
REGION VESTVIKEN 
MØTEINNKALLING NR. 03/16 

 

Organ: Region Vestviken 

Møtested: Rådhuset i Sætre, Hurum 

Møtedato: 12.10.2016 Tid: 13:00 

 
Vararepresentantene vil få nærmere beskjed hvis de skal møte. 

 

SAKSLISTE 
 

Møtesakstype/nr. Saksnr. 
 Tittel 

 
Orientering om status og fremdrift i regionale utviklingsprosjekt (se sak 
13/169): 
- Matnettverk Vestviken v/prosjekleder (20 min) 
- Gründerbyen Slemmestad v/prosjektleder (20 min) 
PS  12/16 15/2508   
  Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/16  

 
 
PS  13/16 15/2516   
  Presentasjon av status og fremdrift i 

regionalutviklingsprosjekter 2016  
 

 
PS  14/16 16/2011   
  Regionreformen - Innspill fra kommuner og 

kommuneregioner på retningsvalg  
 

 
PS  15/16 15/3894   
  Regionsamarbeidene Region Vestviken og 

Vestregionen i lys av kommunereformen og 
regionreformen  
 

 
PS  16/16 15/8054   
  Nærpolitireformen - Kommunene som autonome 

enheter  
 

  Nytt fra Osloregionen 
 
  Nytt fra kommunene 
 
 
Monica Vee Bratlie (s)                                         Linda Merethe Harbo-Haase (s) 
leder                                              sekretariat 



  

 

SAKSFREMLEGG 

 

 
 Saksnummer: 15/2508 
   
   

 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 12.10.2016 
 

 

Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/16 

 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

 

Rådmennenes forslag til vedtak: 

Vedlagte møteprotokoll nr. 02/16 godkjennes. 

 

 

Vedlegg: 
1. Møteprotokoll nr. 02/16. 

 



 

MØTEPROTOKOLL NR. 02/16 
Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region 

Vestviken. 

 
Organ: Region Vestviken 

Møtedato: 11.05.2016 
 
Innkalte: 

Funksjon Navn Forfall Vararepresentant 
Leder Monica Vee Bratlie (H)   
Nestleder Børre Pettersen (AP) FO Ingen vara 

Medlem Else Marie Rødb (SP)y FO Ingen vara 
Medlem Ivar Granum (AP) FO Ingen vara 
Medlem Eva Norén Eriksen (H) AN Roar Skryseth (H) 
Medlem Roar Skryseth (H) AN Lasse Thue (V) 
Medlem Gunn Cecilie Ringdal (H)   

Medlem Brynhild Heitmann (KrF)   

Medlem Tonje Evju (AP) FO  
Medlem Rune Kjølstad   
Medlem Lena Reitan AN Hanne Lisa Matt 
Medlem Sigurd Fjøse   
Rådmann Røyken Per Morstad   
Rådmann Hurum Lars Joakim Tveit   
Rådmann Lier Hans-Petter Christensen   

Kommunalsjef 
Røyken 

Jan Erik Lindøe   

Pol. sekretariat Linda Merethe Harbo-Haase   

 
 

Møtesaksnr. Saksnr. 

 Tittel 

 
PS 6/16  15/2508   

  Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/16 - Region 
Vestviken  
 

 
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  

 

 
 



 

 

 

6/16   
Godkjenning av møteprotokoll nr. 01/16 - Region Vestviken 

 
 

 

Behandling: 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 
Vedtak: 

 
Vedlagte møteprotokoll nr. 01/16 godkjennes. 
 

 

 

 

7/16   
Orientering om regional areal- og transportplan for Buskerud ( ATP ) 

 
 

 

Behandling: 
 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

 

8/16   
Orientering om regional plan for kulturminnevern i Buskerud 
 

 

 

Behandling: 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 

 

 

 

9/16   

Region Vestviken - Regionale utviklingsmidler 
 



 

 

 

Behandling: 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 

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. 

