røyken
Næringsråd, Semantix, Subsea Valley, Asker kommune, Vestregionen, Asker kommune, AHO, Color Line, Emergence school of
leadership, Finans Norge, Høgskolen i Oslo og Akershus, MAD AS, Maipo film, MESH, Multiconsult, Selvaag, Nobelinstituttet, Norsk
Film Institutt, Schibsted vekst, Studentparlamentet i Oslo, Urbanagent, Velferdstinget i Oslo og Akershus, Øya festivalen, AS Vidsjå,
Advokatforeningen, LPO, SAAHA AS, Munchmuseet, Kon-Tiki Museet, House of Nerds, Maritimt forum, Veidekke, GE Global
Growth,SBIO, Konsulent1, SINTEF, Vulkan Arena, Oslo Cancer Cluster, by:Larm, Nasjonalmuseet, Collaborative Coffee Source AS,
Music Norway, Kunsthøgskolen i Oslo, Black Box Teater, dittOslo.no/Nettavisen, Unge Kunstneres Samfund, NINA SKARRA, City of
Oslo, Kahoot, Trøbbelskyter, 657, IKT-Norge, Oslo2022, Handelshøyskolen BI, Oslo Jazzfestival, Norwegian Icons, Alliance arkitekter,
Aspelin Ramm, Asplan Viak, Avantor Eiendomsforvaltning , Basale, Civitas, Dark Arkitekter, Direktoratet for byggkvalitet, DNB,
Eiendomsfag, Hav eiendom, KLP Eiendom, LINK Arkitektur Team Oslo, NCM Development, OBOS, OSL, OSU, Rom Eiendom, Steen &
Strøm, Veidekke, Winta Eiendom, Selvaag Bolig, Stiftelsen Film fra Sør, Oslo Maraton AS, Food Studio, FutureBuilt, Grand Hotel,
Kaospilot, ALNA Senter, Aspelin Ramm Eiendom AS, Civitas, Astrup Fearnley Museet, Hotel Continental, Norsk Teknisk Museum,
Kulturetaten Oslo kommune, Fashion Footprint, Hjellnes Consult AS, BLÅ, Technip, OceanHub, DNV GL, Norges Rederiforbund,
Maritimt Offshore Forum, Blue-C, HBV, SKF, Connect, Shipping & Offshore Network, Norges Varemesse, SKF, Oslo Metropolitan Area.

www.osloregionen.no
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Kunnskap om Osloregionen internasjonalt
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Osloregionen er mindre kjent enn den fortjener
• IESE Business School: Oslo is one of a group of cities – including
Seoul, Chicago and Osaka – whose international reputation is not as
strong as its local assets.
• Internasjonale rangeringer: Oslo er med i halvparten så mange
rangeringer som København og Stockholm – blir ikke vurdert som
interessant å måle.

www.osloregionen.no
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Hvordan oppfatter
verden
Osloregionen?

www.osloregionen.no
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Viktige områder for profilering
Utfordringer:
• Business – strategisk viktig område. Vi gjør det ok, men det er potensial
for forbedring av både hva vi faktisk får til og hvordan vi oppfattes.
• Kultur, opplevelse, fritid – Osloregionen oppfattes som svakere enn den
fortjener.
• Vertskap, imøtekommenhet over for utlendinger/besøkende – Vi er ikke
gode nok. Tjenester og holdninger må bli bedre.
Områder som det forventes at vi leverer på:
• Livskvalitet, velferd, miljø, transport
• Demokrati, styring, rettferdighet, rettigheter

www.osloregionen.no
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Hvordan prioritere innenfor
områdene?

www.osloregionen.no
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Hva er Osloregionens budskap?
• Ikke slagord, logo eller payoff.
• Mange fortellinger om Osloregionen, med ulike
avsendere, men med felles elementer.
• Til sammen skal dette fortelle verden fortellingen
om den unge, banebrytende byregionen.

www.osloregionen.no
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Oslo Brand Alliance
• Samarbeid mellom tre eksisterende organisasjoner med tilhørende
styringsstrukturer: Osloregionen, Oslo Business Region og Visit Oslo
(inkl. Visit Osloregionen).
• Eksisterende organisasjoner og styrer gjør beslutninger om planer og
budsjetter og inngår/godkjenner avtaler med hverandre.
• Det etableres ikke noe nytt selskap, med felles funksjoner med et
“service kontor” (back office) som tilbyr kompetanse og praktiske
verktøy for markedsføring av bedrifter, organisasjoner, offentlige
virksomheter mm. i Osloregionen.
• Betyr at arbeidet kan starte raskt, utvikle seg gradvis.
• Ny organisasjon kan eventuelt vurderes senere, hvis ønskelig.

www.osloregionen.no
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Hva skal Brand Alliance gjøre?
• Skape arenaer for samarbeid mellom aktører i regionen som har
interesse av en styrket internasjonal posisjon for Osloregionen.
• Utvikle kompetanse og verktøy for markedsføring av regionen
innenfor prioriterte områder.
• Initiere og støtte markedsføringsprosjekter og prosjekter som
forbedrer kvaliteten på vertskapstjenester for studenter, talenter,
investorer, etc.
• Bidra med medfinansiering av prosjekter som er initiert av andre
aktører i regionen som er «on brand».

www.osloregionen.no
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Beslutningsstruktur

www.osloregionen.no
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Målbare forbedringer
•
•
•
•
•
•
•
•

