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MØTEINNKALLING NR. 02/16 

 

Organ: Region Vestviken 
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Møtedato: 11.05.2016 Tid: 14:30 

 
OBS! Møtet starter kl. 11 med lunsj før workshop kl. 12. 
 

SAKSLISTE 
 

Møtesakstype/nr. Saksnr. 
 Tittel 

 
Møtet starter kl. 11 med lunsj. 
 
12:00 – 14:15: Workshop. 
14:30 – 15:30: Ordinært møte. 
 
Orientering om regional areal- og transportplan v/Ellen Korvald. 
 
PS  6/16 15/2508   
  Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/16 

 
 
PS  7/16 15/1853   
  Orientering om regional areal- og transportplan for 

Buskerud ( ATP )  
 

 
PS  8/16 15/9287   
  Orientering om regional plan for kulturminnevern i 

Buskerud  
 

 
PS  9/16 15/2516   
  Region Vestviken - Regionale utviklingsmidler  

 
 
PS  10/16 15/4842   
  Partnerskap Buskerud fylkeskommune og Region 

Vestviken 2017 - 2019  
 

 
PS  11/16 15/2514   
  Region Vestviken studietur 2016  

 
Monica Vee Bratlie (s) Lene Forssell Solsrud (s) 
leder   sekretariatet 



  

 

SAKSFREMLEGG 
 
 

 Saksnummer: 15/2508 
   
   

 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/16 - Region Vestviken 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Vedlagte møteprotokoll nr. 01/16 godkjennes. 
 

Vedlegg: 
Møteprotokoll nr. 01/16.  
 
 
 



 

RØYKEN KOMMUNE 
MØTEPROTOKOLL NR. 01/16 

Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region 

Vestviken. 
 
Organ: Region Vestviken 

Møtedato: 29.03.2016 
 

Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Vararepresentant 
Leder Monica Vee Bratlie, H   

Nestleder Børre Pettersen, AP   
Medlem Else Marie Rødby, SP FO  
Medlem Ivar Granum, AP   

Medlem Eva Norén Eriksen, H   
Medlem Roar Skryseth, H   
Medlem Gunn Cecilie Ringdal, H   
Medlem Brynhild Heitmann, KrF FO  

Medlem Tonje Evju, AP FO  
Medlem Rune Kjølstad, H FO  
Medlem Lena Reitan, SV FO Olav Skinnes, SP 
Medlem Sigurd Fjøse   
Rådmann Røyken Per Morstad FO  
Rådmann Hurum  Lars Joakim Tveit   
Rådmann Lier Hans-Petter Christensen   

Fylkesrådmann i 
Buskerud 

Georg Njargel Smedhus   

Administrasjonen 
Buskerud FK 

Sigurd Fjøse   

Kommunalsjef 
Røyken kommune 

Jan Erik Lindøe   

Politisk sekretariat Linda Merethe Harbo-Haase   

 
 

Møtesaksnr. 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  

 
 

 



 

 

 

1/16   
Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/15 

 
 

 

Behandling: 
Cecilie Ringdal representerer ikke Hurum som det står i vedtaket i sak 17/15 fra 

forrige møte den 7. desember 2015. 
 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

 
Vedlagte møteprotokoll nr. 04/15 godkjennes. 

 
 

 

 

2/16   
Regional planstrategi 2017 - 2020 - Utfordringsnotat til Region 

Vestviken 
 

 

 
Behandling: 

Region Vestviken vil gi fylkeskommunen innspill på regionale utfordringer etter 
at regionrådet har hatt workshop i maimøtet. 

 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 

 
 

 

 

3/16   
Revidering av langsiktig videregående skoletilbud i Buskerud 

 
 

 
Behandling: 
 

Fylkeskommunen ønsket skriftlige innspill. Følgende innspill ble gitt etter 
drøftingene: 

For et godt og velfungerende videregående skoletilbud må fylkeskommunen 
legge til rette for gode og funksjonelle kollektivtilbud for elever på 
Hurumhalvøya og i Lier. De videregående skolers fagtilbud må styrkes, særlig 



 

må fylkeskommunen satse på fagutdanning/yrkesfag. Kobling mot 
høyskolemiljøer og næringsklynger i regionen må styrkes. Fylkeskommunen må 

bruke videregående skoler som ressurser i samfunnsbyggingen. Kommunene og 
fylkeskommunen må kreve at leverandører til de offentlige tjenesteleveranser 
har lærlingordninger. Elever i regionen må kunne få tilbud om å søke elevplass i 

nabofylker. 
 

 
Rådmennenenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 
Innspill gitt i møtet sendes inn til Buskerud fylkeskommune. Saken tas til 
orientering. 

 
 

 

 

4/16   
Skjønnsmidler 2016 - Søknad fra Region Vestviken til Fylkesmannen i 

Buskerud 
 

 

 
Behandling: 

 
Hurum kommune trekker søknaden for etablering av oppgaveutvalg. Lier og 

Røykens søknader innstilles med omsøkte beløp. 
 
Rådmennenens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

 
Region Vestviken innstiller overfor Fylkesmannen å imøtekomme omsøkte 

prosjekter til årets skjønnsmiddelpott på kr. 395000,-. Følgende fordeling 
foreslås: 
 

Prosjekt Sum 
Flomkartlegging og flomsikringstiltak i Røyken kommune Kr. 145 000,- 

Prosjekt plassering av enslige mindreårige flyktninger under 15 år (Lier) Kr. 250 000,- 

Sum søknad prosjektstøtte skjønnsmidler Kr. 395 000,- 

 
 

 

 

5/16   

Regionalutviklingsmidler 2016 
 
 

 



 

Behandling: 
 

Næringsrådene er ønsket inn i et prosjekt, men kanskje også næringsutvalget.  
 
Rådmennenes forslag tilvedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

 
Fordeling av regionalutviklingsmidler 2016 besluttes i maimøtet. 

 
 

 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 
 
 

 Saksnummer: 15/1853 
   
   

 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Orientering om regional areal- og transportplan for Buskerud ( 
ATP ) 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Vedlegg: 
1. Notat fra fylkeskommunen om regional ATP. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
Buskeruds befolkning vokser, og det er forventet betydelig vekst i årene 
framover. Dette krever nye arealer til blant annet boliger, servicefunksjoner og 
næring. Og det medfører økte transportbehov relatert til arbeid, handel og 
fritid. 
 
Et moderne samfunn har behov for effektive og velfungerende løsninger for 
person- og godstransport basert på bil, bane, båt, buss, sykkel og gange. En 
bærekraftig samfunnsutvikling krever at areal og transport vurderes i 
sammenheng med sikte på å finne fremtidsrettede løsninger som gir reduserte 
utslipp og god framkommelighet for alle. Samtidig er det behov for å sikre 
grønne strukturer og andre viktige miljøkvaliteter.  
 
For å få en helhetlig vurdering av disse problemstillingene, har fylkestinget 
gjennom Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 vedtatt at det skal 
utarbeides en regional areal- og transportstrategi (vedtak 6. desember 2012). 
Et slikt plangrep imøtekommer også mange av Regjeringens forventinger til 
fylkeskommunene, som ble uttrykt i dokumentet Nasjonale forventinger til 
regional og nasjonal planlegging (juni 2011). 
 
Hensikten med planarbeidet er å komme fram til målsettinger og prinsipper for 
god og samordnet areal- og transportpolitikk for Buskerud, målsettinger og 
prinsipper som ulike samfunnsaktører kan legge til grunn i den videre utvikling 
av fylket. 
 



Regional areal- og transportplan for Buskerud 2016-2030 

Bakgrunn: 

Fylkestinget besluttet (06.12.12) gjennom Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016 at 
følgende planer skulle utarbeides:  

 Regional plan for kunnskapssamfunnet 

 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 

 Regional plan for kulturminnevern 

 Regional plan for areal og transport 

Om planarbeidet 

Arbeidet ledes av en administrativ styringsgruppe med representanter fra alle 
kommuneregioner, Fylkesmannen, viktige transportetater, Mattilsynet, NHO og LO. 

Planprogrammet for areal- og transportplanen setter rammer for gjennomføringen. 
Planarbeidet søker også å møte de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging, vedtatt av regjeringen 12. juni 2015.  

Noen stikkord om formen på planarbeidet. Det skal  

 se areal- og transportutfordringer i sammenheng  

 være på overordnet strategisk nivå 

 knytte ulike vedtatte relevante planer sammen, supplere gjeldende planer, 
rullere der det er behov, ta opp nye problemstillinger 

 ha rom for ulike løsninger i ulike deler av et mangfoldig fylke 

Mål- og strategistruktur 

Styringsgruppa utformet i november 2016 følgende mål- og strategistruktur for arbeidet:  

Visjon 

Buskerud skal være et konkurransedyktig og bærekraftig fylke med gode og attraktive bo- og 
arbeidsmarkedsregioner. 

Mål  
› Byer og tettsteder i Buskerud skal utvikles med fokus på effektiv arealbruk som 

støtter opp om miljøvennlige transportformer og sikring av blågrønne strukturer. 
› Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte fylket sammen, til resten av 

landet og til utlandet. Transportsystemet skal være trafikksikkert, effektivt, 
miljøvennlig og tilgjengelig for alle. 

› Buskerud skal oppfylle sin del av nasjonale klimamål. 

Delmål  
Arealbruk og transportutvikling skal sees i sammenheng med sikte på  

› å redusere klimagassutslippene fra transport gjennom mindre bruk av fossilt drivstoff 
og endrede transportformer 

› utvikle attraktive byer og tettsteder i hele fylket som håndterer befolkningsveksten i 
pressområdene og styrker distriktene 

› sikre naturressurser, naturtyper og naturmangfold.  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategier/Regional%20planstrategi%20for%20Buskerud%202013-2016.pdf
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Areal%20og%20transportplan/ATP%20planprogram%20-%20vedtatt.pdf


› utvikle et trafikksikkert og effektivt transportsystem som er tilpasset utfordringer 
både i pressområdene og i distriktene  

› styrke næringslivets konkurransekraft ved å forbedre transportløsningene for person- 
og godstransport, i og gjennom fylket 

› avlaste vegnettet ved å flytte godstransport fra veg til sjø og bane  
› endre innbyggernes reisevaner slik at all transportvekst i byer og tettsteder skal tas 

med gange, sykkel og kollektive reiseformer  
› styrke transportformer som bidrar til god folkehelse 

Strategier: 

Helhetsgrep: 
Buskerud skal utvikles med gode areal- og transportløsninger i hele fylket, men med rom for 
regionale ulikheter. To viktige premisser: 

 Utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder der veksten i 
persontransport skal tas med sykkel, gange og kollektivtransport. 