 
 

 

 

10/16   
Partnerskap Buskerud fylkeskommune og Region Vestviken 2017 - 2019 

 
 

 
Behandling: 
Avtalen justeres noe i henhold til mål og strategier for workshop den 11. mai 

2016.  
 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

 
Vedlagte partnerskapsavtale godkjennes. 

 
 

 

 

11/16   
Region Vestviken studietur 2016 

 
 

 
Behandling: 
En ukes frist for å purre opp medlemmer i sine kommuner. Minimum 12 stk. 

som deltar. 
 

Vedtak: 

 
Saken tas til orientering. 
 
 



 

 

Eventuelt: Slutt på innkreving av bompenger gjennom Oslofjordtunellen. Rådmennene 

formulerer en uttalelse/et brev som sendes til regjeringen. 

 

Osloregionen: Monica Vee Bratlie er medlem, vara Børre Pettersen møter ofte ikke. Det er 

derfor behov for flere varaer. De andre ordførerne kan bli spurt ved et evt. forfall. 



  

 

SAKSFREMLEGG 

 

 
 Saksnummer: 15/2516 
   
   

 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 11.05.2016 
Region Vestviken 12.10.2016 
 

 

Presentasjon av status og fremdrift i regionalutviklingsprosjekter 2016 

 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

 

Rådmennenes forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
Regionrådet tildelte i møtesak 09/16 støtte til 2 prosjekter i regionen med følgende 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. Matnettverk Vestviken 

 

Regionrådet blir i møtet 12. oktober orientert om status og fremdrift i prosjektene ved 

respektive prosjektledere. Det er viktig for regionrådet at prosjektene har fremdrift og 

oppfyller de mål en har satt. 

 

Mat fra Vestviken ble tildelt kr. 400000,- og har som mål å få etablert en forretningsmodell 

for etablering av et produsenteiet matnettverk i Region Vestviken. 

 

Gründerbyen Slemmestad Brygge AS ble tildelt kr. 560000,-.  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. 



  

 

SAKSFREMLEGG 

 

 
 Saksnummer: 16/2011 
   
   

 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 12.10.2016 

 

 

Regionreformen - Innspill fra kommuner og kommuneregioner på retningsvalg 

 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

 

Rådmennenes forslag til vedtak: 

Spørsmålene nevnt under i saksfremlegget besvares muntlig under møtet. Saken tas til 

orientering. 

 

Vedlegg: 
1. Power Point presentasjon – Regionreformen, status og prosess videre. 

2. Innspill på retningsvalg. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
I Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, foreslås 

det at landet deles inn i om lag ti nye folkevalgte regioner. Dette begrunnes med at 

funksjonelle områder vil kunne ses i sammenheng som grunnlag for samfunnsutviklingen 

og at større regioner vil legge til rette for brede fagmiljøer med kapasitet og kompetanse til 

å ivareta både nåværende og fremtidige roller og oppgaver. Meldingen viser videre til at ti 

regioner vil styrke potensialet for samhandling og dialog mellom regionale statsetater og 

folkevalgte regioner. I reformarbeidet har regjeringen forutsatt at sammenhengende bo- 

og arbeidsmarkeder som hovedregel ikke bør deles og at områder som nærings-

økonomisk henger sammen bør ligge i samme region.  

 

Regjeringen har lagt til grunn at overføring av flere oppgaver fra statlig til regionalt nivå 

kun vil skje dersom en får større regioner. Meld. St. 22 (2015-2016) peker på at større 

regioner vil legge grunnlag for en gjennomgang av regionale statlige direktorater og 

inndelinger, slik at disse blir i samsvar med en ny regioninndeling. Buskerud 

fylkeskommune har gjennomført samtaler og utredet konsekvenser av to alternativer for 

ny region som erstatning for fylkeskommunen. Den ene er en region av Buskerud, 

Telemark og Vestfold (BTV), mens den andre består av Østfold, Buskerud og Akershus 

(ØBA). 

