REGION VESTVIKEN
MØTEINNKALLING NR. 01/16
Organ:
Region Vestviken
Møtested: Sætre, rådhuset i Hurum
Møtedato: 29.03.2016

Tid: 08:30

Vararepresentantene vil få nærmere beskjed hvis de skal møte.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr. Saksnr.
Tittel
PS

1/16

15/2508
Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/15

PS

2/16

16/1334
Regional planstrategi 2017 - 2020 - Utfordringsnotat
til Region Vestviken

PS

3/16

16/1319
Revidering av langsiktig videregående skoletilbud i
Buskerud

PS

4/16

15/2509
Skjønnsmidler 2016 - Søknad fra Region Vestviken til
Fylkesmannen i Buskerud

PS

5/16

15/2516
Regionalutviklingsmidler 2016
Nytt fra kommunene og fylket / orientering status
kommunereformen

Monica Vee Bratlie (s)
leder

Linda Merethe Harbo-Haase (s)
sekretariat

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:

Organ
Region Vestviken

Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/15
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Vedlagte møteprotokoll nr. 04/15 godkjennes.

Vedlegg:

1. Møteprotokoll nr. 04/15.

15/2508

Møtedato
29.03.2016

REGION VESTVIKEN
MØTEPROTOKOLL NR. 04/15
Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i
Region Vestviken
Organ:
Møtedato:
Innkalte:
Funksjon

Region Vestviken
07.12.2015

Leder (Hurum)
Nestleder (Røyken)
Medlem Hurum
Medlem Hurum
Rådmann Hurum
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Medlem Røyken
Rådmann Røyken
Medlem Lier
Medlem Lier
Medlem Lier
Rådmann Lier
Medlem Buskerud FK
Medlem Buskerud FK
Administrasjon Buskerud
FK
Politisk sekretariat

Møtesaksnr.

Navn

Ordfører Monica Vee Bratlie (H)
Børre Pettersen (Ap)
Varaordfører Else-Marie Rødby (Sp)
Ivar Granum (Ap)
Konstitutert rådmann Øydis Jahren
Ordfører Eva Norén Eriksen (H)
Varaordfører Roar Skryseth (H)
Børre Pettersen (Ap)
Per Morstad
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H)
Varaordfører Brynhild Heitmann (Krf)
Tonje Evju (Ap)
Hans-Petter Christensen
Rune Kjølstad (H)
Lena Reitan (Sv)
Sigurd Fjøse

Forfall

Vararepresentant

FO
FO
FO
FO

Lasse Thue (V)
Vidar Mikalsen (Ap)

FO

Lene Forssell Solsrud

Saksnr.
Tittel

Presentasjon ved E134 Haukelivegen AS.
PS 16/15

15/2508
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/15

PS 17/15

15/8876
Region Vestviken - Konstituering av nytt styre

PS 18/15

15/8646
Budsjett 2016 og regnskap 2014 Region Vestviken

PS 19/15

15/4873
Næringssamarbeid i Region Vestviken - Referat fra
møte 131015

PS 20/15

15/4842
Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune
og Region Vestviken

PS 21/15

15/4874
Samordnet areal- og transportplan for Osloregionen

PS 22/15

15/2509
Skjønnsmidler Region Vestviken 2016

PS 23/15

15/1597
Valg av representant til Markarådet fra Region
Vestviken

Presentasjon om E134
Forslag fra Kjølstad (H) å be administrasjonen om å utarbeide en felles uttalse
som godkjennes av ordførerene Bratlie, Ringdal og Eriksen. Uttalelsen
oversendes Samferdselsdepartementet.
Omforent.
16/15
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/15

Behandling:
Rådmannenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 03/15 godkjennes.

17/15
Region Vestviken - Konstituering av nytt styre

Behandling:
Valgkomitéens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Omforent forslag til nytt valgstyre: ordfører Eriksen (Røyken) og ordfører Gunn
Cecilie Ringdal (Lier).
Vedtak:
Ordfører Monica Vee Bratlie (Hurum kommune) velges som leder av Region
Vestviken for to år. Som nestleder velges Børre Pettersen (Røyken kommune).
Ny valgkomité består av ordfører Eva Norén Eriksen (Røyken) og ordfører Gunn
Cecilie Ringdal (Hurum).

18/15
Budsjett 2016 og regnskap 2014 Region Vestviken

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Region Vestviken vedtar at budsjettrammen for 2016 skal være kr. 10,- pr.
innbygger. Fremlagte budsjett 2016 vedtas.

19/15
Næringssamarbeid i Region Vestviken - Referat fra møte 131015

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken legges frem til orientering.

20/15
Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Region
Vestviken

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte partnerskapsavtale undertegnes av hver medlemskommunes ordfører
og oversendes Region Vestvikens administrative fylkeskontakt.

21/15
Samordnet areal- og transportplan for Osloregionen

Behandling:
Forslag fra Bratlie (H) å styrke”i nord” i kulepunkt 3:
”Valg av krysning Rv23 – Oslofjorden i nord må avklares og igangsettes tidlig i
kommende NTP periode 2018 – 2029”.
Enstemmig vedtatt.
Forslag fra Ringdal (H) å legge til følgende tekst til kulepunkt nummer en:
” til E18 samt atkomst til nytt sykehus på Brakerøya, må etableres tidlig”.
Enstemmig vedtatt.

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt med ovennevnte endringer
og tillegg.
Vedtak:
Region Vestviken slutter seg til Vestregionens uttalelse til «Samordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen». I tillegg ber Region Vestviken om at
følgende moment legges til grunn i planen:
- Påkobling for veisystemet RV23 v/Linnes til E-18 må etableres og
prioriteres tidlig i kommende NTP-periode 2018-2029
- Kollektivtrafikk i indre Oslofjorden må vektlegges som alternativ til buss
og tog. Det må i planperioden utredes og utprøves båt tilbud-/konsept
som er miljøvennlig og konkurransedyktig (Ref. s 46).
- Valg av krysning Rv23 - Oslofjorden må avklares og igangsettes tidlig i
kommende NTP-periode 2018-2029
- Røykenveien må omtales i avsnittet «Tverrforbindelser sør for Oslo» i
strategiens kap. 7.4.
- S 45. Spikkestadbanen er del av utredningsarbeidet for strategier
vedrørende utvikling av grenbanene.
Strategien tas for øvrig til orientering.

22/15
Skjønnsmidler Region Vestviken 2016

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken legges frem til orientering.

23/15
Valg av representant til Markarådet fra Region Vestviken

Behandling:
Omforent forslag å melde inn Gunn Cecilie Ringdal som medlem til Markarådet,
og Eva Norén Eriksen som vara.
Vedtak:
Ordfører Lier kommune Gunn Cecilie Ringdal meldes inn som medlem til
Markarådet fra Region Vestviken. Ordfører Røyken kommune Eva Norén Eriksen
meldes inn som vara for Ringdal.
Eventuelt
Møteplan 2016.

Status kommunereform i hver enkelt kommune.
Status Osloregionen og Vestregionen.