Økt internasjonal synlighet og oppmerksomhet
Hvordan Osloregionen oppfattes
Økt attraktivitet (iflg definerte rangeringer)
Flere kunder og besøkende
Tiltrekke flere talenter
Tiltrekke flere investorer
Bedre kvalitet på vertskapstjenester
Styrket regional stolthet

www.osloregionen.no
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Finansiering
• Offentlig grunnfinansiering av back office og midler til å støtte
relevante prosjekter.
• Bidrag fra private og offentlige interessenter til finansiering av
konkrete og tidsavgrensede prosjekter/tiltak.
• Kommuner og fylkeskommuner inviteres til å være med å
finansiere gjennom et årlig beløp pr innbygger for en avgrenset
tidsperiode. (Samme modell som Stockholm).
• Hver enkelte kommune og fylkeskommune må gjøre individuelle
valg.

www.osloregionen.no
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Vedtak i Styringsgruppen 2. mars 2015:

Styringsgruppen stiller seg bak forslaget til Brand Management
Strategy for Osloregionen. Strategien oversendes styret i
samarbeidsalliansen Osloregionen og Oslo kommune ved
byrådsavdeling for Kultur og næring for videre behandling.

www.osloregionen.no
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Forslag til prosess
Strategi:
• Del 1 i strategien oversettes til norsk
• Strategien sendes på høring til samarbeidsalliansens medlemmer
• Høringsperiode: 24. mars til 18. mai.
• Tre høringsmøter: Buskerud, Akershus, Østfold
• Tilbud om presentasjon av strategien til kommuner, fylkeskommuner, regionråd
• Behandling av strategien i styremøte den 16. juni.
Finansiering:
• Tilslutning til strategi betyr ikke forpliktelse om finansiering
• Det settes opp forslag til partnerskapsavtale for hver enkelt
kommune/fylkeskommune som er beslutningsgrunnlag for vedtak om
finansiering, forhåpentligvis i løpet av august 2015.
www.osloregionen.no
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SAKSFREMLEGG
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ
Region Vestviken

15/4875
Jan Erik Lindøe

Møtedato
29.04.2015

Kommunereformen - Fremdriftsplan
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:
1. Fremdriftsplan.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:
Det er igangsatt et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ fremtidig
kommunestruktur i Vestviken (Hurum, Lier og Røyken), Asker, Bærum og Hole.
Utredningen finansieres av midler fra regionrådet / fylkesmennene/ Asker,
Bærum og Hole.
Region Vestviken satt av inntil kr. 500000,- til utredningsarbeidet noe en antar
vil holde for de felles kostnadene et slikt arbeid vil få for kommunene Hurum,
Lier og Røyken.
Hovedmålet med utredningen er å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for
valg av fremtidig kommunestruktur for kommunene i region Vestviken (Hurum,
Lier og Røyken), Asker, Bærum og Hole.
Delmål:
 Politikerne i kommunestyrene skal ha et faglig godt beslutningsgrunnlag
 Innbyggerne, de ansatte og andre interessenter skal ha reell innflytelse
og medvirke i prosessen

Tidligere behandlinger:
Mandat til utredningsarbeid ble behandlet i regionrådets møte den 1. desember
2014.

Fremdriftsplan innbyggerundersøkelsen kommunereform
Tidsfrist

Oppgave/aktivitet

Ansvar

Uke 17
Uke 17

Lier avklarer endelig soneinndeling med tanke på distrikt Egge
Alle kontaktpersoner informerer rådmenn, andre sentrale personer i
sin egen kommune om stram fremdriftsplan – sikre forståelse og
forankring.
Hver og en av kommunene vurderer behov/tematikk når det gjelder
hvilke kommunespesifikke tilleggsspørsmål som ønskes.
Melde inn behov/ønsker til TFoU ang spørsmål - innen mandag 27.
april.
Hver kommune gjør vurderinger mht informasjonsarbeid i forkant av
innbyggerundersøkelsen, herunder om de ønsker felles
«mediefremstøt» el. annet
TFoU utarbeider bruttoliste til spørreskjema

Einar
Kontaktperson i
hver kommune

Vi får spørreskjema til gjennomsyn fra TFoU
Distribusjon av skjema til rådmenn og andre i hver kommune. Sikre
at alle de som skal uttale seg får gitt tilbakemelding på skjemaet
Møte i prosjektgruppen for å
1) vurdere tilbakemeldinger på skjemaet
2) drøfte informasjonsarbeid i forkant av undersøkelsen (hvis
aktuelt)
Sammenstille og oversende tilbakemelding til TFoU

TFoU
Kontaktperson i
hver kommune
Kontaktpersongruppen

Beramme og legge til rette for dialogmøte med TFoU om
tilbakemeldinger og eventuelle justeringer i skjemaet
Spørreskjema klart for pilottest

Bjørn og TfoU

Pilottest

TFoU

Skjema ferdig utarbeidet og spørreundersøkelsen starter
Spørreskjematest etter 30 intervjuer
Gjennomføring av undersøkelsen
Oversendelse av rapportutkast

TFoU

Distribusjon av rapportutkast til alle relevante personer i egen
kommune, koordinere tilbakemeldinger fra egen kommune

Kontaktperson i
hver kommune

Møte i kontaktpersongruppen (?) angående tilbakemeldingene på
rapportutkast
Endelig rapport overleveres

Kontaktpersoner,
Gry kaller evt inn
TFoU

Uke 17
27/4
Uke 18
Uke 18

Uke
18/19
29/4
29/44/5 kl15
Uke 19
4/5

Uke 19
5/5
Uke 19
6 el 7/5
Uke 19
7/5
Uke 19
8/5
Uke 20
11/5
Uke 20-23
Uke 24
12/6
Uke
24/25
12-16/6
Uke 25
15/6
19/6

Kontaktperson i
hver kommune
Kontaktperson i
hver kommune
Kontaktperson i
hver kommune
TFoU

Gry

TFoU

TFoU
TFoU

Effektuert
J/N