 

Hver enkelt kommune i Region Vestviken-samarbeidet har sendt inn egne høringssvar til 

fylkeskommunen i Buskerud. Fylkeskommunen ønsker svar på følgende spørsmål fra 

regionrådet:  

› 1. Hva mener dere er det viktigste for politikerne i forhandlingsutvalget å fronte ? 

› 2. Hva mener dere er suksesskriterier for en ny region ? 



› 3. Hvordan vil dere ønske å bli involvert framover ?  

 



REGIONREFORMEN 
 

STATUS OG VIDERE PROSESS  

Presentasjon for kommuneregionene 



Regjeringen har bestemt  

 

› St. Meld 22 – Nye folkevalgte regioner 

› Tre folkevalgte nivåer 

› Et folkevalgt mellomnivå som spiller på lag med stat og 
kommuner 

› Større og mer funksjonelle regioner 

› Ca 10 regioner 



Innspill fra kommuner/kommuneregioner på 
retningsvalg 

19 innspill 

 

 
Region Antall 

Akershus/Østfold 7 

Vestfold /Telemark 1 

Akershus 2  

Vestfold, deler av Akershus 4 

Andre alternativ 
*Region vest for Oslofjorden 
*Fjellregion 
*Akershus, Oslo, Vestfold 
 

3 

Peker ikke på retning/ikke 
legge føringer 

2 



FT-vedtak 31.08. 

› Buskerud ser behovet for en sterk region rundt 
Oslofjorden og fortsetter arbeidet med regionreformen 
med sikte på sammenslåing med Akershus, Østfold og 
Vestfold 

› Det valgte forhandlingsutvalget får fullmakt til å 
framforhandle en avtale med de nevnte fylkeskommuner 

› Fylkesutvalg og fylkesting holdes løpende orientert. 

› Dersom Buskerud kommer til enighet med ett eller flere 
av våre nabofylker, vedtas en sammenslåing i desember. 

› Fylkestinget i Buskerud ber om at valgordningene for 
Stortingsvalg vurderes grundig i en egen prosess 



forhandlingsutvalget 

› Roger Ryberg – Olav Skinnes (vara) 

› Rune Kjølstad – Iselin Haugo (vara) 

› Hanne Lisa Matt – Anne Sandum (vara) 



Prosessen videre 

Forhandlingsmøter  

• 30.09-01.10 

• 07.10. 

• 18.10. 

• 02.11. 

• 16.-17.11. 

 

› Vedtak i FT 14.-15.12 

› Fellesnemda forhandler 

› Sanner legger fram en Stortingsmelding til våren 

› Stortinget bestemmer 

› 01.01.20 Ny regioninndeling iverksettes 



Innspill fra kommuneregionene 

› 1. Hva mener dere er det viktigste for politikerne i 
forhandlingsutvalget å fronte ? 

› 2. Hva mener dere er suksesskriterier for en ny region ? 

› 3. Hvordan vil dere ønske å bli involvert framover ? 



Innspill fra kommuner/kommuneregioner på retningsvalg 

 

 Kommune/kommuneregion Retning Kommentarer 

1 Nedre Eiker kommune Akershus og 

Østfold 

Vil ikke være aktuelt med overgang 

til annen region/ fylke selv om 

Buskerud går mot Vestfold og 

Telemark 

2 Hurum kommune Ikke legge 

føringer for andre 

kommuner 

Blir en del av Akershus 

fylkeskommune i den nye 

storkommunen 

3 Ringerike kommune Akershus  

4 Rollag kommune Ikke grunnlag for 

å peke på den ene 

eller andre 

retningen 

Overrasket over at å stå alene ikke 

er et alternativ i prosessen. 

Henstilling til fylkestinget om å 

arbeide for at Rollag og Numedal 

ikke blir en ubetydelig utkant i en 

enorm region. 

