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SAKSFREMLEGG 
 

Saksnummer (ESA): 15/2508 
  
 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 22.02.2017 

 

 
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/16 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Vedlagte møteprotokoll nr. 03/16 godkjennes. 
 
Vedlegg 

1. Møteprotokoll nr. 03/16. 



 

REGION VESTVIKEN 
MØTEPROTOKOLL NR. 03/16 

Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken. 
 
Organ: Region Vestviken 
Møtedato: 12.10.2016 
 
Innkalte: 
Funksjon Navn Forfall Vararepresentant 
Leder Monica Vee Bratlie   
Nestleder Børre Pettersen FO Ingen vara 
Medlem Else Marie Rødby FO Ingen vara 
Medlem Ivar Granum   
Medlem Eva Norén Eriksen   
Medlem Roar Skryseth FO Ingen vara 

Medlem Gunn Cecilie Ringdal   

Medlem Brynhild Heitmann   
Medlem Tonje Evju   
Medlem Rune Kjølstad FO Ingen vara 
Medlem Lena Reitan   
Medlem Sigurd Fjøse   
Rådmann Lier    

Rådmann Hurum Lars Joakim Tveit   
Rådmann Røyken Per Morstad   
Kommunalsjef  Jan Erik Lindøe   
Politisk sekretariat Linda Merethe Harbo-Haase   

 
 

Møtesaksnr. Saksnr. 
 Tittel 

 
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  

 
 



 

 

 
12/16   
Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/16 
 
 

 
Behandling: 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte møteprotokoll nr. 02/16 godkjennes. 
 
 

 

 
13/16   
Presentasjon av status og fremdrift i regionalutviklingsprosjekter 2016 
 
 

 
Behandling: 
Mat fra Vestviken og Gründerbyen Slemmestad orienterte om status for 
utviklingsprosjektene. Presentasjonene følger vedlagt protokollen. 
 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
 

 

 
14/16   
Regionreformen - Innspill fra kommuner og kommuneregioner på retningsvalg 
 
 

 
Behandling: 
Følgende innspill ble meldt inn: Region Vestviken ber om at Buskerud Fylkeskommune i 
forhandlinger med Akershus og Østfold fokuserer på at regionen inngår i et felles bo- og 
arbeidsmarked. Det må legges til rette for en flerkjernet utvikling som bl.a. bygger opp om 
koordinerte kolletivløsninger og takstsamarbeid. Videre må det satses på videregående 
skole, sykehus og at statlige arbeidsplasser legges i randkommuner rundt Oslo. 
 
Rådmennens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 



 

Region Vestviken ber om at Buskerud Fylkeskommune i forhandlinger med Akershus og 
Østfold fokuserer på at regionen inngår i et felles bo- og arbeidsmarked. Det må legges til 
rette for en flerkjernet utvikling som bl.a. bygger opp om koordinerte kolletivløsninger og 
takstsamarbeid. Videre må det satses på videregående skole, sykehus og at statlige 
arbeidsplasser legges i randkommuner rundt Oslo. 
 
 
 

 

 
15/16   
Regionsamarbeidene Region Vestviken og Vestregionen i lys av kommunereformen 
og regionreformen 
 
 

 
Behandling: 
Forslag fra Evju om å evaluere samarbeidet i Region Vestviken, eksempelvis 
suksessfaktorer og utfordringer.  
 
Det vil nok være et behov for et regionssamarbeid i en stund framover til tross for denne 
utviklingen vi står overfor med kommunesammenslåing for to av kommunene, men det er 
litt vanskelig på nåværende tidspunkt å avgjøre i hvilket omfang. Det er uansett nyttig å ha 
et samarbeid på tvers av kommunegrenser. 
 
Ressurser/kapasitet og fokus endres for to av kommunene i den prosessen som allerede i 
gang. Kunne såkalte AD-hoc utvalg vært en idé? 
 
Kutter fylket ut regionale driftsmidler vil Region Vestviken måtte revidere 
samarbeidsavtalen med fylkeskommunen. 
 