 Utvikle sterke distrikter med et attraktivt næringsliv basert på lokale ressurser.  

Arealstrategier: 
Disponere arealressursene med sikte på effektiv arealbruk, korte reiseavstander og vern om 
viktige naturressurser: 

A1 Lokalisere arbeidsplasser, handel og tjenester etter prinsipper om rett 
virksomhet på rett sted. 

A2 Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper om kompakt og 
menneske- og miljøvennlig stedsutvikling. 

A3 Disponere areal- og naturressurser i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 

Transportstrategier: 
Utvikle et helhetlig, koordinert og miljøvennlig transportsystem med god fremkommelighet 
for alle: 

T1 Legge til rette for at gange og sykkel blir en langt viktigere reisemåte i byer og 
  tettsteder. 
T2 Bygge ut kollektivtilbudet i byområder og på strekninger med tilstrekkelig 

passasjergrunnlag. 
T3 Utvikle et vegnett som dekker næringslivets transportbehov. 
T4 Utvikle et godstransportsystem som gir mer gods på sjø og jernbane, og 

avlaster vegnettet for tungtransport. 
T5 Sikre klima- og miljøvennlige transportløsninger. 

Status i arbeidet 

Det arbeides nå med å gi de ulike strategier innhold og form. Viktige spørsmål er hva de skal 
gi føringer for og hvor bestemmende føringene skal være.  

Når styringsgruppa har et samlet forslag til plan, legges saken fram for fylkesutvalget for 
vedtak om høring. Høring er planlagt til høsten. Målsettingen er sluttbehandling i 
fylkestinget i desember i år.  

 

EK 27.04.2016 



  

 

SAKSFREMLEGG 
 
 

 Saksnummer: 15/9287 
   
   

 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Orientering om regional plan for kulturminnevern i Buskerud 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Vedlegg: 
1. Notat om regional plan for kulturminnevern i Buskerud. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
Buskerud fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en regional plan for 
kulturminnevern, jf. Regional planstrategi for Buskerud 2013-2016. Formålet 
med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan Buskerud-samfunnet skal 
sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. 
Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt 
samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud 
 



Regionrådsmøte – Vestviken – 11. mai 2016 

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 
Buskerud fylkeskommune er i ferd med å utarbeide en regional plan for kulturminnevern, jf. Regional 

planstrategi for Buskerud 2013-2016. Formålet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan 

Buskerud-samfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og 

kulturmiljøer. Med en regional plan ønsker Buskerud fylkeskommune å etablere et godt 

samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. 

Planprosess og organisering 
Planen utarbeides som en regional plan i tråd med prosesskravene i plan- og bygningsloven. Det er 

lagt opp til en bred medvirkningsprosess slik at planen blir utarbeidet i samarbeid med 

kulturarvaktører. Museene, eiere og frivillige gjøre en viktig innsats for å ta vare på vår kulturarv, i 

tillegg til offentlige aktører. Det har derfor vært svært verdifullt å få innspill fra et bredt spekter av 

aktører underveis i planarbeidet.  

Det ble arrangert flere innspillsmøter i forkant av utarbeidelse av planprogram i 2014; 5 åpne 

innspillsmøter ved museer i Buskerud, innspillsmøte for statlige sektor og fylkeskommunen i tillegg til 

regionrådsmøter. Det er også arrangert innspillsmøter i 2015 og 2016 i forkant av utarbeidelse av 

planforslag; 4 åpne innspillsmøter ved museer i Buskerud, innspillsmøte for museumssektoren, 

innspillsmøte for kommuneplaneleggere, innspillsmøte for eiendomsutviklere, arkitekter og 

planleggere, innspillsmøte for Buskerud ungdommens fylkesting (BUFT). Ordinære høringsrunder ved 

oppstart av planarbeid og høring av planforslag er også gjennomført. Det har også vært mulig å 

sende inn skriftlige innspill. 

Organisasjonsstrukturen for planarbeidet har vært som følger: 

 Planeier: Fylkesutvalget er planmyndighet  

 Styringsgruppe: Bestående av representanter for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 

(2 rep.), Buskerud museumskrets (1 rep.), kommunene (2 rep.), Fortidsminneforeningen (1 

rep.) og utviklingssjefen i Buskerud fylkeskommune (1 rep.).  

 Arbeidsgruppe: Enhet for kulturminnevern i Buskerud fylkeskommune   

Innspillsmøtene i forbindelse med utarbeidelse av planprogram og planforslag erstatter opprettelse 

av referansegruppe da det åpnet for å få innspill fra flest mulig aktører. 

Planform og virkeområde 
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud er en tematisk plan for hele fylket. Den regionale 

planen er overordnet og skal legges til grunn for fylkeskommunal virksomhet. Planen er også 

retningsgivende for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. For å nå målene i 

planen, er det viktig at flere aktører samarbeider.  

Regional plan for kulturminnevern i Buskerud skal utvikle strategier for vern og bruk av kulturarven i 

Buskerud. I tillegg skal planen gi en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som viser viktige 

hovedlinjer i fylkets historiske utvikling.  

Oversikten over kulturmiljøene er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Formalisering av 

vern, må gjennomføres som egne verneprosesser for å gi kulturmiljøer som ikke allerede er fredet 

eller regulert til bevaring, et juridisk vern. Kulturminneloven og plan- og bygningsloven er juridiske 

virkemidler for å sikre vern av kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

 

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategier/Regional%20planstrategi%20for%20Buskerud%202013-2016.pdf
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Regionalutvikling/Regionale%20planer%20og%20strategier/Regional%20planstrategi%20for%20Buskerud%202013-2016.pdf


Regionrådsmøte – Vestviken – 11. mai 2016 

Utarbeidelse og høring av planforslag i 2016 
Planprogrammet ble fastsatt av Fylkesutvalget 4. mars 2015. Regional plan for kulturminnevern i 

Buskerud har fokus på vern gjennom bruk, og hvordan den offentlige forvaltningen, museene, 

frivillige og private kan samarbeide for å bidra til at kulturarven brukes som en ressurs i 

samfunnsutviklingen på en bærekraftig og forsvarlig måte.  

Hovedtemaene for planarbeidet har vært, jf. fastsatt planprogram: 

 Oversikt over kulturmiljøer som forteller hovedtrekkene i fylkets historie  

 Kunnskapsgrunnlag og kompetanse i kommune  

 Formidling av kulturarv 

 Kulturarv som ressurs i samfunnsutviklingen 

 Regionale samhandlingsarenaer og styrking/etablering av regional kulturminnekompetanse 

Planforslaget utarbeides på bakgrunn av innspill mottatt i løpet av planprosessen. Nasjonale mål og 

føringer, regionale føringer og sentralt lovverk og strategier er lagt til grunn for planarbeidet. 

Det pågår arbeid med å utvikle et planforslag med målsettinger, satsingsområder og tiltak. Det vil 

også knyttes en handlingsdel til planen. Handlingsdelen vil rulleres årlig. Planforslaget vil bli lagt ut til 

offentlig ettersyn i løpet av 2016.  

Verneverdige kulturmiljøer som viser viktige sider av Buskeruds historie  
Det utarbeides en oversikt over verneverdige kulturmiljøer som forteller viktige sider ved fylkets 

historie fra eldre tid til vår egen tid. Formålet med denne oversikten er å synliggjøre bevarte 

kulturmiljøer som viser viktige sider ved fylkets historie. Et kulturmiljø er et område hvor 

kulturminner inngår i en større sammenheng eller helhet.  

Det presiseres at utvalget er foretatt på bakgrunn av eksisterende kunnskap. Det er lagt vekt på 

kommunedelplaner for kulturminner og kulturmiljøer, Nasjonal registrering av verdifulle 

kulturlandskap, Riksantikvarens NB!-register og andre kulturminneregistreringer i valg av 

kulturmiljøer. 

Kulturmiljøene er først og fremst større og geografisk avgrensede områder. Unntaket er bergkunst og 

middelalderbygg/-kirker/-kirkesteder da dette er kulturminnetyper som ikke nødvendigvis befinner 

seg innenfor et klart avgrenset geografisk område, men som allikevel er verdifulle kulturminner som 

bidrar til å utfylle fylkets historie når det gjelder tro og tradisjon. Disse kulturminnene er sjeldne og 

har svært høy verneverdi. 

Oversikten over kulturmiljøer skal være et kunnskapsgrunnlag som kan brukes i forbindelse med 

planlegging og utvikling i kommunene. Buskerud fylkeskommune ønsker at denne oversikten skal 

bidra til forutsigbarhet i framtidig planlegging av tiltak og utvikling ved at regionale 

kulturminneinteresser er kjent for allmennheten. Vi understreker samtidig at det vil finnes andre 

verdifulle lokale kulturminner og kulturmiljøer i kommunene, samt andre fredete kulturminner i 

kommunene som det også er viktig å ta hensyn til i plan- og byggesaker. 

Oversikten er ikke juridisk bindende med hensyn til arealbruk. Noen av kulturmiljøene har allerede et 

vern, for eksempel Kongsberg sølvverk som er fredet etter kulturminneloven. Noen av kulturmiljøene 

omfatter arkeologiske kulturminner eldre enn 1537. Slike kulturminner er automatisk fredet etter 

kulturminneloven. Eventuelle verneprosesser av kulturmiljøer som ikke har noe vern – gjennom plan- 

og bygningsloven eller kulturminneloven – vil måtte skje gjennom egne prosesser.  

http://www.bfk.no/Documents/BFK/Kulturminnevern/Regional%20plan/Fastsatt-Planprogram-Regional-plan-for-kulturminnevern-4.mars2015.pdf


Regionrådsmøte – Vestviken – 11. mai 2016 

I region Vestviken foreslås følgende oppført på denne oversikten for å bidra til å vise viktige sider av 

fylkets historie: 

 Røyken: Oltidsveien 

 Røyken: Slemmestad 

 Røyken: Høvikvollen 

 Hurum: Holmsbu-Rødtangen 

 Hurum: Kongsdelen-Engene (Engene gamle dynamittfabrikk) 

 Lier: Huseby 

 Lier: Gjellebekk 

 



  

 

 

SAKSFREMLEGG 
 
 

 Saksnummer: 15/2516 
   
   

 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Regionale utviklingsmidler - Søknader 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Regionrådet støtter innstilling og støtter følgende prosjekt: 
- Matnettverk med kr. 400 000 
- Gründerbyen med kr. 560 000 
 
Alle prosjekt som gis støtte skal informere regionrådets møte den 5. oktober 
eller den 30. november om fremdrift og resultater. Regionrådets innstilling 
oversendes Fylkesutvalget for endelig behandling. 
 