5 Drammen kommune Akershus og 

Østfold 

Drammen vil vurdere muligheten 

for en grensejustering som 

inkluderer Drammen i en ny 

Akershus region hvis Buskerud går 

mot Vestfold og Telemark 

6 Øvre Eiker kommune Akershus og 

Østfold 

Øvre eiker ser det som en stor 

fordel dersom Vestfold også blir 

med i den nye regionen. 

7 Ringeriksregionen Akershus  

8 Hallingdalsregionen Vestfold, Asker 

og Bærum 

Regionrådet ser at alternativ 

Buskerud er et godt alternativ for 

Hallingdal. Kunnskap og 

muligheter som fjellregionene har, 

må løftes fram i kommende 

prosesser 

9 Lier kommune Akershus og 

Østfold 

 

10 Modum kommune Østfold og 

Akershus 

Ser det som en stor fordel at 

Vestfold også blir med i en ny 

region 

11 Krødsherad kommune Deler av 

Akershus  

( kommunene 

vest og nord for 

Oslo til og med 

Ullensaker), 

Buskerud og 

Vestfold. 

Anbefaler ikke at 

Østfold går inn i 

en ny region 

Opptatt at kommunen ikke blir en 

grensekommune og en utkant  i en 

ny region. I forhold til størrelse på 

en ny region ønsker formannskapet 

at regionen ikke skal bli så stor at 

man mister kontakten med 

kommunenivået fordi man må 

etablere store byråkratiske 

organisasjoner. 

12 Nore og Uvdal kommune Vestfold og 

Telemark 

Ønsker primært at Buskerud skal 

bestå som eget fylke. 



Dersom det gjøres vedtak om 

sammenslåing med Østfold og 

Akershus, vil Nore og Uvdal 

vurdere å melde overgang til en 

annen 

region/fylkessammenslutning 

13 Ål kommune  Slutter seg til regionrådet for 

Hallingdal sin uttalelse 

14 Hol kommune Buskerud er et 

godt alternativ 

alene. 

Vestfold, Asker 

og Bærum 

Statlig regioninndeling må i størst 

mulig grad samsvare med 

folkevalgt regionalt nivå. 

Fylkesmann og folkevalgt 

regionalt nivå må ha felle 

inndeling 

15 Kongsberg kommune Akershus og Oslo 

er de viktigste å 

knytte seg til i 

tillegg til Vestfold 

Skal reformen ha mening må 

Stortinget rydde opp i 

oppgavefordelingen mellom 

statens regionale forvaltninger. 

Forvaltningsoppgaver bør på 

regionalt nivå tillegge de 

folkevalgte regionene, og 

Fylkesmannens oppgave 

konsentreres til tilsyn og kontroll. 

Flere oppgaver må flyttes fra 

statlig til regional styring 

16 Sigdal kommune Akershus, Østfold 

og evt Vestfold 

Sigdal kommune ønsker ikke å 

være en grensekommune i en ny 

region, siden kommunen har 

samarbeid med Modum, 

Krødsherad, Ringerike, Drammen 

og Kongsberg 

17 Røyken kommune Østfold og 

Akershus 

Vil etter 

kommunesammenslåingen med 

Asker og Hurum tilhøre samme 

region som Asker, Akershus fylke 

18 Hemsedal Fjellregion Hemsedal ser Buskerud 

fylkeskommune alene som et 

godt alternativ 

Fylkesmann og folkevalgt 

regionalt nivå må ha felles 

inndeling 

De statlige sektorinndelingene må 

i størst mulig grad samsvare med 

de nye folkevalgte regionene 

19 Flesberg Langs 

Oslofjorden, 

inngå i en region 

vest for 

Oslofjorden 

Vil vurdere en evt overgang til en 

annen 

region/fylkessammenslutning når 

endelig regioninndeling 

foreligger 

 



 

 