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:

16/1334

Organ
Region Vestviken

Møtedato
29.03.2016

Regional planstrategi 2017 - 2020 - Utfordringsnotat til Region
Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:

1. Utfordringsnotat fra Fylkeskommunen i Buskerud.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Fylkeskommunen har sendt over til regionrådet et utfordringsnotat med
spørsmål. Diskuteres under møtet.

Notat

Vår dato
Vår referanse
Vår saksbehandler

16.03.2016
2015/584 - 10
Hilde Reine, 32 80 86 61

Regional planstrategi 2017 - 2020 - utfordringsnotat til Region
Vestviken
Regional planstrategi skal
 definere mål og prioriteringer for samfunnsutviklingen i Buskerud
 ta stilling til og prioritere spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging
Regional planstrategi 2017-2020 bør bidra til å:
 styrke eierskapet til de regionale planene hos både fylkeskommunen, statlige etater,
 kommunene, organisasjonene og innbyggerne
 prioritere - hvilke utfordringer har Buskerudsamfunnet?
o Følge opp nasjonale forventninger – men regionalisere de
o Klargjøre og begrunne hvilke som skal videreføres, rulleres og avvikles
o Er det tema, som bør være gjennomgående i «alle» planer, og eventuelt hvilke
 sikre samspill mellom kommunale planstrategier og regional planstrategi
 styrke samspillet med nabofylker og regioner rundt oss
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12. juni 2015.12.07:
 Gode og effektive planprosesser
 Bærekraftig areal- og samfunnsplanlegging
 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

Regionale planer for Buskerud

Areal

Tematisk

Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping

x

Regional delplan for reiselivet "Først mot fremtiden" 2010-2016 1)

x

Regional plan for kunnskapssamfunnet

x

Regional plan for universell utforming - Buskerud mot 2025

x

x

Areal- og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023

x

Regional plan for vannforvaltning 2016-2021; Vest-Viken, Glomma og
Sogn og Fjordane

x

x

Regional plan for Hardangervidda 2011 - 2025

x

x

Regional plan for Nordfjella 2014 - 2025

x

x
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Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur i Buskerud 2)

x

Fylkesdelplan for avkjørsler og byggegrenser langs riksvegnettet i
Buskerud
Regional plan for areal og transport – i arbeid

x
x

x

Regional plan for kulturminner – i arbeid

x

x

1) Går ut i 2016, integreres i Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping
2) Rulleres inn i Regional plan for areal og transport

Spørsmål til diskusjon
1. Hvilke utfordringer ser Region Vestviken for sin region? Er det utfordringer som regionen
mener bør løftes og løses gjennom regional planlegging?
2. Hvordan opplever kommunene de regionale planene «som sine»? Hvordan kan
kommunenes eierskap til de regionale planene styrkes?
3. Hvilke grep må fylkeskommunen gjøre for å styrke eierskapet hos statlige etater,
kommuner og organisasjoner?
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SAKSFREMLEGG
Saksnummer:

Organ
Region Vestviken

16/1319

Møtedato
29.03.2016

Revidering av langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedlegg:

1. Invitasjon til innspill, brev fra Buskerud fylkeskommune datert 10.03.16.

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:

Buskerud fylkeskommune inviterer Region Vestviken til å gi innspill til revidering
av langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud.

UTDANNINGSAVDELINGEN

Regionrådet for Vestviken

Vår dato:
10.03.2016
Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

2015/4884-4

Vår saksbehandler:
Tore Midtbø, tlf. 31002883

Invitasjon til innspill til revidering av langsiktig videregående
skoletilbud i Buskerud

Bakgrunn
Fylkestinget vedtok i desember 2015 å revidere den langsiktige planen for det offentlige videregående
skoletilbudet i Buskerud. Hovedutvalget for utdanningssektoren vedtok i januar 2016 mandat for
arbeidet. Etter avtale møter representanter for arbeidsgruppa som skal utarbeide forslag til ny
langsiktig plan for det videregående skoletilbudet i Buskerud i regionrådsmøtet den 29. mars for å
orientere om arbeidet med planen og ta imot innspill fra rådet.

Rammer for revideringen av det langsiktige skoletilbudet:
Langsiktig plan skal:






Legge til rette for samarbeid og samhandling med nærings- og arbeidsliv om
utdanningstilbud og læringsarenaer.
Gi retning og forutsigbarhet for de årlige dimensjoneringene av skoletilbudet.
Ha sammenheng med fylkestingets vedtatte investeringsplaner for skolebygg.
Holde seg innenfor vedtatte økonomiske rammer for drift, inkludert vedtatte
innsparingskrav.

Rammefaktorene skaper behov for stram prioritering.
Planen skal angi en strategi for utvikling av skoletilbudet, men skal ikke gå ned på detaljnivå. Planen
skal behandles politisk i fylkeskommunen i løpet av høsten 2016 etter en bred skriftlig høringsrunde.
I tillegg til innspillene i selve regionrådsmøtet, setter vi pris på for den videre saksbehandling også å
motta innspillene skriftlig, gjerne via regionrådskontakten.

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00
Telefaks

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Formål med innspillmøter:
Å få tilbakemeldinger fra lokale interessenter om hvor godt nåværende videregående skoletilbud er
tilpasset lokale behov, og få eventuelle forslag og synspunkter på endringer i tilbudene, begrunnet i
lokalt utdanningsbehov, arbeids- og næringsliv.

Generelle spørsmålsstillinger til innspillmøter:
Ungdomstallsutviklingen (antall 16-, 17- og 18-åringer) i Røyken/Hurum er synkende fram til 2023,
deretter viser prognosen en stigning fram mot 2030. I Lier stiger ungdomstallet i hele perioden, og
særlig sterkt stiger det etter 2020.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Røyken/Hurum

Sum
Vekst
Akk vekst

1282

1281

1290
0,7 %
0,7 %

1292
0,2 %
0,9 %

1318
2,0 %
2,9 %

1293
-1,9 %
1,0 %

1271
-1,7 %
-0,7 %

1245
-2,0 %
-2,8 %

1262
1,4 %
-1,4 %

1279
1,3 %
-0,1 %

1288
0,7 %
0,6 %

1330
3,3 %
3,9 %

1337
0,5 %
4,4 %

1349
0,9 %
5,3 %

1315
-2,5 %
2,8 %

1321
0,5 %
3,3 %

1292
-2,2 %
1,1 %

Lier

Sum
Vekst
Akk vekst

1046

1010

1025
1,5 %
1,5 %

1016
-0,9 %
0,6 %

1020
0,4 %
1,0 %

1024
0,4 %
1,4 %

1062
3,7 %
5,1 %

1117
5,2 %
10,3 %

1120
0,3 %
10,6 %

1155
3,1 %
13,7 %

1165
0,9 %
14,5 %

1221
4,8 %
19,3 %

1191
-2,5 %
16,9 %

1217
2,2 %
19,1 %

1204
-1,1 %
18,0 %

1228
2,0 %
20,0 %

1215
-1,1 %
18,9 %

Ungdomstallet i Vestviken vil som helhet holde seg nokså stabilt fram til rundt 2020, mens det vil ligge
over nåværende nivå med ca. 200 elever fra 2025-30.