Vedlegg: 
1. Søknad ”Gründerbyen” med vedlegg. 
2. Søknad ”Mat fra Vestviken”. 

 
Saksutredning: 
For 2016 har en ikke lyst ut de regionale utviklingsmidlene.  Regionrådet ønsker 
å satse på få, men kraftfulle prosjekter. Prioriterte temaer for 2016 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 til behandling. 
Regionrådet har for 2016 kr. 860000 til rådighet for å støtte utviklingsprosjekt. 
I tillegg har en med bakgrunn i at prosjekt om kartlegging av handel i Hurum 
og Røyken i regi av Høgskolen Buskerud og Vestfold ikke ble igangsatt kr. 
100000,- ekstra til utdeling. Totalt kr. 960000. Etter gjennomgang av 
søknadene er en innstilt på å gi støtte til begge prosjekt. Innstillingen 
oversendes Buskerud fylkeskommune for endelig behandling i Fylkesutvalget. 
 



 

 

Prosjektsøknader Søknadsbeløp Vurdering / innstilling 

Mat fra Vestviken 400000 Prosjektbeskrivelse: 
Gjennom ovennevnte forprosjekt, ser 
vi et stort potensial for 
næringsutvikling i landbruket i Region 
Vestviken. Det er stor etterspørsel 
etter mat fra lokale produsenter i hele 
Osloregionen og vår region ligger 
«midt i matfatet» både når det 
gjelder matproduksjon og kunder. 
Ved å stimulere til etablering av et 
produsenteiet matnettverk, vil dette 
medføre økt omsetning av lokalmat 
og flere arbeidsplasser i 
landbruksnæringen. 
Spørreundersøkelsen har avdekket at 
det er interesse for å danne et 
matnettverk. Sammen med 
produsentene, er det ønskelig å finne 
fram til en modell som danner 
grunnlaget for å opprette et 
matnettverk i Region Vestviken. 
Prosjektmål: Etablere en 
forretningsmodell for etablering av et 
produsenteiet matnettverk i Region 
Vestviken 
Vurdering: prosjektet er løftet frem 
fra de tre næringsrådene og 
administrasjonen mener at dette 
prosjektet er positivt for å utvikle 
landbruksnæringene i de tre 
kommunene. Et matnettverk som vil 
brande kvalitetsprodukter fra 
landbruksnæringen vil være med på å 
bygge omdømme og identitet for 
regionen samt viktigst styrke 
næringen og på sikt skape flere 
arbeidsplasser.  
Prosjektet faller inn under kriteriene til 
regionrådet og regional plan. 
Regionrådet støtter prosjektet med 
kr. 400000 
 

Gründerbyen 
Slemmestad 
Brygge AS 

900000 
 
 
 
 
 

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 
Prosjektet søkes om for en 
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 
entrepenører 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 
SIVA, gjerne i samarbeid med 
Buskerud Fylkeskommune 
• Det skal være etablert et formalisert 
samarbeid med ett eller flere FoU-
miljøer for å styrke 
satsingen. 
• Prosjektet skal 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- og 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. 
2016 
Videreføring av aktivitetene i 2015 
med særlig fokus på å styrke 
gründerbedriftene som har etablert 
seg i Slemmestad. Videreføring av 
konseptet og 
tilrettelegging/samarbeid med 
oppstartsmiljøer i Lier 
og Hurum. 
- Videreutvikling av Blekksprut1 i 
Slemmestad som co-work space. 
- 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. 
- Gjennomføre minimum 2 seminarer 
som er relevante for prosjektet,og 
som har regional/nasjonal 
interesse. 
- Arbeide for å skape nye etableringer 
innenfor næringene i Slemmestad og 
regionen med 
forpliktende samarbeid i klyngen. 
- Oppstart av de nasjonale og 
internasjonale FoUI – prosjektene 
med NMBU, Telemarksforsking og 
Tendensor AB. 
- Arbeide for tilgang på flere lokaler 
for aktører innenfor næringene og 
kunnskapsintensive 
arbeidsplasser gjennom øvrig 
bygningsmasse i Slemmestad. 
- 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 
2017 
Videreføring av målene for 2016. 
Detaljert oversikt utarbeides til neste 
års søknad 
 
Vurdering: 
Prosjektets første år har fokusert på å 
få etablert aktivitet i lokaler samt 
ulike aktiviteter for gründere. 



 

 

Prosjektet som har en treårig 
tidshorisont vil fra i år søke å trekke 
inn samarbeid med gründermiljø i Lier 
og Hurum. Dette er positivt og er med 
på å bygge opp kompetanse 
regionalt. 
Prosjektet faller inn under kriteriene til 
regionrådet og regional plan. 
Regionrådet støtter prosjektet med 
kr. 560000 
 

Totalt antall 
søknader 2 

1300000 Innstilling støtte totalt: 960000 
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Søknad

Søknadsnr. 2016-0063 Søknadsår 2016 Arkivsak

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

Prosjektnavn Gründerbyen - videreføring

Kort beskrivelse

Prosjektet er et helhetlig og integrert prosjekt hvor målet er å skape nye 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 og Blekksprut1 er ansvarlige for prosjektet med 

et forpliktende samarbeid med Røyken kommune, FoUi-miljøer, næringsliv, grunneiere og næringsråd.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelse

” Gründerbyen ” – Regional innovasjonsklynge for teknologi- og kunnskapsintensive næringer i region

Vestviken. Prosjektet bygger på resultatene fra stedsutviklingsprosjektene Slemmestad2020 og

Kreative Slemmestad, og resultatene i attraktivitetsprogrammene og forskningen Telemarksforsking

har utviklet. Prosjektet har oppnådd gode resultater i første prosjektår med 15 nye arbeidsplasser i

Slemmestad knyttet til Gründerbyen. Målsettingene for andre og tredje prosjektår er å fortsette

denne veksten. En målrettet satsing på gründerskap og fokus på kunnskapsintensiv næring gir gode

resultater. Se vedlegg for rapport og nærmere beskrivelse.

Nøkkelen for å lykkes med å skape ny næring og øke besøks- og bostedsattraktiviteten ligger i å

utvikle god samspillskultur og jobbe nedenfra og opp. Telemarksforsking har allerede begynt å gjøre

case-undersøkelser i Slemmestad av samspillskultur og attraktivitet for næring, bosted og besøk og

peker på spennende kunnskap og resultater for regionen. Gründerbyen har lagt stor vekt på å skape

et godt miljø for gründere og etablerere i Slemmestad sentrum. Et av de første tiltakene var å

etablere et gratis og kraftig wifi-nett i sentrum. Dette er nå etablert, og i dag kan man like gjerne sitte

på torget eller inne på en av de hyggelige kafeene i sentrum og jobbe. Satsingen på gründervennlig

infrastruktur vil bli forsterket videre i prosjektet.

Potensialet i regionen er stort for gründerskap og etablererkultur med høyt utdannet befolkning,

nærhet til ledende næringsmiljøer og tilgang på lokaler og arealer. Prosjektet vil fasilitere og legge til

rette for etableringer gjennom å utvikle et kreativt gründerskap med fokus på å tiltrekke seg

talentene, og jobbe etter prinsippene for Talent Attraction Management (TAM) og Business Attraction

Management (BAM). Papirbredden Innovasjon AS er nå valgt ut av Buskerud Fylkeskommune

sammen med Kongsberg Næringsforening til å være med i et nordisk BAM-prosjekt ledet av det

svenske FoUI selskapet Tendensor AB, og vil bruke prosjektet ”Gründerbyen” som case og deltaker i

dette nettverket. Gründerbyen har etablert et samarbeid med Masterstudiet i Entreprenørskap og

Innovasjon ved NMBU, og vil videreføre dette i andre og tredje prosjektår.

Prosjektet har base i Slemmestad, og vil utvikle Slemmestad til et nav i regionen for gründerskap og
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etableringer i nært samarbeid med resten av Røyken og nabokommunene.

Prosjektet er organisert for å være hands-on og jobbe tett på etableringer og start-ups samtidig som

det er solid forankret med FoUi, etablert næringsliv og internasjonale kontakter.

Prosjektstrategi:

For å lykkes med å utvikle ny næring innenfor kunnskapsintensive næringer i regionen skal prosjektet

arbeide etter følgende overordnete strategier:

Samarbeide med bedrifter og miljøer i Asker og Bærum og Buskerud innenfor subsea og andre

relevante næringer.

Drive aktivt etter prinsippene for Talent Attraction Management (TAM) og modellen som PI as  har

vært med å utvikle sammen med det svenske strategiske konsulentselskapet Tendensor AB

http://tendensor.com)

Deltakelse i Business Attraction Management (BAM): Det nye nordiske samarbeidsprosjektet og

nettverket som Tendensor AB har etablert i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, Papirbredden

Innovasjon og Kongsberg Næringsråd i Norge.

http://tendensor.com/news/business-attraction-management/

Deltakelse i det nordiske forskningsprogrammet til Telemarksforsking, Reglab (Da) og Tillväxtnalys (Sv)

rettet mot attraktivitetsutvikling med spesielt fokus på næringsattraktivitet.

(http://www.telemarksforsking.no/fag/tema.asp?gID=REI&t_id=110 )

Legge til rette for at det finnes lokaler i Slemmestad og i regionen både for kontorfasiliteter,

cowork-spaces, produksjons- og verkstedlokaler i samarbeid med grunneiere, næringsrådene og

kommunene.

Arbeide tett med statlige nivåer (Departementene, Kulturrådet, Husbanken o.a) Utnytte kompetansen

og nettverket i regionens innovasjonsselskap, Papirbredden Innovasjon, AS som samarbeidspartner.

Søke opp og drive et bedriftsnettverk med støtte fra Innovasjon Norge spesielt rettet mot

gründerskap og innovasjon innenfor ”kreative ingeniør-næringer”, med utgangspunkt i Blekksprut1

som er den første satsingen på ”cowork-spaces” rettet mot kunnskapsbasert næring i Slemmestad og

regionen (se egen presentasjon).