Konklusjon: Kommunene ønsker å holde Region Vestviken på et lavere nivå enn tidligere 
med eksempellvis fire møter pr. år og bestille en evaluering på nyåret som er ferdigstilt 
innen september 2017. Region Vestviken ber samtidig om en evaluering av Vestregionen.  
 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kommunene ønsker å holde Region Vestviken på et lavere nivå enn tidligere med 
eksempelvis fire møter pr. år og bestille en evaluering på nyåret som er ferdigstilt innen 
september 2017. Region Vestviken ber samtidig om en evaluering av Vestregionen. 
 
 

 

 
16/16   
Nærpolitireformen - Kommunene som autonome enheter 
 
 

 
Behandling: 
 



 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Notatet tas til orientering. 
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Saksnummer (ESA): 15/8646 
  
 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 22.02.2017 

 

 
Budsjett 2017 Region Vestviken 
 
 
Rådmennenes forslag til vedtak 
Region Vestviken vedtar at budsjettrammen for 2017 skal være kr. 0,- pr. innbygger. 
Fremlagte budsjett 2017 vedtas. 
 
Saksopplysninger 
Region Vestviken vedtok for 2016 at kontingenten ble satt til kr. 10,- pr. innbygger. Med 
SSBs prognose for befolkningen i kommunene pr. 1. januar 2016 har Lier 25731, Hurum 
9413 og Røyken 21492 personer, totalt 56636. Regnskapstall viser at regionrådet vil gå ca. 
med kr. 0,989 millioner i pluss i 2016. Administrasjonen vil for budsjettåret 2017 foreslå 
kr. 0 i kontingentsats grunnet siste års mindreforbruk. 
 
Røyken kommune har sekretariatet og det er avsatt kr. 200.000,- til denne tjenesten. 
Sekretariatet er delt mellom rådgiver på politisk sekretariat og kommunalsjef for kultur og 
næring. Regionrådet har i 2016 hatt mindre utgifter en budsjettert med bl.a. grunnet 
mindre utgifter en antatt på utredning og administrasjon grunnet noe færre møter og 
kommunereformprosesser.  
 
Ubrukte midler i 2016 blir overført 2017 budsjettet. Regnskapstall pr. februar 2017 er at 
en vil ha ca kr. 989000,- i mindreforbruk for 2016.  Regionrådet vil ha en relativt god 
ramme for 2017 og legger opp til moderat aktivitet.  



Budsjett 2017 – Region Vestviken 

Poster Budsjett 2016 Regnskapsprognose 

pr. desember 2016 

Budsjett 2017 

Inntekter: Befolkning pr. 01. 

jaunar 2016 (SSB)  

Lier             25 731 

Hurum         9 413 

Røyken       21 492 

Innbyggertall 56636 x kr. 10,00 

557810 Overført 325079 

Lier 253780 

Hurum 93650 

  Overført 989009 

Sum inntekter 1492810 672509 989009 

Utgifter    

 

Lønn, sosiale kost, pensjon etc. 

 

500000 

                        142620 200000 

 

Trykk, linjel, tlf, data, rekv, abb. 10 000 0  

Regnskap, revisjon 20 000 0 20000 

Husleie 25 000 0  

Årskonferanse 70 000 0  

Oppdatering egen web 20 000 0  

Kurs, reiser 200 000 109243 100000 

Møter, konferanser etc. m.v. 20 000 17666 20000 

Markedsføring 100000 0  

Utredninger felles 

(planprogram) 

 200000 0 100000  

Reservepost  327810 99 567009 

Sum Utgifter 1492810 269628 989009 

SUM/resultat 0 402881 0 

 

Røyken medlemsavgift 2015  

 

Røyken medlemsavgift 2016 

 376090 

210038 

 

Reelt overskudd til overføring  989009  
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Saksnummer (ESA): 15/2509 
  
 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 22.02.2017 

 

 
Skjønnsmidler 2017 - Søknad fra Region Vestviken til Fylkesmannen i 
Buskerud 
 
 
Rådmennenes forslag til vedtak 
Region Vestviken innstiller overfor fylkesmannen å imøtekomme omsøkte prosjekter til 
årets skjønnsmiddelpott på kr. 550000,-. Følgende fordeling foreslås: 
 
Digital medvirkning i kommuneplanprosessen Lier kommune: kr. 300.000,- 
Utvikling av nytt verktøy for planlegging; budsjett og virksomhetsstyring  
i Hurum og Røyken kommune:       kr. 250.000,- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sum søknad prosjektstøtte skjønnsmidler:    kr.550.000,- 
Øvrige prosjekt som er meldt inn foreslås omsøkt hvis fylkesmannen har restmidler fra 
årets skjønnsmiddelpott. 
 