Hvordan kan vi møte arbeidslivets behov for arbeidskraft; volum og kompetanse i
fremover?
Skal læreplass/arbeidsmarkedssituasjonen i regionen eller elevenes ønsker om
utdanning styre skoletilbudet?
Hva med utstyr og kompetanse på en skole? Finnes det muligheter for samarbeid
mellom arbeidsliv og videregående skoler om f eks utstyr, arealer og kompetanse i
regionen?
Er det opplæring som nærliggende videregående skoler burde samarbeide om på
andre måter enn i dag?
Hva bør skje med tilbud i regionen som har dårlig søkning?
Er det noen regionale tilbud som har for dårlig kapasitet?
Er det noen utdanningsprogram eller Vg2-tilbud som absolutt burde finnes i
regionen som ikke er der i dag, begrunnet i hvilket behov?
Bør noen lokale tilbud fases ut for å kunne styrke andre tilbud i regionen?

Det vil også bli holdt innspillmøter med skolemiljøutvalgene ved de videregående skolene, og
Drammen næringslivsforening, som vi forstår kan representere alle næringsforeninger i området
Hurum, Røyken, Lier og Drammen. I tillegg vil også aktuelle opplæringskontor gi sine innspill.
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Aktuelle problemstillinger for regionen:
Vestviken dekkes først og fremst av Røyken vgs, Lier vgs og St. Hallvard vgs. Mye av området ligger
nær Drammen, og det foregår til dels store forflytninger av elever mellom kommunene i Vestviken og
Drammen.

Arbeidsmarkedet i regionen går i ett med arbeidsmarkedet i Drammen, Asker og Bærum. Tilgangen til
læreplasser synes i hovedsak å være tilfredsstillende. Vedlagt følger oversikt over lærlinger og
lærebedrifter i regionen.

Rekruttering fra Buskerud-kommunene i Vestviken til vgs skoleåret 15/16:

Kommune: HURUM
Totalt
elever
297
Skole:
Åssiden
Drammen
Kongsberg
Lier
Ringerike
Rosthaug
Røyken
St. Hallvard
Eiker

23
23
7
10
2
215
17

RØYKEN

LIER

668

809

36
72
4
39
1
1
461
54

123
103
12
168
8
26
368
1

1774
Sum pr.
skole
182
198
23
217
1
11
702
439
1
1774

Majoriteten av elevene i regionen (1358 elever – 77%) går på de tre videregående skolene som ligger i
området, men det er en betydelig innpendling til skolene i Drammen. Til dels henger dette sammen
med hvilke programområder som tilbys på skolene, og til dels med prinsippet om fritt skolevalg, som
førte til at en del elever med høy poengsum valgte skoler i Drammen framfor skoler i regionen. Fra
skoleåret 2016/17 skal søkerne igjen søke til nærmeste skole som har ønsket tilbud.
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Kommunetilhørighet for elevene i Buskerud-skolene i Vestviken skoleåret 15/16:

Skole:
LIER
Totalt elever
Kommune:
Lier
Røyken
Hurum
Drammen
Nedre Eiker
Øvre Eiker
Ringerike
Nore og
Uvdal
Gol
Hemsedal
Modum
Kongsberg
Andre fylker

ST.
HALLVARD RØYKEN
464
675
744

1883
Sum pr.
kommune

168
39
10
166
21
13
1
1
2
1

8

368
54
17
177
35
7
1

1
1
2
7
5

26
461
215
33
3

1
8

562
554
242
376
59
20
2
1
3
2
3
7
21

73% av elevene på de tre skolene kommer fra kommunene i Vestviken, og 25% kommer fra Drammen
og Eiker-kommunene. Røyken vgs fungerer i stor grad som en lokalskole for Hurum og Røyken – 90%
av elevene kommer herfra. Lier og St. Hallvard har mye større innslag av elever fra Drammensområdet
(47% på Lier og 32% på St. Hallvard). Dette henger både sammen med geografisk nærhet og med at
det finnes tilbud som ikke fins på skolene i Drammen. Men noe utpendling henger også sammen med
at elever med lav poengsum som ikke kommer inn i Drammen, går på mindre sentrale skoler med
bedre plass. Dette kan endre seg noe når prinsippet om fritt skolevalg er opphevet.

Avstander til andre aktuelle videregående skoler:

Til Drammen vgs
Til Åssiden vgs
Til Kongsberg vgs
Til Røyken vgs
Til Lier og St. Hallvard vgs

Fra Lier og St. Hallvard vgs
5,7 km
8,7 km
44,5 km
16,3 km

Fra Røyken vgs
16,9 km
21 km
57,6 km
16,3 km
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Utdanningsprogram, elevtall og oppfylling 2015-16:
Programområde

Skole

Trinn

Kapasitet
30

Elevtall
1.10.15
30

Ledige
plasser
0

BAT - Bygg og
anleggsteknikk
Byggteknikk
EL - Elektrofag
Elektrofag
Elenergi
Elenergi
Automatisering
Automatiseringsfaget
HO - Helse- og
oppvekstfag
Helse- og oppvekstfag
Helse- og oppvekstfag,
Yrkeskomp 4 år
Helse- og oppvekst,
B&U st.komp 3 år
Helse- og oppvekstfag,
Yrkeskomp 4 år
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
Barne- og
ungdomsarbeiderfag
m Studiekomp 3 år
Helsearbeiderfag
Helsearbeiderfag
ID - Idrettsfag
Idrettsfag
Idrettsfag
MK - Medier og
kommunikasjon
Medier og
kommunikasjon

Røyken

Vg1

Røyken
Røyken
Lier
Røyken
Lier
Røyken
Røyken
Røyken

Vg2
Vg1
Vg1
Vg2
Vg2
Vg2
Vg3
Vg1

15
45
30
15
30
15
15
45

12
45
30
15
27
15
15
45

3
0
0
0
3
0
0
0

Lier
Lier

Vg1
Vg1

30
15

30
17

0
-2

Lier

Vg2

15

16

-1

Røyken

Vg2

15

18

-3

Lier

Vg2

30

33

-3

Lier

Vg1

15

16

-1

Røyken
Lier
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
Røyken

Vg2
Vg2
Vg1
Vg2
Vg3
Vg1

15
30
30
30
30
15

14
27
30
29
29
15

1
3
0
1
1
0

Røyken

Vg2

15

15

0

DH- Design og
håndverksfag
Design og
håndverksfag
Blomsterdekoratør.
Frisør
SA – Service og