Etablere og drive kompetansehevende tiltak som kurs, seminarer, studieturer, partnerskap,

prosjektutvikling i samarbeid med aktørene, næringsrådet og andre samarbeidspartnere

Hente inspirasjon fra de beste. Prosjektet har allerede vært på besøk i Brooklyn Tech Triangle – og vil

utvikle samarbeidet her videre. http://brooklyntechtriangle.com

Ta ansvar for at det utvikles et miljø for kunnskapsintensive næringer i Slemmestad og regionen etter

en klyngemodell –basert på kunnskap fra relevante FoU-miljøer. Se for eksempel:

http://menon.no/upload/2011/09/27/menon_nringsklynger_01_2008.pdf

Bygge opp kompetanse- og kunnskapsmiljø med basis i formidling gjennom gammelt og nytt bibliotek

og geologisenter i Slemmestad. Jobbe tett sammen med prosjekt Geoteket med støtte fra

Nasjonalbiblioteket til å bli et kompetansesenter for kunnskap og geologi i samarbeid med næringsliv

og kunnskaps-/forskningsinstitusjoner. Det er allerede etablert kontakt med de ledende firmaene i

Norge innenfor betong- og sementindustrien gjennom utviklingen av nytt informasjonsmateriell for

Cementmuseet.

Utnytte den sentrale beliggenheten til Slemmestad og regionen, og tilgangen på egnete arealer - nye

og eksisterende. Stedsutviklingen er avgjørende for utvikling av arbeidsplasser på samme måte som
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utvikling av arbeidsplasser er avgjørende for stedsutviklingen.

Bygge på gründerfokuset og innovasjonsfilosofien i Blekksprut1 som en sentral del av prosjektet.

Bygge ut konseptet Blekkesprut1 med større lokaler og legge til rette også for produksjonslokaler (se

vedlegg Blekksprut1 – fortsettelse). Ta initiativ til å etablere oppstartsmiljøer etter modell og metode

fra Blekksprut1 i nabokommunene.

Sikre og utvikle næringspotensialet i eksisterende og nye etableringer innen næringene gjennom

Papirbredden Innovasjons tilgang på virkemiddelapparat (Næringsråd, SIVA, Innovasjon Norge o.a.)

Utvikle satsingen i samspill med Buskerud Fylkeskommune, og i tråd med fylkets strategi- og

handlingsplan for innovasjon og næring.

Samarbeide med nabokommunene om prosjekter og bidra til at klyngen får regionale virkninger

og bidrar til næringsutvikling og kompetanseheving i regionen.

Jfr Telemarkforkings modell for attraktivitet (se vedlegg)

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Slemmestad brygge AS
Org.nr:981 712 870

Vaterlandsveien 31
3470 SLEMMESTAD

90890921

Kontakt-
person 

Slemmestad brygge AS Vaterlandsveien 31
3470  SLEMMESTAD

90890921

Prosjekt-
leder

Arve Vannebo PB 822
3007  DRAMMEN

91803492

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Prosjektet fikk støtte fra Region Vestviken/BFK med kr 400.000,- til første prosjektår

Spesifikasjon

Bakgrunn

Bakgrunn

1. Lokale, regionale og nasjonale føringer

Lokalt.

Røyken har med virkning fra kommunevalget opprettet et eget utvalg for næringspolitikk, og følger

satsingen på Gründerbyen tett. Røyken kommune har klare målsettinger for næringspolitikken sin:

• Røyken er en kommune i vekst. I Røykens kommuneplan for 2011-2023 er det lagt sterk vekt på en

konsentrert befolkningsvekst i kommunens fire tettsteder. Slemmestad er ett av disse.

• Det er utarbeidet egen kommunedelplan for Slemmestad (vedtatt 01.12.2011). I denne planen

legges det opp til en sterk satsing i Slemmestad på boligbygging og befolkningsvekst. Det er en

avgjørende faktor for å lykkes med dette at det etableres arbeidsplasser i Slemmestad, og at man

lykkes med stedsutviklingen i Slemmestad.

• Næringsvirksomhet er svært viktig for stedsutvikling og utvikling av Røyken som lokalsamfunn. Det

skaper arbeidsplasser, gir levende nærmiljøer og sentrumsområder, og bidrar til å sikre kommunen

bærekraft.

• I kommuneplanen legges det videre vekt på at Røykens befolkning har en typisk ”forstadsprofil”

med mange barnefamilier, og lite nyetablerte i 20-30 årsalderen. En stor del (over 70%) av

arbeidstakerne i kommunen pendler ut. Det er ønskelig for Røyken kommune å tiltrekke seg flere

yngre arbeidstakere – og nye arbeidsplasser i egen kommune.
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• Om næringsutvikling i kommuneplanen heter det: ”I henhold til vedtatt samfunnsdel, skal Røyken

kommune stimulere til lokal næringsutvikling i tråd med kommunens beliggenhet, regionale rolle og

kommunens senterstrategi. Kommunen skal særlig vektlegge tilrettelegging for service- og

tjenesteytende virksomhet i kommunens lokale sentra, samt tilrettelegge for kunnskapsbasert næring

og arbeidsplasser.”

I Røyken kommunes næringsplan (2014 – 2018) heter det:

”Den store utpendlingen av kompetanse er en stor utfordring for kommunen. Over 70% av de

yrkesaktive må daglig pendle ut av kommunen til jobb. 73% mot Oslo og 24% mot Drammen. Selv om

stadig flere bedrifter etablerer seg i kommunen, blant annet på Røyken næringspark, er det viktig å

planlegge med flere næringsarealer tilpasset kontorarbeidsplasser, i tilknytning til kommunens

trafikknutepunkt. ”

I Slemmestad skal det etableres mye nytt næringsareal tilpasset kunnskapsintensiv næring samtidig

som det er tett på arealer for mer plasskrevende virksomhet.

I Røyken kommunes næringsplan heter det videre at ”I relativt nær fremtid vil arbeidskraft bli

mangelvare i samfunnet. Røyken har et stort konkurransefortrinn ved å kunne tilby bedrifter som vil

etablere seg i kommunen kompetent arbeidskraft.”

Blant målsettingene som er listet opp i planen under næringsvirksomhet heter det:

• Mål: Det skal opprettes 400 nye arbeidsplasser i Røyken i perioden 2014-18, med hovedfokus på

privat næringsliv.

• Delmål 3: Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kulturnæringene

• Delmål 4: Tiltrekke seg flere arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte næringer

• Delmål 7: Samarbeide med andre kommuner i regionen om næringsutvikling

I planen legges det stor vekt på å profilere kommunen som et attraktivt sted å etablere seg for

bedrifter og ansatte.

.

Prosjekt ”Gründerbyen” vil ha hovedfokus på næringsutvikling i Slemmestad og Røyken, men vil også

se

etter muligheter for samarbeid med bedrifter og miljøer i Lier og Hurum

Gjennom resultatene i Slemmestad har Papirbredden Innovasjon etablert kontakt med Lier

kommune, og startet en dialog for å se på en gründersatsing i Lierbyen og en fortsettelse av arbeidet

med helseklynge knyttet til Fjordbyen og det nye sykehuset.

Regionalt

• Røyken og Slemmestad ligger sentralt i hovedstadsregionen, og vil være et viktig sted å satse på

utvikling for å ta unna for den store forventete veksten i hovedstadsregionen (over 30% fram til 2030

jfr. http://www.utviklings-og-kompetanseetaten.oslo.kommune.no /oslostatistikken

/article166649-42123.html

• I Buskerud Fylkeskommunes ”Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling” (12.11.14)

heter det at ”Buskerud skal være en bærekraftig og innovativ vinnerregion for å fremme

næringsutvikling og bosetting.”

I planen brukes følgende figur for å understreke nødvendigheten av vertskapsattraktivitet:Se vedlegg

Det heter videre i planen at det er skal satses på kunnskapsbasert næringsutvikling:

(BFK 12.11.14)

Planen understreker også satsingen på klynger og nettverk – og at det er vektlegging av kvalitet i
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klyngeetableringene:

(BFK 12.11.14)

Nasjonalt

• Det er i samsvar med nasjonale strategier å sikre en utvikling hvor en helhetlig utvikling og satsing

i Slemmestad og region Vestviken kan støtte opp om en bærekraftig vekst i Osloregionen.

• Det er i dag et stort behov for omstilling innenfor norsk subsea og offshorenæring. En rekke av de

store aktørene i næringene er plasser i Asker og Bærum, og har arbeidstakere bosatt i vår region. Det

er et stort potensiale, og en målsetting for prosjektet, og tilby arbeidstakere herfra muligheten til å

starte for seg selv, ta med seg prosjektideer og etableringer til satsingen på Gru¨nderbyen”.

Kompetansen i disse næringene er avgjørende for å utvikle ny teknologi og jobbe med løsninger for

framtidens energikilder og nullutslipp-samfunnet.

• Det er etablert en rekke initativ for å legge til rette for kontorfellesskap og co-work spaces i de

større byene – spesielt innenfor kreative næringer. Prosjektet vil overføre denne filosofien til

teknologi og andre kunnskapsintensive næringer, og tror at Slemmestad og Hurumhalvøya med sine

tilgang på boområder, kompetanse og nærhet til hovedstaden og ledende kompetansemiljøer, kan bli

et nasjonalt vekstsenter for gru¨nderskap og innovasjon innenfor disse næringene.

Prosjektmål

Prosjektmål og tidsplan

Prosjektet søkes om for en 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

entrepenører 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

SIVA, gjerne i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune

• Det skal være etablert et formalisert samarbeid med ett eller flere FoU-miljøer for å styrke

satsingen.

• Prosjektet skal 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- og 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.

2016

Videreføring av aktivitetene i 2015 med særlig fokus på å styrke gründerbedriftene som har etablert

seg i Slemmestad. Videreføring av konseptet og tilrettelegging/samarbeid med oppstartsmiljøer i Lier

og Hurum.

- Videreutvikling av Blekksprut1 i Slemmestad som co-work space.

- Tiltak for bistand og veiledning av gründere innen teknologi.

- Fasilitator for nettverk av etablerere og gründere og ressurspersoner i og utenfor regionen
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- Etablere arena for samhandling med øvrig næringsliv.

- Gjennomføre minimum 2 seminarer som er relevante for prosjektet,og som har regional/nasjonal

interesse.

- Arbeide for å skape nye etableringer innenfor næringene i Slemmestad og regionen med

forpliktende samarbeid i klyngen.