 

 

 

 

Kjersti Bærug Hulbakk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

 

 
 Saksnummer: 15/3894 
   
   

 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 12.10.2016 
 

 

Regionsamarbeidene Region Vestviken og Vestregionen i lys av 

kommunereformen og regionreformen 

 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

 

Rådmennenes forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
Ingen vedlegg. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
Siden sist regionrådsmøte har det blitt vedtak i kommunestyrene i Asker, Røyken og 

Hurum om å slå seg sammen til «nye Asker kommune» fra 2020.  Arbeidet med å bygge 

ny kommune er allerede igangsatt og det er opprettet «fellesnemnd» fra 30. september 

som styringsorgan for dette arbeidet. Fylkesmennene har i uke 39 lagt frem sine råd til 

regjeringen om antall kommuner i fylkene. Videre pågår det en regionreform hvor 

Buskerud nå har samtaler med Akershus og Østfold med sikte på å fremforhandle en 

intensjonsavtale for ny større region sentralt på Østlandet. 

 

I perioden fremover vil fokuset til de tre sammenslåingskommuner være rettet inn mot 

dette store fusjonsarbeidet og følgelig vil fokus på de regionale foraene bli utfordret i 

forhold til formål og hensikt. 

 

Alle tre kommuner i Region Vestviken deltar i Vestregionsamarbeidet og er medlemmer av 

Osloregionsamarbeidet. Regionalt arbeid og samarbeid trenger arenaer for å løfte felles 

utfordringer og oppgaver på et riktig politisk og administrativt nivå, men trenger vi 3 

regionale arenaer? 

 

En ønsker å legge opp til en generell drøfting i rådet rundt de utfordringer og 

problemstillinger som reiser seg ved de 2 store reformene (kommune- og regionreform) 

som nå pågår opp mot de regionale arenaene som vi er del av. En ber derfor 

medlemmene om å reflektere rundt følgende spørsmål for å få en god debatt: 

 

- Hva er erfaringene med regionsamarbeidene sett i et 5 års perspektiv? 



- Hvordan ser man for seg regionalt samarbeid med nye strukturer både på 

kommune og regionnivå? 

- Hvilken rolle skal Region Vestviken ha i perioden 2017-2020? 

- Andre synspunkt rundt regionalt samarbeid 

 

Rådmennenes vurdering: 

Det legges ikke opp til konklusjoner i denne saken, men en ønsker å få belyst de 

utfordringer og problemstillinger en står ovenfor i tiden som kommer for å være best rustet 

til å ta de riktige beslutninger i det regionale samarbeidet. 

 



  

 

SAKSFREMLEGG 

 

 
 Saksnummer: 15/8054 
   
   

 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 12.10.2016 
 

 

Nærpolitireformen - Kommunene som autonome enheter 

 

Saken avgjøres av: 
Region Vestviken. 

 

Rådmennenes forslag til vedtak: 

Notatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 
1. Innspill til arbeidsgruppa for Nærpolitireformen i Sør-Øst politidistrikt, utarbeidet av 

rådmannen i Lier kommune. 

 

Bakgrunn for saken, saksopplysninger: 
Norsk politi skal omstruktureres og moderniseres. Målet med nærpolitireformen er å sikre 

tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og 

samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens 

kriminalitetsutfordringer. 

 

Regjeringens forslag til reform av politiet ble fremmet for Stortinget 6. mars 2015 i Prop. 

61 LS (2014-2015) - Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). 

Forslaget tar for seg politi- og lensmannsetatens struktur, oppgaveportefølje og 

ansvarsdeling og er samtidig en gjennomgang av ledelse og kultur i politiet. 