Røyken

Vg1

15

8

7

Lier

Vg1

30

30

0

Lier
St. Hallvard
Lier

Vg2
Vg2
Vg1

15
15
15

10
15
16

5
0
-1
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samferdsel
Service/samf,
Yrkeskomp 4 år
Salg, service og
sikkerhet
Salg, service,
sikkerh./Yrkeskomp
4år
IKT servicefag
Transport og logistikk
MDD – Musikk, dans
og drama
Musikk, dans og
drama
Musikk, dans og
drama
Musikk
Dans
Drama
Musikk
Dans
Drama
SSPF -Studiespes. med
formgivingsfag
Studiespes. med
formgivingsfag
Studiespes. med
formgivingsfag
SSP Studiespesialisering
Studiespesialisering,
forskerlinje
SSP Studiespesialisering
St.spes. realfag
St.spes. realfag,
forskerlinje
St.spes. realfag
St.spes. realfag
St.spes. realfag,
forskerlinje
St.spes. realfag
St.spes. språk,
samf.fag, økonomi
St.spes. språk,
samf.fag, økonomi

Lier

Vg1

15

15

0

Lier

Vg2

15

13

2

Lier

Vg2

15

13

2

Røyken
Lier
St. Hallvard

Vg2
Vg2
Vg1 Musikk

15
15
30

16
14
29

-1
1
1

St. Hallvard

Vg1 Dans

14

11

3

St. Hallvard

Vg1 Drama

16

14

2

St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
St. Hallvard
Røyken

Vg2
Vg2
Vg2
Vg3
Vg3
Vg3
Vg1

30
14
16
30
14
16
15

27
7
16
26
8
16
12

3
7
0
4
6
0
3

Røyken

Vg2

15

13

2

Røyken

Vg3

15

10

5

Røyken

Vg1

130

130

0

Røyken

Vg1

20

9

11

St. Hallvard

Vg1

140

137

3

Røyken
Røyken

Vg2
Vg2

45
10

42
8

3
2

St. Hallvard
Røyken
Røyken

Vg2
Vg3
Vg3

65
35
4

58
31
4

7
4
0

St. Hallvard
Røyken

Vg3
Vg2

70
95

67
83

3
12

St. Hallvard

Vg2

71

69

2
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St.spes. språk,
samf.fag, økonomi
St.spes. språk,
samf.fag, økonomi
St.spes. liten gr.
St.spes. liten gr.
Påbygg studiekomp.
Påbygg studiekomp.
Påbygg e yrkeskomp
Påbygg e yrkeskomp

Røyken

Vg3

81

82

-1

St. Hallvard

Vg3

80

75

5

Lier
St. Hallvard
Røyken
Lier
Røyken
Lier

Vg1
Vg1
Vg3
Vg3
Vg3
Vg3

32
10
54
92
6
28

32
10
53
92
4
26

0
0
1
0
2
2

1998

1883 – 94,2%

112 – 5,6%

Til sammen har de tre skolene 9 av 12 utdanningsprogram (regionen har ikke Restaurant- og matfag,
Naturbruk, Teknikk og industriell produksjon). Restaurant og matfag ble flyttet til Åssiden vgs den gang
skolen fikk oppgraderte og større lokaler til utdanningsprogrammet. Naturbruk ble flyttet til Rosthaug
vgs noen år senere for å samle deler av naturbrukstilbudet i Buskerud.
Røyken vgs har 6 av 12 program
Lier/St. Hallvard har 6 av 12 program
Tilbud med lav oppfylling skoleåret 15/16: Design og håndverk på Røyken, Blomsterdekoratør på Lier,
Dans på St. Hallvard, Forskerlinje på Røyken. Forskerlinje ved Røyken blir ikke igangsatt skoleåret
2016/17.

Utfordringer:
Røyken vgs er i stor grad videregående skole for elevene hjemmehørende i Hurum og Røyken. Det er
også en økende tendens til at elever fra Røyken/Hurum søker seg til friskoler, også i Oslo og Akershus.
Fra ytterkantene i Hurum er det rundt 30 km til skolen, og videre til skolene i Drammen og Lier er det
ytterligere mellom 17 og 21 km. Når det er 6 av 12 utdanningsprogram som ikke tilbys på Røyken, vil
det være en del elever fra Hurum som vil få lang reisevei når de ønsker å gå på tilbud som ikke fins i
nærområdet. Dette gjelder særlig elever som ønsker Teknikk og industriell produksjon eller
Restaurant- og matfag, som må helt til Åssiden vgs. Elever i Sylling i Lier har noe av den samme
utfordringen, men avstanden til skolene i Drammen er atskillig mindre – det er ca. 17 km fra Sylling
sentrum til St. Hallvard, og bortimot 9 km videre til Åssiden.
Økonomiske hensyn, hensynet til tilstrekkelig store fagmiljøer, behovet for utdanningen i
arbeidsmarkedet, og kollektivtilbudet i området rundt Drammen gjør at enkelte utdanningstilbud kun
er lokalisert til en skole. På den annen side generer det noe mer elevpendling og transport.
«Buskerudbyen» vil være et område med stor befolkningsvekst, og det er målsettinger om utvikling av
kollektivtrafikken i området. Skolene i Lier ligger nær Drammen, og tilbudet i og rundt Drammen bør
ses på som en helhet pga de korte reiseavstandene. Derfor kan det være relevant å vurdere om flere
utdanningstilbud bør samles til større og mer fleksible fagmiljøer ved en av skolene, framfor at de er
spredt på flere skoler.
Dette gjelder f. eks.:
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Helse- og oppvekstfag: Store miljøer både på Åssiden, Lier og Røyken. Lier er en av to skoler i Buskerud
som tilbyr såkalt dobbelt kompetanseløp (yrkes- og studieforberedt) i helse- og oppvekstfag.
Service og samferdsel: Fins på Lier og Drammen. Røyken og Åssiden har bare Vg2 IKT servicefag, som
rekrutterer fra flere Vg1-tilbud. Lier tilbyr transport og logistikk på Vg2. Lier er også eneste skole i
Buskerud som tilbyr dobbelt kompetanseløp innenfor salg/service/sikkerhet.
Design og håndverk: Fins på Åssiden, Lier, St. Hallvard og Røyken. Lier, Åssiden og Røyken har alle Vg1tilbudet, mens St. Hallvard bare har Vg2 frisør (kun 15 elever), Lier har Vg2 Blomsterdekoratør, og
Røyken tilbyr ikke Vg2 pga lav søking. Åssiden har flere Vg2-tilbud i programmet.
Elektrofag: Fins både på Åssiden, Lier og Røyken.
Studiespesialisering: Fins på St. Hallvard og Røyken i tillegg til Drammen vgs. Drammen har noen
spissede tilbud som entrepenørskap, forsker, internasjonalt tilbud (ikke IB som tilbys ved Kongsberg
vgs).
Idrettsfag: tilbys både ved St Hallvard og Drammen. Tilbudet ved Drammen er innrettet spesielt mot
toppidrettstilbud for søkere som kvalifiserer for det.
Ser Regionrådet nye muligheter for samarbeid mellom skolen og arbeidslivet som kan bidra til å styrke
opplæringen? Teknikk og industriell produksjon (TIP) har tidligere vært ønsket også av næringslivet i
regionen som utdanningsprogram ved Røyken vgs. TIP har flere ulike faglige retninger i Vg2. Behovet
for lærlinger og tilgangen på læreplasser blir dermed avgjørende for vg2 tilbudet. TIP er et kostbart
utdanningsprogram å etablere og drive. Hvilke samarbeidsmuligheter om lokaler og utstyr for
opplæring i TIP finnes i regionen?
Det er usikkert hvilke konsekvenser resultatet av kommuneregionreformen får i Vestviken, og hva det
evt kan få av konsekvenser for det videregående opplæringstilbudet ved f eks
kommunesammenslåinger på tvers av dagens eller fremtidens fylkesgrenser.
Ser Regionrådet andre relevante utfordringer, muligheter og dilemmaer som man ønsker å gi innspill
til innenfor de rammer som er lagt for revideringen?