- Oppstart av de nasjonale og internasjonale FoUI – prosjektene med NMBU, Telemarksforsking og

Tendensor AB.

- Arbeide for tilgang på flere lokaler for aktører innenfor næringene og kunnskapsintensive

arbeidsplasser gjennom øvrig bygningsmasse i Slemmestad.

- 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

2017

Videreføring av målene for 2016. Detaljert oversikt utarbeides til neste års søknad

Forankring

Prosjektet er forankret i Røyken kommunes planverk som vist under "Bakgrunn" med et sterkt fokus

på etablering av flere arbeidsplasser i kommunen, og en satsing på kunnskapsintensive næringer.

Med det nyopprettete utvalget for næringspolitikk er kommunens engasjement i forhold til

næringsutvikling og innovasjon styrket.

Prosjektet faller også godt inn under målsettingene i omstillingsarbeidet i Hurum kommune, og Lier

kommunes arbeid med å utvikle næring i Lierbyen og med Fjordbyen.

Profileringen og satsingen på nyetableringer og utvikling av samspillskultur i regionen vil bidra godt i

arbeidet med å skape arbeidsplasser og bygge omdømme for regionen med en tydelig profil på

nyskaping og gründerskap.

Prosjektet bygger videre på etableringer og lokale initiativ i Slemmestad og regionen, og har god

forankring i miljøer som er under etablering.

"Gründerbyen Slemmestad" er videre planmessig forankret i Buskerud Fylkeskommunes strategier og

næringsplan.

Prosjektet er et viktig element i stedsutviklingen i Slemmestad og regionens rolle i

regionalutviklingen på Østlandet.

"Gründerbyen Slemmestad" er godt forankret politisk og administrativt i Røyken kommune med tett

dialog i form av politiske rapporteringer, og utstrakt samarbeid med administrasjonen.

Prosjektet har en god kontaktflate med administrasjonen i Buskerud Fylkeskommune, og har blant

annet vært vertskap for nettverk for kulturnæringsrådgivere i 6 fylker. Prosjektet samarbeider også

formelt med Røyken næringsråd.

Prosjektorganisering

Prosjektet eies av Slemmestad Brygge AS i samarbeid med Papirbredden Innovasjon AS og

Blekksprut1 AS.

Styringsgruppen for prosjektet består av Røyken Næringsråd, Papirbredden Innovasjon AS og

Slemmestad Brygge AS.

Det er etablert to referansegrupper. En for aktørene i klyngen og en for samarbeidsaktører

innenfor subsea- og offshorenæringene.

Det er et mål i løpet av treårsperioden at det opprettes et selskap som eies av aktørene og som tar

over rollen som driver av prosjektet etter at det er ferdig. Det er et mål å etablere ”Gründerbyen AS”
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eller liknende som en videre driver av initativet, og at dette selskapet i løpet av perioden har fått

status som et Arenaprosjekt eller NCE.

Samarbeidspartnere

FORMELLE SAMARBEIDSPARTNERE

Røyken Næringsråd- samarbeidspartner i drift av nettverket og samarbeidspartner sammen med

Hurum næringsråd i forhold til eksisterende næringsliv på Hurum-halvøya.

Tendensor AB gjennom deltakelse i det nordiske nettverket og samarbeidsprosjektet Business

Attraction Management.

Telemarksforsking gjennom å utvikle samspillskultur og skape stedsattraktivitet, og deltakelse i det

omsøkte nordiske forskningsprosjektet ”Nordisk vekstkultur”.

I tillegg er det etablert et samarbeid med flere gjennom ”Kreative Slemmestad” som vil bli videreført:

HSN - samarbeidspartner for studentoppgaver på Bachelor-utdanningen i visuell kommunikasjon,

sjon, lysdesign og samarbeidspartner i forhold til studentinkubator

NMBUs studie for  Entrepenørskap og innovasjon gjennom studenter som skriver Masteroppgave.

Husbanken - samarbeidspartner og bidragsyter til Kompetanseløft for stedsutvikling Slemmestad"

stad" - og søknad om kompetanseløft for ny lysplan i Slemmestad

- Lyskultur - norsk kunnskapssenter for lys

- Grunneierne Norcem og DNB, samt Slemmestad Brygge i grunneierforumet.

Subsea Valley klyngen. Samarbeid med Subsea Valley gjennom medlemsskap i klyngen og etablert

samarbeid om kompetanseutvikling for flere av bedriftene i klyngen

- NAV Asker gjennom samarbeid om kurs og kompetanseheving samt tilbud til arbeidstakere i

subsea- og ofshore som blir overtallige/får sluttpakker om å etablere egen bedrift i ”Gründerbyen”.

Aktiviteter

Aktivitetene i prosjektet vil følge prosjektplanen og konsentrere seg om målsettingene som er satt

opp der. Hovedaktivitene vil være:

- Drift av nettverket ”Gründerbyen” sammen med Blekksprut1 og aktørene.

- Videreutvikling av co-working space/kontorfellesskapet Blekksprut1.

- Utvikling og drift av nettside.

- Fasilitering og samarbeid med aktørene i ”gründerbyen” - kurs og kompetansehevende tiltak.

- Kartlegging og markedsføring av tilgjengelige arealer for gründere og startups med spesielt fokus

på Kranorbygget til DNB og ledige lokaler hos Norcem

- Kartlegge arealer og muligheter for samarbeid med Lier og Hurum.

- Prosjekt og konseptutvikling i samarbeid med aktørene

- Utvikling av aktivitet og tiltak for å styrke gru¨nderskap og samspillskultur sammen med

Blekksprut1. Legge metodikk og arbeidsform herfra som mal for videre arbeid og etablering av flere

co-working spaces og utvide nettverket.

- Legge opp til studietur og aktivitet sammen med aktører i Brooklyn Tech Triangle.

http://brooklyntechtriangle.com

- Videreutvikling og gjennomføring av 2 hovedeventer i Slemmestad med fokus på gründerskap og

tech creativity.

Videreutvikling av kunnskapseventer  som "Revolution", "Blekksprut123" og "Tech Arena" spesielt

lt rettet mot aktørene og kunnskapsbaserte næringer i regionen.

- Samarbeid med regionale og nasjonale aktører
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- EU-/EØS-prosjekter - videreutvikling av prosjektet BAM i samarbeid med BFK, Tendensor AB og

andre kommuner i Buskerud

Målgrupper

- Gründere og etablerere i regionen og i nabokommunene Asker og Bærum. Fokus på de som får

tilbud om sluttpakker ved omstillinger.

- Kompetanse som pendler ut av kommunene, og arbeidstakere som har ønske/behov for å jobbe

hjemmefra en eller flere ganger i uken - i et fellesskap.

- Nye og eksisterende aktører innenfor næringene i regionen

- Næringsliv og offentlig sektor i regionen

- Ungdom i samarbeid med skolene/kommunene

- Nasjonale aktører og miljøer innenfor næringene (fokus på Asker, Bærum, kommunene ved

Oslofjorden og Oslo)

- FOU-miljøer

Resultat

Nettverket ”Gründerbyen” er etablert og videreutvikles.

- Blekksprut1 er etablert og kjent særlig med tanke på gründerspesifikk metodikk

- Etablering og drift av nettside

- Fasilitering og samarbeid med aktørene i prosjektet om tiltak, kompetanseheving og

prosjektutvikling

- Klargjøring og markedsføring av tilgjengelige arealer for tech startups.

Slemmestad er kjent og får oppmerksomhet som et eksempel på stedsutvikling med fokus på

på attraktivitet for næring, bosted og besøk.

Minst 5 nyetableringer i løpet av året som et resultat av prosjektet i hvert av de to siste

te prosjektårene. Videreutvikling av de bedriftene som allerede er etablert.

- Prosjekt og konseptutvikling i samarbeid med aktørene

- Minst 2 nye prosjekter i aktørregi som et resultat av prosjektet

- Videreutvikling av prosjektet i Lier og Hurum.

Effekter

MÅL/EFFEKT: Prosjektets kortsiktige og langsiktige mål har fokus på etablering av arbeidsplasser

innenfor kunnskapsbasert næring og gründere i Slemmestad og regionen. Den sentrale effekten her

er antall etableringer/nye arbeidsplasser

RISIKO: Mangel på tilgjengelige, rimelige og attraktive arealer for nyetableringer

MÅL/EFFEKT: Stedsutvikling og omdømmebygging i regionen

RISIKO: Ikke tilstrekkelig utvikling i regionen i form av byggeprosjekter. Stillstand og mindre tiltro til

utvikling i befolkningen

MÅL/EFFEKT: Høyere aktivitet- Nye prosjekter - Eventer/ /Arrangement

Risiko: For lite ressurser i prosjektet. Stor avhengighet av nøkkelpersoner

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Tidsplan

- Drift av nettverket

Møter i nettverket, aktivitet rettet mot gründerne og bedriftene
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- Drift av nettside

- Fasilitering og samarbeid med gründere og aktørene i Slemmestad og regionen

Oppfølging av kontrakter og arbeide med å sikre lokaler for de som flytter ut av coworking-space,

e, Blekksprut1

KONTINUERLIG DRIFT

- Klargjøring og markedsføring av tilgjengelige arealer for nye etableringer

Kartlegging av Kranorbygget og ledige lokaler i Slemmestad

INNEN 1.6.

Samarbeid med Lier og miljøer i Lierbyen samt Hurum

INNEN UTGANGEN AV ÅRET

- Prosjekt og konseptutvikling i samarbeid med aktørene

- Videreutvikling av konseptet Blekksprut1 med aktivitet og tiltak.