 

Stortingets justiskomite behandlet Regjeringens forslag i mai 2015. Etter et forlik mellom 

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre la komiteen fram 

sin innstilling 2. juni 2015. Stortinget fattet om iverksetting av reformen 10. juni 2015. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-61-s-2014-2015/id2398784/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-61-s-2014-2015/id2398784/


I Region Vestviken - som omfatter kommunene Hurum, Lier og Røyken - er situasjonen spesiell fordi 
en står foran en strukturendring der to av tre Buskerud kommuner slår seg sammen med Asker, som 
er en del av Oslo politidistrikt.  Selv om de to kommunene er tatt inn i arbeidsgruppens utredning 
oppfattes politimesteren slik at en overføring av Hurum og Røyken til Oslo politidistrikt anses avklart.  
 
Dette innspillet til arbeidsgruppa for Nærpolitireformen i Sør-Øst politidistrikt vil derfor være todelt; 
en prinsipiell og generell tilnærming til politiets rolle i lokalsamfunnet og i forholdet til kommunen, - 
og aktuelle problemstillinger knyttet til Lier kommune særskilt. 
 
 

Kommunene som autonome enheter 
 
Kommunene er å betrakte som autonome forvaltningsenheter. Det lokale selvstyret omfatter også 
retten til å organisere og styre sin virksomhet slik det oppfattes hensiktsmessig, med mindre noe 
annet er fastsatt ved lov. 
 
Derfor krever endringer i statlige tjenester, strukturer og forutsetninger avklaring i forhold til det 
lokale nivået, representert ved den enkelte kommune. Forvaltningsreformer, nye føringer eller for 
den saks annerledes ressursrammer er ikke tilstrekkelig til å forutsette at kommunene innretter seg 
etter valg som fattes av regionalt statlig nivå (her politidistriktet).   
 
En reell dialog om premisser og konsekvenser er nødvendig, - også kravet om at alternative løsninger 
skal kunne vurderes i fellesskap. 
 
 

Politiets (lokal)samfunnsrolle og alminnelige tilstedeværelse 
 
Under sitt besøk ved det nye (sammenslåtte) tjenestestedet Bø lensmannskontor 23. september 
2016 uttalte justisministeren flg. til NRK: 
 

”Det finnes ingen lokal kompetanse i et lensmannskontor, det er de folka som jobber på de 
ulike stedene i politiet som har som har lokal kompetanse” 

 
Utsagnet bygger på den tanken om rasjonalitet i strukturer og tjenesteeffektivitet som ligger til grunn 
for politireformen i flere faser og slik den er kommunisert. 
 
Innbyggerne bor i kommunene 
 
Fortsatt bor innbyggerne i kommunene. Der har de sitt sosiale liv og utøver sine fritidsaktiviteter, - og 
arbeidsplassene befinner seg i lokalmiljøet. Definisjonen av ”lokal kompetanse”  må derfor også skje i 
et nærhets- og kontaktperspektiv. 
 
Politiets tjenester endres gradvis 
 
Politiets tjenester har endret karaktér over tid; antakelig er årsakene flere, begrunnet i faglig 
utvikling, politiske valg, prioriteringer, lokale preferanser og ressursdisponering.  Dette har ført til at 
forholdet mellom kommunene og politiet ser annerledes ut nå enn tidligere. 
 
Noen eksempler på denne utviklingen: 

 



Det sannsynligvis mest åpenbare tilfellet er der brannvesenets ansvar i praksis utvides (jfr. 
brann- og eksplosjonsvernlovens § 12) ved at politiet ikke er tilstede enten fordi tilfellet ikke 
prioriteres eller responstiden for lang i forhold til typen hendelse. Legg merke til at 
brannvesenet her ofte også må tre inn i helseforetakets oppgaver ved paramedisinsk innsats 
av årsaker som likner. 
 
Gradvis har også politiets rolle i situasjoner knyttet til psykiatri, rus og helsetjenester fått en 
annen profil; det forventes at kommunene trer inn tidligere eller ivaretar det som kan 
karakteriseres som uro- eller ordenssituasjoner. 
 