Med vennlig hilsen

Stein Morten Øen
ass. fylkesutdanningssjef

Tore Midtbø
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
Vedlegg
1 Oversikt over løpende lærekontrakter i Vestviken

Kopi til:
Stein Morten Øen
Sigurd Fjøse
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Skjønnsmidler 2016 - Søknad fra Region Vestviken til
Fylkesmannen i Buskerud
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Region Vestviken innstiller overfor Fylkesmannen å imøtekomme omsøkte
prosjekter til årets skjønnsmiddelpott på kr. 550000,-. Følgende fordeling
foreslås:
Prosjekt

Sum

Flomkartlegging og flomsikringstiltak i Røyken kommune
Etablering av oppgaveutvalg som en forsøksordning i Hurum kommune
Prosjekt plassering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år (Lier)
Sum søknad prosjektstøtte skjønnsmidler

Kr. 120 000,Kr. 230 000,Kr. 200 000,Kr.
550 000,-

Vedlegg:
-

Søknad skjønnsmidler Lier kommune, Hurum kommune og Røyken
kommune.
Brev fra Fylkesmannen i Buskerud.

Saksutredning

Regionrådet for Lier, Hurum og Røyken har fått avsatt kr. 550.000,- i
skjønnsmidler fra Fylkesmannen til prosjekter i våre kommuner. Søknadsfristen
for 2016 er 1. mars. På nåværende tidspunkt er det levert inn 3 søknader:
Prosjekt
Sum
Flomkartlegging og flomsikringstiltak i Røyken kommune
Etablering av oppgaveutvalg som en forsøksordning i Hurum
kommune
Prosjekt plassering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år
Sum søknad prosjektstøtte skjønnsmidler

Kr.
145 000,Kr.
300 000,Kr.
250 000,695 000,-

Fylkesmannen har utvidet søknadsfrist til 1. april 2016. Fylkesmannens kriterier
for å tildele skjønnsmidler i 2016 er følgende:
Det gis midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter.
Formål med prosjektmidlene: Gi støtte til å prøve ut nye løsninger og
Risikoavlastning.
Formål med
–
–
–
–

prosjektene: Styrke kommunen i rollen som
Tjenesteprodusent
Myndighetsorgan
Lokaldemokratisk arena
Samfunnsutvikler

Det gis ikke midler til kommunale driftsoppgaver og
næringsutviklingsprosjekter. Søknaden skal inneholde:
 Gjennomtenkt og realistisk prosjektplan
 God beskrivelse av utfordringene
 Klare målsetninger om hva som ønskes oppnådd
 Begrunnelse for valg av virkemidler/løsninger
Fylkesmannen vil avvise prosjekter dersom disse ikke er godt nok fundamentert
eller ikke tilfredsstiller kriterier for tildeling. Hvis en region ikke har søknader
som passer inn under kriteriene åpner Fylkesmannen for at midlene kan
overfører til prosjekter i en annen region. Fra 2016 skal søknader om
skjønnsmidler legges i nytt rapporteringssystem i KMD. Regionrådet gjør dette i
fht søknadene nå og vil overlate rapporteringsansvar til prosjektledere i
kommunene.
Vurdering av innkomne søknader:
Ingen av søknadene viser til samarbeid med nabokommunene, men
regionrådets administrasjon mener at alle omsøkte prosjekt faller innenfor
fylkesmannens kriterier. Flomkarleggingsprosjektet i Røyken / Hegga vil styrke
kommunens ansvar for flom og miljø og samtidig vil rapporten kunne gi
nabokommuner overføringsverdi.
Etablering av oppgaveutvalg i Hurum kommune som forsøksordning for
utforming av lokaldemokratiske arenaer etter modell fra Danmark er
interessant og vil kunne gi stor overføringsverdi til andre kommuner. Søknaden
må kompletteres med en prosjektplan / fremdriftsplan før godkjenning av
regionrådet. I Lier er prosjektet om å finne gode samarbeidsarenaer for å løse
bosetting/plassering av enslige mindreårige interessant og relevant for
fagetatene. Prosjektet vil kunne gi stor overføringsverdi for andre kommuner.

Søknad om skjønnsmidler for 2016

Flomkartlegging og flomsikringstiltak i Røyken kommune

Kort beskrivelse av prosjektet
Røyken kommune skal utrede bakgrunnen for de konsekvensene vi har sett av flom i Røyken
kommune i 2015. Videre skal det utarbeides en prioritert tiltaksliste med konkrete tiltak for å
forhindre negative konsekvenser av framtidig ekstremnedbør. Det skal også utredes hvordan man
best mulig bør organisere ansvaret for flom og overvann i kommunen.
Overordnet mål
Prosjektets overordnede mål er å begrense hendelser med mye vann på avveie i kommunen og
oppnå færrest mulig hendelser der husstander må evakueres og veier og jernbane stenges i
framtiden.
Dette målet skal nås gjennom tre undermål:
1) Få en oversikt over områder i Røyken kommune som får problemer ved store
nedbørsmengder
2) Lage en prioritert tiltaksliste for å unngå negative følger av store nedbørsmengder i
kommunen
3) Utrede hvordan man best mulig bør organisere ansvaret for flom og overvann i kommunen
De største konsekvensene av flommer i kommunen har hittil rammet områdene langs elva Hegga. De
fleste tiltakene som skal utredes vil derfor være tiltak langs dette vassdraget. Dette vil være tiltak
som utbedring/bytting av kulverter, opprensking langs elva, fordrøyning, utbedringer ved
Kistefossdammen og kanalisering. Utredningene skal ta hensyn til at Hegga er en rødlistet naturtype
(kroksjøer, meandere og flomløp) med kategori sterkt truet (EN) og er definert som svært viktig i
naturbase. Tiltak må derfor ikke forringe naturkvalitetene i vassdraget. Flomdempende tiltak skal
også, der dette er mulig, kombineres med tiltak som gjør vassdraget mer tilgjengelig for rekreasjon
og naturopplevelser.
NVE holder i disse dager på å sluttføre en flomsonekartlegging over deler av Hegga, som skal
presenteres for kommunen på nyåret 2016. Vi ønsker også å utrede om det er behov for ytterligere
analyser eller kartlegginger av flomveier, flomsoner eller lignende for Røyken.
En del av prosjektet vil være å utrede hvordan man best mulig bør organisere ansvaret for flom og
overvann i kommunen.