-  To til tre kompetansehevende tiltak

hvert år

LØPENDE

Videreutvikling og gjennomføring av 2 hovedeventer i Slemmestad

Samarbeid med prosjektet "Nytt geologisenter" og kompetansemiljøene rundt dette i næringsliv og

universitetsmiljøet på Tøyen

OPPSTART I JANUAR - LØPENDE PROSJEKT UT ÅRET

- Samarbeid med regionale og nasjonale aktører

LØPENDE

- EU-/EØS-prosjekter

ARBEID MED SØKNADER UT ÅRET

Kostnadsplan

Tittel 2016 2017 2018 2019 2020 SUM

FOU Samarbeid   100 000   100 000   200 000

Gründerrettete aktiviteter 
og tiltak , prosjektutv   400 000   400 000   800 000

Kompetanseheving   300 000   300 000   600 000

Lokaler   100 000   100 000   200 000

Markedsføring, 
dokumentasjon, 
rapportering   100 000   100 000   200 000

Programutvikling og 
ledelse   200 000   200 000   400 000

Prosjektledelse   400 000   400 000   800 000

Regnskap og revisjon   50 000   50 000   100 000

Studieturer   50 000   50 000   100 000

Sum kostnad 1 700 000 1 700 000 3 400 000
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Finansieringsplan

Tittel 2016 2017 2018 2019 2020 SUM

Buskerud fylkeskommune   900 000   900 000  1 800 000

Egenandel aktørene   100 000   100 000   200 000

Innovasjon Norge, 
Nettverksmidler-omsøkes   400 000   400 000   800 000

Slemmestad Brygge, 
Øvrige grunneiere   300 000   300 000   600 000

Sum finansiering 1 700 000 1 700 000 3 400 000

Geografi

626-Lier, 627-Røyken, 628-Hurum

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

BFK´s næringsplan- Modell for vertskapsattraktivitet.docx   237 819 11.04.2016

blekksprut1 - grunderbyen - vedlegg.pptx  4 354 068 11.04.2016

grunderbyen - 2015-2017 - delrapport I - rev01.pdf  3 319 704 01.05.2016

Telemarksforskings modell for attraktivitet.docx   413 193 11.04.2016

Toolbox_TalentAttractionManagement_Spread.pdf  12 888 713 11.04.2016



gründerbyen> >
> >

2015-2018
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samarbeid aksellerert



> >
> >



>>

vi skal bygge en regional 
innovasjonsklynge for teknologi-
og kunnskapsintensive næringer i

gründerbyen slemmestad med 
aksellererende prosesser i et 

komplett verdikjede



>> gründerbyen

phase I

I GANG

2015 - 2016

phase II

UTVIKLE

2016 - 2017

phase III

VEKST

2017 - 2018



>> phase I

> >
> >

slemmestad



>> phase I

målsetning 100% <<>> 0%

oppstart av blekksprut1 coworking space

etablere tiltak & tjenester for teknologi gründere

fasilitator for gründer & kompetanse netverk

etablere arena for samhandling med næringsliv

etablere blekksprut1.no & grunderbyen.no

gjennomføre 2 seminarer

10+ etableringer i slemmestad og regionen med samarbeid

oppstart av FoU med telemarksforskning & tendensor AB

oppstart av lean business kursing

kartlegge vekst arealer i slemmestad & hurum

bistand til prosjektet “nytt geologisenter”



resultater



Innovasjon
Inspirasjon

lekeplassen
veksthus



innovasjon Inspirasjon lekeplassen veksthus
blekksprut1 sekkefabrikken norrønt sektor reklame

oslo life kalisas kakeri norfjær cube

lik retail smak av italia frode stenberg Oslofjordensfriluftsråd

bølgen yoga pilea water jet hogli

frø production kalk top speed norcem

sikker vinner the pipe fab food eurosim

leap technology kulturskolen mekonomen soroush kamjab

4 x stealth biblioteket ++

++ ++ ++

gründerbyen slemmestad

15 - - -

15 5 (adhoc) +20 kartlegging

plasser

2015

2016

2017

2018

+15 nye gründerplasser I 2015
+25 nye gründerplasser I 2016



>> nyetableringer

+ 10
I blekksprut1

+15 
I slemmestad



>> årets nye gründerbedrifter
LEAP TECHNOLOGY OSLO LIFE SCIENCE 

ADVISORS
BLEKKSPRUT1 OSLOFJORDS 

FRILUFTSRÅD

KONSEPT-IT PIA CAMILLA 
SKJØTHAUG

FRØ PRODUCTION PILEA

CUBE TRACKER THE PIPE FAB FOOD ELEA

DYRLEGEN I 
SLEMMESTAD

SLEMMESTAD 
BLOMST

CUBE DINIDRETT.NO

HM KRISTENSEN 
CONSULT

NUCON ERIC 
TROY SANDUM

HØGLI HANNES HUDPLEIE

LIK RETAIL KREALISME FRODE STENBERG HOLA LOLA

BØLGEN YOGA KIRKERUD 
ANDELSGÅRD

ELISABETH RENNESUND SIKKER VINNER

++ mange etablert bedrifter:
smak av italia & sekkefabrikken



>> gründernett

> et nettverk for å knyte alt sammen

> åpent gründer & gjeste nett

> Dekning i slemmestad sentrum

> prosjektfinansiert tilbud

> fibertilkobling

> innovasjons verktøy

> Neste steg:

> Marketsføring

> Aktivt bruk av påloggingsinfo

> Gjestenett i servicelokaler



>> regionalt samarbeid

> Prosjektet har gjennom partneren, 
Papirbredden Innovasjon, startet 
dialog med

> Lier kommune

> Eidos

> Ser på gründersatsning i Kommunen

> Ser på muligheter for et helseklynge



Innovasjon i blekksprut1



coworking > kreativitet > innovasjon

blekksprut1



9-2015



4-2016



>> gründerprofil

> http://www.osllsa.com/

> Stiftet i 2015

> Blekksprut1,2,3 foredragsholder

> Spesialist rådgivning innenfor

> Innovasjon

> Helse

> Biomedisin

> Life science

> 25års Markedsledende kompetanse & 
erfaring

> Oslo Cancer Cluster Styret

> Forskningsrådet

> Biomedisin Oppstart selskaper



>> gründerprofil

> http://www.leaptechnology.no/

> Stiftet i 2015

> blekksprut1BOOST preaksellerator

> Revolusjon #001 foredragsholder

> Spesialist rådgivning innenfor

> Teknologi utvikling

> Material teknologi

> Compositer inkl. carbon fiber

> Maritimt, grønntech & offshore miljø

> 25år Markedsledende kompetanse & 
erfaring

> Aker Solutions / Vetco

> Norsk Maritimt miljø

leap

technology



eventer & tjenester



? !

#oljesmellen #blekksprut1revolusjon#detkandu

>> oppstarts hjelp



blekksprut1
BOOST

>> pre-aksellerator



>> gründerpitch



>> revolusjon #001

> 27.1.2016

> Ca 40 deltagere fra lokal 
gründermiljø

> Foredragsholdere:

> Per kristian grønlund > leap
technology

> Christiano comelli > smak av 
italia

> Line Halvorsen > Skofteland film

> Torjus Aanderaa > Lys og Mørke > 
Flytende Sirkus Akademi

> Musikk: Sarah Hagadal Buljo



>> opplæring



>> i gang

> 4.11.2015

> Kurs i bedrifts oppstart & støtte 
muligheter

> Ca 40 deltagere fra lokal gründermiljø

> Foredragsholdere:

> Hanne mette kristensen > oslo life
science advisors



bli inspirert i gründerbyen



>> gründerprofil

> Kalisa Kakeri

> God kaker og kaffe til gründere i 
slemmestad siden 2013

> Fantastisk stemning

> Kvalitet

> Tydelig Visjon

> Aktiv bruk av sosial media

> Sansynnligvis beste kringle i 
Norge

> Samlingsted for inspirasjon



>> gründerprofil

> Pilea

> Stiftet i 2015

> Butikk med nisje interiør artikler

> Inspirerer med siste innenfor 
design og interiør trends



det vokser i veksthuset



>> gründerprofil

> Oslofjordens Friluftsråd

> http://www.oslofjorden.org/

> Flyttet til gründerbyen i 2016

> OF ble stiftet i 1933, og har hele 
tiden jobbet for at alle som bor 
rundt fjorden skal ha tilgang og 
muligheter til å bruke den og 
strendene rundt.



>> gründerprofil

> hacker miljø I Gründerbyen

> Flyttet til gründerbyen i 2015

> 3 bedrifter som samarbeider
> Cube as

> Hogli as

> Nucon enk

> Tilbyr tjenester/produkter 
innenfor
> Programmering

> AR/VR

> Drone tech

> Drone flight & film

> IT

> Hacker workshop



>> tech arena #ta

> Pedagogisk teknologi event for ungdom

> Laget av lokal medlems bedrifter

> Cube AS

> Høgli AS

> Nucon ENK

> prosjekt subsidisert tilbud

> Innhold:

> Programmering

> DroneWorkShop

> Introduksjon til 3D Printing

> MAD LIFE LAN

> Foredrag om Innovasjon og Fremtid

> 2015: 28.12 - 65 deltagere



>> internasjonal drone dag

> Pedagogisk teknologi event

> Laget av lokal medlems bedrifter

> Cube AS

> Høgli AS

> Sandum ENK

> Gratis for deltagere

> 2016: 7.5 - >80 påmeldt



lekeplassen er åpent



>> gründerprofil

> www.stenberg.as

> Flyttet til gründerbyen i 2015

> Spesialprodukter & prototyper i

> Stål

> Aluminium

> Plast

> Treverk

> Kontor med tilknyttet Verksted

FRODE STENBERG AS



phase II

> >
> >

slemmestad

helse



phase III

> >
> >

slemmestad

lierhurum helse



Våre samarbeidspartnere:

>> partnere
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MRS-rapport 2015-0096

Søknadsinformasjon

Søknadsnr 2015-0096 Tilsagnsnr 2015-000040

Arkivsak 13/872-58 Gyldig til 30.06.2018

Prosjektnavn ” Gründerbyen"

Søker Slemmestad Brygge AS

Vedlegg 4c

1. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva var de overordnede målene med prosjektet?

- Oppstart av coworkspace, Blekksprut1 i Slemmestad  med etablering av 10 bedrifter

- Etablerte tiltak for bistand og veiledning av gründere innen teknologi.

- Fasilitator for nettverk av etablerere og gründere og ressurspersoner i Slemmestad og regionen

- Etablere arena for samhandling med øvrig næringsliv.

- Etablering av egen nettside – Blekksprut1.no

- Gjennomføre minimum 2 seminarer

- Oppstart FoU partnerskap

- Kurs Lean Business i smb m PI AS

- Prosjektsamarbeid med Geoteket

2. Kort beskrivelse (maks 500 tegn). Hva er prosjektets viktigste resultater og forventede effekter? 

- Blekksprut1 etablert med 10 aktive bedrifter i lokalene (Blekksprut1)

- Etablering av 15 nye bedrifter i Slemmestad utenfor lokalene

- Samarbeid med grunneier, kommune, næringsråd for å nå målene

- Nettside etablert

- 3 Gründerseminarer avholdt (Blekksprut123 og Revolution x2)

- Etablert kontakt med Tendensor og prosjektet Business Attraction Management

- Tilbud om Lean Business kurs med PI og IN

- FoU samarbeid med NMBU -  innovasjon og entrepenørskap

- Samarbeid m Geoteket m.fl - nye lokaler

3. Hva ville skjedd med prosjektet/aktiviteten dersom støtten fra offentlige instanser 

(fylkeskommune, kommune, regionråd eller andre offentlige instanser) hadde uteblitt? 