Likeledes forutsetter politiet nå at kommunenes ”kriseteam” er tilgjengelige på 24/7-basis og 
”slipper” berørte i en krisesituasjon mer eller mindre umiddelbart under henvisning til at 
dette er kommunens ansvar. Slik hjemmel finnes imidlertid ikke med den lovverket og slik 
kommunene er innrettet  i dag; størrelse, geografisk beliggenhet, næringslivets egenart mv. 
vil være avgjørende for de valgene som er  foretatt lokalt. 
 

Det kan se ut som om nærpolitireformen stadfester grenser som er et resultat av noe annet enn 
kommunenes valg, og institusjonaliserer systemer og forutsetninger ytterligere.  Dette skjer uten at 
kommunene i realiteten tildeles oppgavene og kompenseres for dem.  

 
Tilstedeværelse er mer enn ekspedisjon 
 
Synlighet har vært et av kriteriene for politireformen, uttrykt i nærpolitireformen med følgende 
intensjon fra regjeringens side (Prop. 61 LS 2014-2015): 
 

"Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig,…” 
 
Synlighet i denne konteksten dreier seg om forebygging, deltakelsen i lokalamfunnet, opplevelsen av 
trygghet mv.  Det er derfor ikke primært åpningstider eller reisetid til ekspedisjonskontor som er 
avgjørende annet enn for noen konkrete oppgaver, dette handler om å være tilstede der 
innbyggerne faktisk oppholder seg. 
 
Politidistriktets svar på synlighetsforutsetningen må m.a.o. være noe annet og mer enn 
tjenestesteder, ekspedisjonsløsninger og kontaktpersoner. 
 
 

Responstid 
 
Kommunens innbyggere, næringsdrivende og offentlige tjenesteytere legger avgjørende vekt på at 
politiet responderer på varsel om hendelser som kriminelle handlinger, ulykker og krisesituasjoner.  
Responstid vil derfor være ett svært viktig kriterium for den alminnelige rettsoppfatningen og 
opplevelsen av trygghet i lokalsamfunnet. 
 
Responstiden måles av varsleren i ventetid under varslingen i situasjonen; svartid, reaksjonstid og 
tiden til politiet faktisk er på stedet.  ”Tid” vil derfor være et betydelig kvalitetskriterium i 
opplevelsen av polititjenesten. 
 
Om politiet rykker ut på varsel er muligens enda mer grunnleggende for tilliten enn noe annet. I en 
slik sammenheng vil det også være avgjørende at det finnes en rimelig grad av konsistent atferd i 
vurderingen av meldte tilfeller knyttet til avgjørelse om utrykning. 
 



I den varslede ”orienteringen” fra politimesteren til den enkelte kommune må ”responstid” avklares 
ut over tidsangivelsen. Det forutsettes en god dialog og i det minste en felles forståelsesplattform 
mellom Sør-Øst politidistrikt og kommunen(e) i tolkningen av tids- og kvalitetsbegrepene. 
 

 
Beredskap 
 
Politiet er blant kommunenes viktigste partnere i beredskapsarbeidet, knyttet til så vel risiko- og 
sårbarhetsanalyser og planlegging som i mobilisering av kommunens beredskapsorganisasjon med 
øvrige samarbeidspartnere i skarpe tilfeller. 
 
Innen rammen av en ny struktur med tilhørende endret organisering er det nødvendig å ta opp 
problemstillinger ut over de som følger av politiets ordinære operative (felt)funksjon: 
 

1. Avklart overordnet ansvar mellom nasjonale myndigheter ved fylkesmannen og 
politimesteren og virkningen overfor kommunene. 

2. Varslingsprosedyrer mellom regionalt/politidistrikt og kommunalt nivå; avtale om løsninger 
og avklarte forventninger. 