Begrunnelse for hvordan prosjektet tilfredsstiller kriteriene for tildeling

-

Kriterier for tildeling av skjønnsmidler er at det skal være fornyings- og innovasjonsprosjekter.
Det skal gis støtte til å prøve ut nye løsninger og til risikoavlastning.
Prosjektet er et innovasjonsprosjekt fordi det søker å finne nye gode, såkalte blågrønne,
løsninger på flom- og overvannsproblemer, som kombinerer både hensyn til flom,
biomangfold og rekreasjon.
Prosjektet vil utrede hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å være bedre rustet til å
møte klimaendringene. Vi vil se på tiltak for å begrense skadevirkninger av store
vannmengder, og prosjektet vil derfor til en stor grad fokuseres rundt risikoavlastning.

-

Prosjektet skal styrke kommunen i rollen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan,
lokaldemokratisk arena eller samfunnsutvikler:
Prosjektet styrker kommunen i rollen som tjenesteprodusent da resultatene fra prosjektet vil
være tiltak som både vil redusere de negative konsekvensene av flom og øke
rekreasjonsverdien langs Hegga.
Prosjektet styrker kommunen i rollen som myndighetsorgan da et av delmålene er å utrede
ansvar for flom og overvann. Ansvarsfordelingen mellom kommunen og det relativt
nyopprettede viva-iks har ikke vært helt klar når det gjelder flom og overvann, og dette
prosjektet vil være til nytte for å avklare ansvarsfordeling mellom kommunen og viva-iks på
dette området.

Interkommunale/interregionale samarbeid
Selv om det ikke er noe direkte samarbeid med andre kommuner i dette prosjektet vil utredningen
om ansvar for flom og overvann ha en direkte overføringsverdi til Lier og Hurum. Dette fordi
kommunalteknisk avdeling i Lier, Hurum og Røyken er samlet i et felles iks (Vestviken
interkommunale vei, vann og avløpsselskap). Resultatene fra prosjektet vil være tilgjengelige for
VIVA. Hegga i Røyken og Lierelva i Lier har også noen av de samme utfordringene med hensyn på
flom, da begge to er sakteflytende, meandrerende elver. Lier vil derfor kunne ha ekstra nytte av
resultatene fra dette prosjektet.
Da Hegga renner fra Røyken og inn i Asker, vil flomdempende tiltak som gjøres i Røyken også
potensielt ha positive konsekvenser for flomsituasjonen i Heggedal i Asker.
Resultatene fra prosjektet vil også ha nytteverdi for Lier og Hurum, da vi har felles energi- og
klimaplan som skal rulleres i 2016. Klimatilpasning og flomtiltak vil være en del av denne planen.

Fremdriftsplan

Aktivitet
Oppstartsmøte
Vurdering tiltak Hegga
Vurdering behov analyser hele
kommune
Evaluering kommunens organisasjon
Skrive rapport
Utarbeide prioritert tiltaksliste

Ansvar
konsulent
konsulent

mars april mai juni juli august
x
x
x
x

konsulent
konsulent x
konsulent
kommunen

x
x

x
x
x
x

x

Finansiering og kostnadsoverslag
Kostnadene ved dette prosjektet vil være knyttet til leie av konsulent. Røyken kommune har godtatt
et tilbud fra Sweco på 345 000 kroner. Vi bruker også interne ressurser fra VIVA og rådhuset. Røyken
kommune har søkt om midler fra Miljødirektoratet og søker med dette om skjønnsmidler fra
Fylkesmannen i Buskerud. Hvis prosjektet ikke mottar støtte verken fra Miljødirektoratet eller FMBu,
brukes kommunale midler til å finansiere hele prosjektet.

Budsjett og finansieringsplan
Utgifter
Ekstern konsulent
Administrasjonskostnader

Inntekter
Miljødirektoratet, tilskudd til
klimatilpasningstiltak
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Buskerud
Kommunale midler

345 000
200 000

200 000
145 000
200 000

Søknad om Skjønnsmidler 2016 til prosjekter
1. Søker:

Lier kommune ved barneverntjenesten.

2. Samarbeidspartnere:

-

Ringerike omsorgssenter

-

Fosterhjemstjenesten i Drammen

-

Bufetat region sør

3. Utfordringer og målsettinger:

Bakgrunnen for prosjektet er at barneverntjenesten i Lier står overfor nye utfordringer
i forbindelse med plassering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år. Behovet
for bosetting av denne målgruppen er stort. Forespørsel fra IMDI er til Lier kommune
på 5 enslige mindreårige under 15 år i 2016 og 8 i 2017. Lier kommune har ikke tatt i
mot denne målgruppen tidligere, med et unntak tidligere i år. Det er stor politisk vilje
og fokus på å gi disse barna bosetting i fosterhjem, blant annet gjennomføres det egne
kurs for de som ønsker å bli fosterhjem for denne målgruppen. Erfaringene med disse
plasseringene er imidlertid foreløpig få.
Lier kommune er foreløpig en av få kommuner i Buskerud som har ønsket å ta imot
enslige mindreårige flyktninger under 15 år i fosterhjem. Praksis slik det er i dag, er at
barna vi skal plassere i fosterhjem først bor på omsorgssentre forskjellige steder i
landet. Omsorgssentrene blir drevet av bufetat.
Bufetat region øst er ansvarlige for tildeling av det enkelte barn (enslig mindreårig
flyktning) til kommunen, mens bufetat region sør ved fosterhjemstjenesten er med og
rekrutterer fosterhjem.
Barneverntjenesten har en erfaring med en gutt som skulle flytte fra et omsorgssenter
og over til fosterhjem, i begynnelsen av 2016. Denne erfaringen ga oss grunnlag for å

mene at kartleggingen av gutten før plasseringen, ikke var godt nok utført, slik at
vurderingen om gutten skulle i fosterhjem, og i så tilfelle matching med riktig
fosterhjem, ikke var grundig nok. Gutten måtte flytte fra fosterhjemmet etter kort tid.
Vi vurderer på bakgrunn av samarbeidsmøter med Bufetat og Ringerike omsorgssenter
at med en grundigere kartlegging på forhånd, og med bedre samarbeidsrutiner mellom
instansene så kunne dette vært unngått. Ettersom både omsorgssentrene og
kommunene har liten erfaring med å ta i bruk fosterhjem for denne målgruppen,
vurderes det som nødvendig med et prosjekt for å kunne gjøre denne jobben på en
grundig og faglig god måte.
Kartleggingsverktøy som brukes i dag av omsorgssentrene er KOPP (kartlegging- og
oppfølgingsplan for enslige mindreårige). Den kartlegger barna på flere
grunnleggende områder, men er ikke tilstrekkelig i forhold til å vurdere om et barn
skal i fosterhjem eller ikke.
Omsorgssentrene har også nylig startet med å fylle ut barnets profil, som er et
kartleggingsverktøy som fosterhjemstjenesten har brukt sammen med
barneverntjenesten. Den kartlegger barns behov og på hvilke måter disse behovene vil
komme til syne for fosterforeldrene og hva de må kunne stå i av utfordringer.
Omsorgssentrene har fylt ut flere barnets profil, og erfaringen hittil er at den likevel
ikke blir dekkende for de enslige mindreårige.
Ringerike omsorgssenter består av fem ulike avdelinger og er Lier kommune sitt
nærmeste omsorgssenter i fylket. Når kommunene søker ut barn, så vil barna som
søkes ut kunne være fra mange ulike omsorgssentre. For å kunne oppnå prosjektets
mål om bedre kartlegging av enslige mindreårige i omsorgssentre og overgangen til
fosterhjem, så ønsker Lier kommune i prosjektet å samarbeide med Ringerike
omsorgssenter. Det vil være hensiktsmessig å ta utgangspunkt i et konkret
omsorgssenter for å vurdere ulike løsninger knyttet til kartlegging av barna og
overgangen til fosterhjem. Med prosjektet så ønsker barnverntjenesten å styrke
kommunen som tjenesteprodusent og myndighetsorgan i forhold til de enslige
mindreårige som blir søkt ut til vår kommune. I prosjektet så ønsker vi også å
samarbeide med fosterhjemstjenesten i Drammen som er med på å rekruttere
fosterhjemmene som barna skal flytte inn i, samt bufetat region sør som har mye
kompetanse på bosetting av enslige mindreårige.