1 [  ] Gjennomført prosjektet/aktiviteten uten endringer; samme skala og tidsskjema

2 [  ] Gjennomført prosjektet/aktiviteten i samme skala, men på et senere tidspunkt

3 [  ] Gjennomført prosjektet/aktiviteten i en mer begrenset skala, men med samme tidsskjema

4 [X] Gjennomført prosjektet/aktiviteten på et senere tidspunkt og i en mer begrenset skala

5 [  ] Prosjektet/aktiviteten ville ikke bli gjennomført

9 [  ] Vet ikke/Ikke relevant

4. Hvor geografisk konsentrert har eller vil prosjektet ha effekt?



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

1 [  ] Helt lokal effekt (overveiende innenfor én kommune)

2 [X] Effekten kom innen flere kommuner i regionen

3 [  ] Effekten kom i hele fylket

4 [  ] Effekten kom i eget og andre fylker

5 [  ] Effekten kom i eget fylke samt andre fylker og/eller utenfor Norge

9 [  ] Vet ikke/Ikke relevant



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

Nr Spørsmål 1 2 3 4 5 9

5. I hvilken grad har prosjektet nådd eller vil prosjektet nå 
sine mål?

   X   

6. å stabilisere eller øke befolkningen?    X   

7. å styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser?    X   

8. å opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet 
eller bidra til nyetableringer?

    X  

9. økt innovasjon eller innovasjonsevne?    X   

10. økt kompetanse (både realkompetanse og 
formalkompetanse) for målgruppen?

  X    

11. økt tilgjengelighet (bedre veger, havner, andre 
transporttiltak og bredbånd)?

  X    

12. å styrke regionale sentra?   X    

13 å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
bosted eller lokaliseringsvalg for bedrifter?

   X   

14. å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som 
reisemål?

  X    



     Lier, 2. mai 2016 
 
 

Vedr:  Søknad til Region Vestviken 
   - Prosjekt: Mat fra Vestviken 
 
 
Prosjektnavn:  Mat fra Vestviken – Matnettverket for matprodusenter i Lier, Røyken og Hurum 
 
Søker:   Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken og Hurum i samarbeid med Røyken Næringsråd 
 
Kontaktperson: Landbrukssjef Marit Helene Fjelltun, e-post: mfj@lier.kommune.no, telefon: 91728501, 

adresse: Lier Kommune v. Landbrukskontoret, postboks 205, 3401 Lier. 
 
Prosjektleder: Daglig leder Hilde Thorud, Røyken Næringsråd, e-post: hilde@royken.info, telefon: 97701519, 

adresse: Røyken Næringsråd, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken 
 
 
 
Bakgrunn for søknaden: 
Det ble gjennomført et prosjekt i regi av Landbrukskontoret i 2011-2012, «Mat med sjel», hvor en jobbet med 
mobilisering av matprodusenter til å være med i et produsenteiet matnettverk. Som en videreføring av dette 
gjennomførte landbrukskontoret under prosjektledelse av Røyken Næringsråd vinteren 2015/2016, en 
forstudie med en spørreundersøkelse blant 250 av matprodusentene i Drammen, Lier, Røyken og Hurum. 
Målet for undesøkelsen var å se om det er interesse blant matprodusentene, for å etablere et produsenteiet 
matnettverk. Denne forstudien ble «bestilt» og finansiert av fylkesmannen i Buskerud.  
 
Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at produsentene ønsker et matnettverk som hovedsakelig skal jobbe 
med produktutvikling, salg, markedsføring, distribusjon og kompetanseutvikling.  
Under et fagseminar for produsentene 26. april 2016, ble resultater og konklusjon presentert. På møtet sa ti av 
de 35 produsentene som var tilstede, at de ville være med i en resursgruppe for å se på innhold og form på 
etablering av et produsenteiet selskap, f.eks et andelslag. 
 
Prosjektbeskrivelse: 
Gjennom ovennevnte forprosjekt, ser vi et stort potensial for næringsutvikling i landbruket i Region Vestviken. 
Det er stor etterspørsel etter mat fra lokale produsenter i hele Osloregionen og vår region ligger «midt i 
matfatet» både når det gjelder matproduksjon og kunder. Ved å stimulere til etablering av et produsenteiet 
matnettverk, vil dette medføre økt omsetning av lokalmat og flere arbeidsplasser i landbruksnæringen. 
Spørreundersøkelsen har avdekket at det er interesse for å danne et matnettverk. Sammen med produsentene, 
er det ønskelig å finne fram til en modell som danner grunnlaget for å opprette et matnettverk i Region 
Vestviken. 
 
Prosjektmål: 
Etablere en forretningsmodell for etablering av et produsenteiet matnettverk i Region Vestviken  
 
Forankring: 
«Mat fra Vestviken» blir en videreføring forstudiet som ble gjennomført vinteren 2015/16 av 
Landbrukskontoret i samarbeid med Røyken Næringsråd. 
 
 

mailto:mfj@lier.kommune.no
mailto:hilde@royken.info


Samarbeidspartnere: 
Næringsrådene i Røyken, Hurum og Lier 
Innovasjon Norge 
Fylkesmann 
Region Vestviken 
Bondelagene i Lier, Røyken og Hurum 
 
Aktiviteter: 

 Avklare innhold og form på et fremtidig matnettverk (strategi, selskapsform, juridiske og økonomiske 
rammer osv.) 

 Opprette en styringsgruppe og en arbeidsgruppe 

 Mobilisere deltakere/andelseiere 

 Besøk hos lokale produsenter 

 Studieturer til andre vellykkede matnettverk 

 Arrangere jevnlige nettverksmøter med faglig og sosialt innhold  
 
Målgrupper: 
Matprodusenter i Lier, Røyken og Hurum 
 
Resultat: 
Forretningsmodell til bruk i etablering av et matnettverk i Region Vestviken med forankring i næringen. 
 
 
Effekter: 
Produsentene er klare for å bli med og forplikte seg økonomisk i nettverket «Mat fra Vestviken» 
 
 
Tidsplan (milepæler) 2016/17: 
 
Juni 2016: 
Møte med ressursgruppen 
 
September 2016 
Informasjonsmøte med næringen 
Opprette styringsgruppe  
 
Oktober - desember 2016 
Kundemøter med viktige produsenter 
Studieturer 
Opprette elektronisk møteplass for bransjen 
Informasjonsmøte for produsentene 
 
Mars 2017 
Skisse til forretningsmodell 
 
Juni 2017 
Lansere forretningsmodell 
Sluttrapport 
Informasjonsmøte for produsentene 
 
 
 
 
 
 
 
 



Økonomi: 
 
Det søkes herved om kr 400.000 i støtte til prosjektet fra Region Vestviken. 
Se kostnads- og finansieringsplan under. 
 

Kostnadplan 
 Bransjemøter  kr    80 000,00  

Studieturer  kr  150 000,00  
Konsulenter (juridisk/økonomisk/faglig)  kr  100 000,00  
Prosjektledelse  kr  400 000,00  
Andre utgifter (administrasjon)  kr    40 000,00  
Markedsføring og PR  kr    30 000,00  

 
 kr 800 000,00  

  

  Finansieringsplan 
 Region Vestviken  kr  400 000,00  

Landbrukskontoret  kr  150 000,00  
Innovasjon Norge  kr  100 000,00  
Fylkesmannen  kr  100 000,00  
Næringsrådene  kr    50 000,00  

 
 kr 800 000,00  

   
 
 
 
Vi håper på en positiv behandling av søknaden og at den blir innvilget. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Marit Helene Fjelltun 
Landbrukssjef 
Landbrukskontoret i Drammen, Lier, Røyken og Hurum 
 

 
 



  

 

SAKSFREMLEGG 
 
 

 Saksnummer: 15/4842 
   
   

 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 07.12.2015 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Partnerskap Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken 2017 
- 2019 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Vedlagte partnerskapsavtale godkjennes. 
 

Vedlegg: 
1. Forslag til partnerskapsavtale 2017 – 2019 mellom Buskerud 

fylkeskommune og Region Vestviken. 
 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger:  

Buskerud Fylkeskommune har utarbeidet forslag til ny 
partnerskapsavtale for perioden 2017-2019. En partnerskapsavtale er 
med på å formalisere forholdet mellom fylkeskommunen og 
kommuneregionene for blant annet ivareta kontakten både politisk og 
administrativt mellom kommune og fylkeskommune. 
 
Det er siden forrige avtale kommet til noen endringer rundt fordeling av 
regionalutviklingsmidler, hvor det er blitt lagt mer vekt på strammere 
prosjektstyring samt at en nå vil kun få utbetalt 50% av prosjektstøtten ved 
oppstart.  
 
Fra region Vestvikens side ønsker en å videreføre de satsninger og 
prioriteringer en hadde i forrige periode.  
 
Rådmennenes innstilling: 

Partnerskapsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Region 
Vestviken 2017-2019, som vist i vedlegg, godkjennes. 
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Partnerskapsavtale  

2017 – 2019 

 

mellom 

Buskerud fylkeskommune 

og 

Regionråd XXX 

 

 

 

Buskerud fylkeskommune   Regionråd Vestviken 

 

 

Roger Ryberg      Monica Vee Bratlie 
Fylkesordfører     Ordfører Hurum kommune 
 
   
      Sign:______________________ 
      Gunn Cecilie Ringdal 

Ordfører Lier kommune 
 
      Sign:______________________ 
      Eva Noren Eriksen 

Ordfører Røyken kommune 
 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Avtalen vil bestå av: 

 Del 1: Partnerskapsavtale 2017-2019, likelydende del for alle regioner 

Del 2: Regionale satsingsområder 2017 - 2019, individuell del 

Del 3: Regionale utviklingsmidler 2017 - 2019, likelydende del for alle regioner  
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1: Partnerskapsavtale 2017-2019 

 

Del 1 er en felles del av partnerskapsavtalen mellom Buskerud fylkeskommune og alle 

regionrådene/kommunesamarbeidet og dekker den generelle delen av avtalen. 