3. Politidistriktets deltakelse i kommunale ROS, planlegging, øvelser mv. 

4. Faste prosedyrer for gjennomgang, evaluering og justeringer/endringer og rullering av lokale 
beredskapsplaner. 

 
 
 

Vekst  -  når analyser ikke er uttømmende 
 
Hurum, Lier og Røyken ligger i hovedstadens primære nedslagsfelt for et felles bolig- og 
arbeidsmarked og vil derfor uvegerlig måtte ta sin del av veksten.  Noen av Follo- og 
Romerikskommunene vokser tidvis mer enn vestsiden av Oslo, men spesielt Lier og Røyken 
har fått sin andel av utviklingen i det sentrale Østlandsområdet, på linje nettopp med disse 
kommunene. 
 
Til grunn for offentlige analyser for befolkningsvekst ligger de offisielle tallene fra SSB.  
Dersom materialet skal benyttes for å vurdere, innrette og dimensjonere tjenester og 
organisere virksomheten er det nødvendig å ta med de forholdene som faktisk sett vil 
bestemme utviklingen i kommunen. 
 
Gitt at Hurum og Røyken blir en del av Oslo politidistrikt er det naturlig å se på hva som skjer 
i Lier spesielt. 
 
Med utgangspunkt i Liers gjeldende kommuneplan og statlige planer/føringer er det grunn til 
å regne med at: 
 

- Innbyggertallet øker trolig fra dagens ca 26.000 til det dobbelte i løpet av de neste 20 
- 25 årene 

- Antallet arbeidsplasser øker til nærmere fire ganger dagens antall, der den største 
veksten kommer de første ti årene; næringslivet endrer karaktér 



- Urbaniseringen i ytre Lier akselererer gjennom bydannelse og fortetting, etablering 
av sykehus forserer utviklingen 

- Kommunens rolle knyttet til offentlig transportstruktur endres ved utbyggingen av 
ferdselsårene (vei/bane) og knutepunktfunksjon; antallet  trafikanter øker betydelig 

- Befolkningssammensetningen endres gjennom økende etnisk/kulturelt mangfold og 
annerledes aldersfordeling 

 
Kommunestyret i Lier har vedtatt at kommunen skal videreføres som selvstendig kommune 
også etter gjennomføringen av kommunereformen. Kommunen er stor i areal (over 300 
kvadratkilometer), har en blanding av rurale lokalsamfunn/bosetting og sterk grad av 
urbanisering som også er tiltakende. 
 
Lier er sterkt integrert i hovedstadsområdet med 64% inn- og utpendling slik situasjonen er i 
dag. En stor del av pendlingen skjer østover (Asker, Bærum, Oslo), mens mange av 
arbeidstakerne ved arbeidsplasser i Lier kommer fra kommuner i vest og sør. 
 
Etableringen av nye - og utvidelsen av antallet - arbeidsplasser vil dels skje på områder nær 
E18 (Tranby/Gjellebekk og Kjellstad), dels på aksen rv 23 - E 18 (Amtmannssvingen, 
Frydenlund, Vitbank), til dels i forbindelse med utviklingen av Gullaug-halvøya og i størst 
utstrekning i Fjordbyen (Brakerøya - Gilhus). 
 
Ved vurdering av politiets tjenesteenhets/-stedsstruktur i Sør-Øst politidistrikt må det tas 
tilbørlig hensyn til gjeldende planer for samfunnsutvikling, infrastrukturendringer og ikke 
minst bydannelse/urbanisering som medfører vekst i folketall og antallet arbeidsplasser, slik 
tilfellet er for Liers vedkommende.  Det må også legges vekt på at politiets egen 
distriktsinndeling og konsekvensene av kommunereformen bidrar til endrede forutsetninger i 
grenselandet mellom det som i dag er Akershus (Oslo politidistrikt) og Buskerud (Sør-Øst 
politidistrikt) fylker. 
 
 
 
 
 
 
 
2. oktober 2016 
Hans-Petter Christensen 
Lier kommune/rådmannen 
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