Forutsetninger og rammer for prosjektet:
En forutsetning for prosjektet er at fosterhjemstjenesten i Drammen, Ringerike
omsorgssenter og bufetat region sør er samarbeidende instanser. Barneverntjenesten i
Lier har vært i kontakt med samtlige instanser og de er positive til prosjektet og ser
nytteverdien av det.

Prosjektet skal prøve ut nye måter og kartlegge barna på omsorgssentrene på, for å
sikre at overgangen til fosterhjem blir så god som mulig for det enkelte barn. Med
arbeidet i prosjektet skal vi også jobbe for å redusere risikoen for utilsiktede flyttinger.

Rammene for prosjektet vil være gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i
barnevernet.

Formål:
Enslige mindreårige skal bli kartlagt på en god måte i omsorgssentret, slik at dette
danner et godt og utfyllende grunnlag for å vurdere om barnet kan flytte i fosterhjem.
Barneverntjenesten vil også få større kompetanse på enslige mindreårige under 15 år
som målgruppe, som vil styrke arbeidet med vurdering og oppfølging av
fosterhjemmene.

Mål:
Prosjektet skal komme med konkrete verktøy og gode samarbeidsrutiner mellom ulike
instanser, for å kartlegge og vurdere enslige mindreårige som man tenker skal flytte
inn i fosterhjem.
Delmål:

-

Prosjektet skal ha jobbet med KOPP og barnets profil som allerede er tatt i bruk og se
på nytteverdien av disse i forhold til kartlegging og vurdering. Kan for eksempel disse
videreutvikles i forhold til prosjektets mål?

-

Prosjektet skal ha sett på hvilke måter det kan etableres et godt samarbeid mellom
omsorgssenter, bufetat ved regionskontoret, fosterhjemstjenesten og barnevern ved
kartlegging og vurdering.

-

Prosjektet skal prøve ut i praksis nye måter og kartlegge og vurdere på, og samle inn
erfaring i forhold til dette.
Tid:
Eksakt oppstartdato avhenger av når midler er på plass, men lengden på prosjektet vil
uansett bli den samme.
Oppstart på prosjekt: 1. august
Prosjektperiode: 1 år

Kostnader:
Lønnsmidler til 35 % stilling som prosjektleder, kr 200 000.
Diverse utlegg i forbindelse med fagdager (bevertning og foredragsholdere) og ulike
typer informasjonsinnhenting. Kr 50 000.
Barneverntjenesten stiller selv med lønnsmidler til inntil 15 % stilling, slik at
prosjektlederstillingen utgjør 50 % stilling.
Det forutsettes at ulike instanser også kan frigjøre ressurser i forbindelse med
prosjektet gjennom deltagelse i arbeidsgrupper og fagdager.

4. Sektorer:

-

Kommune

-

Bufetat

5. Virkemidler og valg av virkemidler:

Det vurderes at arbeidet best kan gjennomføres gjennom tett samarbeid som fører til
kompetanseutveksling mellom instansene og utarbeidelse av arbeidsmetoder. Dette
vurderes å gjøres best gjennom:
Felles fagdager
Danne arbeidsgruppe(r) som lager felles kartleggingsverktøy og samarbeidsrutiner
Teste ut kartleggingsverktøy og samarbeidsrutiner ved bosetting av konkrete barn

Vår dato:
Vår referanse:
Arkivnr.:
Deres referanse:

11.11.2015
2015/4431
331.2

Saksbehandler:

Lisbet Kari Wølner

Innvalgstelefon:

32266683

Kommunene i Buskerud
Regionkoordinatorene

Skjønnsmidler 2016 til prosjekter
Vi viser til møte 11. november d.å. med regionkoordinatorene.
Fylkesmannen har for 2016 holdt tilbake 4 millioner kroner som skal gå til fornyings- og
innovasjonsprosjekter i Buskerud. Vi vil opprettholde samme fordelingsnøkkel som tidligere.
Denne fordelingsnøkkelen er følgende:







Drammensregionen
Region Vestviken
Kongsbergregionen
Region Midt-Buskerud
Ringeriksregionen
Hallingdalsregionen

kr 900.000
kr 550.000
kr 900.000
kr 450.000
kr 500.000
kr 700.000

Regionene skal fremdeles stå ansvarlig for utvelgelse av prosjektene. Regionene kan også
samarbeide om samme prosjekt. Fylkesmannen er opptatt av at midlene skal komme
kommunen til gode gjennom nyttige og målrettede prosjekter. Dersom en region ikke legger
frem godkjente prosjekter, kan Fylkesmannen fordele midlene til andre godkjente prosjekter i
andre regioner.
Kriterier for tildeling av midler:
Skjønnsmidlene skal gå til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Følgende
fremgår fra departementets retningslinjer:
«Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine
utfordringer. Midlene skal med andre ord fungere som risikoavlastning for kommunene for å
kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i
rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som
samfunnsutvikler. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.
Det skal ikke gis støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale driftsoppgaver,
eller prosjekter som er en del av det ordinære kommunale utviklingsarbeidet.
For å få tildelt prosjektmidler må kommuner i søknaden kunne vise til en gjennomtenkt og
realistisk prosjektplan. Kommunen må beskrive sine utfordringer godt, og kunne vise til klare

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

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

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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målsetninger for hva de ønsker å oppnå med prosjektet. Kommunen må også begrunne valget
av virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet.»
Krav til fylkesmannens oppfølging av prosjekter:
«For å sikre overføringsverdi mellom kommunene og en bevisst pengebruk skal resultatene av
prosjektene dokumenteres, og fylkesmannen skal gjøre en vurdering av prosjektene og
hvilken overføringsverdi de har til andre kommuner.
Fylkesmannen skal videreformidle resultatene fra prosjektene til andre kommuner og
stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom kommunene og på tvers av
fylkesmannsembetene, eksempelvis gjennom å bidra til at det finnes gode læringsarenaer.»
Avgrensning:
Det gis ikke skjønnsmidler til rene næringsutviklingsprosjekter.
Søknad:
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utviklet en integrert søknads- og
rapporteringsdatabase (ISORD). Kommunene skal søke direkte i denne databasen. Den
endelige versjonen av databasen er snart klar. Vi vil gi nærmere informasjon så snart
databasen er klar. Søknadsfrist er 1. mars 2016.
Med hilsen

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør
Lisbet K. Smedaas Wølner
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

SAKSFREMLEGG
Saksnummer:

Organ
Region Vestviken

15/2516

Møtedato
29.03.2016

Regionalutviklingsmidler 2016
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.