 

 

1. Avtalepartnere 
Partnerskapsavtalen er inngått mellom Buskerud fylkeskommune og regionrådet. Avtalen er 

først gyldig når den har vært oppe som egen sak i fylkesutvalg og regionråd og er signert av 

ordførerne. 

 

 

2. Formålet med avtalen 
Partnerskapsavtalen skal bidra til utvikling av hele fylket i et bærekraftig perspektiv. I 

fellesskap skal fylket utvikles til et velfungerende samfunn hvor det er godt å bo, leve og jobbe. 

 

Denne avtalen tilrettelegger for samarbeidsområdene regionalutvikling, samferdsel og 

utdanning. 

 

Avtalen skal bidra til synlige resultater gjennom dialog, konstruktivt engasjement, forenkling, 

effektivisering og samarbeid. Målet er aktivt å gjøre nytte av hverandres kompetanse og oppnå 

større grad av erfaringsutveksling. 

 

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

fylkeskommunen.  

 

 

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

regionrådets egne planer og satsingsområder. 

 

 

4. Oppfølging av avtalen 
 Tiltak skal være forankret hos begge avtaleparter. 

 Regionrådet utpeker en person som er ansvarlig for oppfølging av avtalen. 

 Buskerud fylkeskommune utpeker en person som er ansvarlig for oppfølging av avtalen. 

 Fylkestinget utpeker to fylkestingsrepresentanter til hver region. 

 De utpekte fylkespolitikerne for regionen og de administrative regionkontaktene i 

Buskerud fylkeskommune kan møte i regionrådet med tale- og forslagsrett. 
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5. Årlige drøftingsmøter 
Administrative drøftingsmøter avholdes en gang i året for å gjennomgå fjorårets arbeid og for å 

drøfte neste års mål. 

 

Ved behov tilrettelegges det for drøftingsmøter mellom fylkesutvalget og regionrådet hvor 

viktige samarbeidsområder i regionen kan diskuteres. 

 

 

6. Rullering, 4-årig evaluering og endring av avtalen 
Rullering. 

Rulleringen av partnerskapsavtalen innenfor avtaleperioden skal senest igangsettes 1. august 

året før avtalen går ut. Ny avtale skal være sluttbehandlet av alle involverte parter senest ved 

årets utgang i 2019. 

 

Evaluering. 

Før ny 4-årig partnerskapsavtale sluttbehandles skal det foretas en evaluering av gjeldende 

avtale. Evalueringen skal bestå av en politisk del, hvor regionrådene/kommunesamarbeidet 

møter de utpekte fylkestingsrepresentanter, og en administrativ del, hvor praktiske forhold 

knyttet til avtalen evalueres. 

 

Endring. 

Dersom en av avtalepartnerne ønsker å endre avtalens innhold i avtaleperioden,  

skal endringene være sluttbehandlet før 1. november året før endringen trer i kraft. 

 

 

7. Kommune- og regionreformen 
 
Arbeidet med kommunereform og regionreform kan føre til endringer i sammensetning av 

kommuneregioner og større regioner som erstatter dagens fylkeskommuner. 

 

Dette vil kunne føre til endringer av nåværende og framtidige partnerskapsavtaler. 
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2: Regionale satsingsområder 2017 -

2019 

Prioriterte arbeidsområder er basert på de enkelte regioners planer og satsinger med 

utgangspunkt i regionale fortrinn, muligheter og utfordringer, samt de strategiske 

innsatsområdene i fylkeskommunen. Gjennom dialog, partnerskap og samarbeid kan tiltak 

planlegges slik at regionenes potensiale utnyttes best mulig. 

 

 

Buskerud fylkeskommune 
 

De strategiske målene for Buskerud fylkeskommune for perioden 2016 -2019 er: 

 

1. Buskerud skal være et attraktivt fylke, der fylkeskommunen bidrar med gode tjenester 

til befolkningen. 

2. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en fremtidsrettet forvaltning og fordeling av 

ressurser i god dialog med befolkningen. 

 

Buskerud fylkeskommune har to sentrale oppgaveområder; tjenesteproduksjon og lokal 

samfunnsutvikling.  

 

Buskerud fylkeskommune sine prioriteringer for perioden 2016 – 2019 skal være baser på 

følgende planer: 

 

 Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping 

 Regional plan for kunnskapssamfunnet 

 Regional areal- og transportplan 

 Regional plan for kulturminnevern 

 

 

Region: Vestviken 
 

Kommuner: Hurum, Lier og Røyken 

 

Satsingsområder:  

Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport   

- Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen  

- Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)  

 

Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)  

- Felles innovasjonsstrategi  

- Harmonisering av virkemiddelbruk  

- Strategier for utvikling av næring (aktiv næringspolitikk) 

 

Styrke felles profilering – regionalt og nasjonalt  

- Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.  
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- Statistisk bilde av region Vestviken  

- Sammenlikning med andre norske/nordiske by-/tettstedsområder og regioner  

 

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

 

Særegenhet: 

Region Vestviken har flere særegenheter, her nevnes noen: 

Strategisk beliggenhet i Osloregionen mellom Drammen og Oslo 

Felles bo- og arbeidsmarkedsregion 

Høy kompetanse blant innbyggerne 

Høy næringsandel (Lier spesielt) 

Stedsutvikling, nye tettsteder/byer (Sætre, Slemmestad, Spikkestad, Fjordbyen/Lierstranda og 

Lierbyen)  

RV-23 (E-134), utvikling av overordnet infrastruktur 

Felles kystlinje og sammenhengende markaområder 

 

 

Mål 2016/17-20  

Regional profilering:  

 Etablering av plattform for felles satsing i Region Vestviken  

 Eiendoms- og profileringskampanje 

 

Verdiskapning og næringsutvikling:  

 Innovasjonsstrategi for Region Vestviken  

 Næringsutvikling.  

 

Samordnet areal- og transportutvikling:  

Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18 

Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023  

Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo 

Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen 

Omklassifisering av Rv 23 til E-134  

 

Annet:  

 Utarbeide strategier for regionrådet. Konkretisering av oppfølging  

 Samarbeid med andre regionale aktører 

 Studietur for styret  
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Del 3: Regionale utviklingsmidler 2016 - 2019, felles 
del 
 

Regelverk 

For regionale utviklingsmidler gjelder forskrift for distriktspolitiske virkemidler: 

Lovdata - Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

Offentliggjøring og utlysning. 

Hvert enkelt regionråd/kommunesamarbeid og Buskerud fylkeskommune vurderer hvordan 

offentliggjøring, eventuelt årlig utlysning av de regionale utviklingsmidlene skal gjøres.  

 

Søknader og prosjekter. 

Søknader og prosjekter skal leveres i regionalforvaltning.no.  

 

Tildeling. 

Et prosjekt kan maksimalt få tilskudd på 50% av totalkostnadene, men også lavere andeler bør 

vurderes for å kunne tilby støtte til flere prosjekter. Tildeling av regionale utviklingsmidler skal 

godkjennes av regionrådet eller tilsvarende regionalt organ. Endelig vedtak om tildeling til et 

tiltak/prosjekt fattes av fylkesutvalget.  

 

Utbetaling. 

De fylkeskommunale midlene utbetales direkte fra fylkeskommunen til det enkelte 

tiltak/prosjekt i samsvar med gjeldende regler for utbetaling av utviklingsmidler. Inntil 50% av 

tilskuddet kan utbetales forskuddsvis basert på en utbetalingsanmodning og godkjenning av 

gitte betingelser. De siste 50% utbetales når prosjektet er sluttført og sluttrapport er godkjent. 

For større prosjekter kan søke om en ekstra utbetaling underveis; en såkalt milepælsutbetaling. 

½-parten av sluttutbetalingen, dvs. 25% av tilsagnsbeløpet kan da eventuelt utbetales etter 

anmodning. 

 

Rapportering. 

Før de siste 50% kan utbetales må det leveres sluttrapport og revisorbekreftet regnskap. 

Hovedansvaret for oppfølging av prosjektene ligger i regionrådene/kommunesamarbeidet som 

skal motta og godkjenne sluttrapportering. Sluttrapporteringen skal leveres i 

regionalforvaltning.no. Godkjent sluttrapport videresendes til fylkeskommunen for kontroll før 

utbetaling av de siste 50% av tilsagnet kan finne sted. 

 

Avvik og mislighold 

Ubrukte tilskuddsmidler blir inndratt etter 3 år. Godkjent omdisponering av midlene gir ny frist 

på ytterlige ett-1- år. 

Hvis regionrådet/kommunesamarbeidet ikke følger opp egen regions prosjekter vil det bli 

vurdert å tildele regionen mindre midler året etter. 

 

Prioriterte prosjekter/prioriteringer 

Større prosjekter/tiltak som omhandler og er av betydning for flere kommuner sammen innen 

regionsamarbeidet skal prioriteres. Regionrådene/kommunesamarbeidet kan i fellesskap åpne 

for at midlene også brukes på prosjekter hos kommunepartnerne utenfor Buskerud fylke så 

lenge dette i meget stor grad gagner de andre kommunene innenfor Buskerud fylke. 

 

Tiltak/prosjekter som finansieres gjennom de regionale utviklingsmidlene skal primært ikke 

søke om andre fylkeskommunale midler.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-11-1574
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 Saksnummer: 15/2514 
   
   
 
Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
 

 
Region Vestviken studietur 2016 
 
Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 
 

Rådmennenes forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 
 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
For årets studietur foreslås Nord-Irland: 
 
10 eller 17 august: regionrådet ankommer Dublin og i løpet av ettermiddagen 
setter vi kursen for Nord-Irland i buss med stopp i fylket Ards and North Down. 
Dette er et nylig sammenslått fylke og vi får bla.a. høre om prosessen rundt 
sammenslåingen, planlegging og næringsutvikling/turisme. På kvelden 
ankommer vi hotellet i Belfast. 
 
Mer info: http://www.ardsandnorthdown.gov.uk/ 
 
11 eller 18 august: tilbringes i Belfast hvor vi bla.a. får høre om Nord-Irlands 
nye plansystem med overgang fra sentralisert til desentralisert system samt 
ulike by- og lokalutviklingsprosjekter.  
 
Mer info: http://www.belfastcity.gov.uk/business/regeneration/regeneration-
about.aspx 
 

12 eller 19 august: retur Dublin – hjemreise. 
 

http://www.ardsandnorthdown.gov.uk/
http://www.belfastcity.gov.uk/business/regeneration/regeneration-about.aspx
http://www.belfastcity.gov.uk/business/regeneration/regeneration-about.aspx
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