Rådmennenes forslag til vedtak:

Fordeling av regionalutviklingsmidler 2016 besluttes i maimøtet.

Vedlegg:

1. Saksfremlegg til fylkesutvalget, datert 10.02.16, ”Fordeling av regionale
utviklingsmidler til kommuneregionene i Buskerud”.

Saksutredning:

Fylkeskommunen vedtok fordeling av regionalutviklingsmidler 10. februar.
Midlene for 2016 er redusert noe og for Region Vestviken er det avsatt kr.
860000,-. Det er vedtatt at midlene skal fortrinnsvis benyttes til færre og mer
kraftfulle prosjekt med betydning for hele eller deler av regionen. Det er ikke
foretatt utlysning av årets midler med bakgrunn i å få avstemt med regionrådet
hva midlene bør brukes til. Fylkeskommunen har også påpekt at en bør fordele
midlene innenfor kommunene og ikke lyse disse ut da dette bl.a. kan skape
mye byråkrati og «falske forhåpninger» for søkere. Av de 5 tiltakene som ble
gitt støtte til i 2015 er 1 prosjekt ferdig (Den gode sirkelen - veier til
livslang bevegelsesglede Buskerud Idrettskrets). 2 nye prosjekter har
ikke levert status til fylkeskommunen (Grunderbyen og Utvikling av Handel
Hurumhalvøya).
Administrasjonen må sjekke ut status for om det er aktuelt å videreføre disse
prosjektene.
Når det gjelder støtte til etablererveiledning vil alle kommunene få tilsvarende
støtte som i fjor fra den udisponerte støtten som fylkeskommunen besitter (1.6
millioner kroner).
Ut fra status på området vil administrasjonen etter utsjekk om eksisterende
prosjekt skal vurderes for ny støtte komme opp med 1-2 prosjekt som kan
være kraftfulle for regionen til maimøtet. En tanke kan være å be de 3

næringsrådene om et felles prosjekt for Gründerskap og innovasjon for
eksempelvis unge etablerere.

Rådmennenes vurdering:

Hovedhensikten med regionalutviklingsmidler er å skape ny næringsaktivitet i
regionen. Utviklingsmidlene har de siste årene gått til mange interessante
prosjekt men har med unntak av «Kreative Slemmestad» skapt få
arbeidsplasser og knoppskytinger innenfor næringslivet. For 2016 bør midlene
gå til et prosjekt som kan løfte gründere i kommunene til å realisere
ideer/produkt til en bedriftsetablering.
Administrasjonen utarbeider forslag til et «Gründerprosjekt» i samarbeid med
næringsrådene i regionen for presentasjon i maimøtet.

Saksframlegg

Vår saksbehandler
Vår referanse

Kjersti Bærug Hulbakk, tlf. 32808665
2009/844-22

UTVALG

UTVALGSSAK

Fylkesutvalget

MØTEDATO
10.02.2016

Fordeling av regionale utviklingsmidler til
kommuneregionene i Buskerud
Fylkestinget bevilget kr. 8.090.000 til kommuneregionene for 2016. I etterkant et det
bevilget ytterligere 1,6 mill fra staten til Buskerud på post 551.60. Fylkesrådmannen
foreslår at disse midlene bevilges til kommuneregionene og avsettes til
regionoverskridende næringsutviklingsprosjekter i tråd med statlige, fylkeskommunale
og regionale næringsplaner.
Forslag
1.
Midler til kommuneregionene fordeles slik :

Vest Viken kommuneregion
Nye Drammensregionen, D5
Ringeriksregionen
Midt-Buskerud
Kongsbergregionen
Hallingdalsregionen
Totalt

860.000
1.050.000
1.245.000
1.220.000
1.860.000
1.855.000
8.090.000

2.
Kr. 1,6 mill øremerkes til regionoverskridende næringsutvikling. Midlene disponeres i samarbeid med
kommuneregionene.

Buskerud fylkeskommune, ……….
Georg N. Smedhus
fylkesrådmann

Bakgrunn for saken

Fylkestinget bevilget kr. 8.090.000 til kommuneregionene for 2016. Kr. 3.580.000 er
statlige midler, såkalte 551.60 midler. Disse midlene må følge statlige retningslinjer og
kan bare brukes i tidligere distriktskommuner (Hallingdalskommunene, kommuner i
Numedal, Sigdal og Krødsherad). Kr. 4.510.000 er egne fylkeskommunale
utviklingsmidler og kan brukes i hele Buskerud. Kommuneregionene ble tildelt kr.
10.765.000 i 2015.
Tildelte midler i 2015 :
Vest Viken kommuneregion
Nye Drammensregionen, D5
Ringeriksregionen
Midt-Buskerud
Kongsbergregionen
Hallingdalsregionen

1.150.000
1.400.000
1.660.000
1.605.000
2.480.000
2.470.000

Det er en reduksjon på ca 25% til kommuneregionene fra 2015 til 2016. Årsaken til
reduksjonen er både en reduksjon i overføring av statlige midler til Buskerud og lavere
rente på ansvarlig lån hos Vardar.
Etter at Fylkestinget behandlet HP økte Stortinget bevilgningen på post 551.60 med
54,2 mill. Buskeruds andel av dette ble 1,6 mill.
Fylkesrådmannen foreslår at disse midlene tildeles kommuneregionene, men at de ikke
fordeles til en spesiell region men kan brukes til regionoverskridende næringsutvikling.
Dette er i tråd både med statlige føringer, fylkeskommunens nylig vedtatte næringsplan
og strategiske næringsplaner i kommunene.
Midlene fordeles i prosess og i tett dialog med kommuneregionene.
Det foreslås en tilnærmet lik prosentvis reduksjon på alle kommuneregionene i forhold
til deling fra 2015.
Forslag til tildelinger i 2016 :

Vest Viken kommuneregion
Nye Drammensregionen, D5
Ringeriksregionen
Midt-Buskerud
Kongsbergregionen
Hallingdalsregionen

860.000
1.050.000
1.245.000
1.220.000
1.860.000
1.855.000

Det avklares nærmere i dialog med kommuneregionene bekjentgjøring av midlene,
men midlene skal fortrinnsvis benyttes til færre og mer kraftfulle prosjekt med
betydning for hele eller deler av regionen.

Konklusjon
Fylkesrådmannen foreslår tildeling slik det fremkommer i forslag til vedtak.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