Bakgrunn og saksopplysninger 
Region Vestviken har fått avsatt kr. 550.000,- i skjønnsmidler fra Fylkesmannen til 
prosjekter i våre 3 kommuner. Søknadsfristen for 2017 er 1. mars, pt. er det levert inn 5 
søknader: 
 
Digital medvirkning i kommuneplanprosessen Lier kommune:  kr. 300.000,- 
Model for rammefinansiering Lier kommune    kr. 225.000,- 
Utvikling av nytt verktøy for planlegging; budsjett og virksomhetsstyring  
i Hurum og Røyken kommune:       kr. 300.000,- 
Opplæring, bruk og planlegging av velferdsteknologi i Hurum kommune:  
          kr. 350.000,- 
Veksthus på taket Sydskogen skole     kr. 500.000,- 
Sum søknad prosjektstøtte skjønnsmidler:    kr. 1675.000,- 
 
Det har kommet inn fem søknader på årets skjønnsmidler. Fylkesmannen har 
søknadsfrist til 31. mars 2017. Fylkesmannens kriterier for å tildele skjønnsmidler i 2017 
er følgende: 
 
Det gis midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. 
Formål med prosjektmidlene: Gi støtte til å prøve ut nye løsninger og Risikoavlastning. 
Formål med prosjektene: Styrke kommunen i rollen som  

– Tjenesteprodusent 
– Myndighetsorgan 
– Lokaldemokratisk arena 
– Samfunnsutvikler 
– utvikling av kvalitet i tjenestene 
–  effektiv ressursbruk og bedret økonomistyring.  

 
Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen. Det gis ikke midler til 
kommunale driftsoppgaver og næringsutviklingsprosjekter. Søknaden skal inneholde: 
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 Gjennomtenkt og realistisk prosjektplan 
 God beskrivelse av utfordringene 
 Klare målsetninger om hva som ønskes oppnådd 
 Begrunnelse for valg av virkemidler/løsninger 

 
Fylkesmannen vil avvise prosjekter dersom disse ikke er godt nok fundamentert eller ikke 
tilfredsstiller kriterier for tildeling. Hvis en region ikke har søknader som passer inn under 
kriteriene åpner Fylkesmannen for at midlene kan overføres til prosjekter i en annen 
region. Søknader om skjønnsmidler legges i nytt rapporteringssystem i KMD. Regionrådet 
gjør dette i fht søknadene nå og vil overlate rapporteringsansvar til prosjektledere i 
kommunene. 
 
Vurdering av innkomne søknader: 
Det har kommet inn 5 gode søknader med søknadsramme på 1675000 MNOK. Det er 
tregangeren i forhold til avsatt pott i Region Vestviken. Etter nærmere vurderinger ser en 
at en må prioritere de prosjekt som har størst samarbeids- og overføringsverdi.  
 
2 av søknadene er innovative og fremtidsrettet og faller innenfor kriteriene som er gitt av 
Fylkesmannen. Det ene er prosjektet er Digital medvirkning i kommuneplanprosesser 
i Lier som er en spennende pilot for å involvere flere innbyggere i kommunale 
planprosesser, og hvor medvirkning er sentralt. Prosjektet vil kunne gi stor 
overføringsverdi til alle kommuner.   
 
Det andre prosjektet er utvikling av nytt verktøy for planlegging, budsjettering og 
virksomhetsstyring i kommunene Hurum og Røyken. Prosjektet tar del av å gå inn i 
organisasjonsutviklingsprosjektet Framsikt som har mål om å utvikle et verktøy med 
formål å digitalisere kommunens budsjett- og økonomiplanprosess (interaktiv 
presentasjon for kommunens politikere og innbyggere), rapportering og virksomhetsplan.  
 
Regionrådets administrasjon mener at alle omsøkte prosjekt faller innenfor 
fylkesmannens kriterier. Veksthus på taket til Sydskogen skole er et nytt konsept for ny 
læringsarena til barn og unge som vil kunne gi nabokommuner stor overføringsverdi. 
Opplæring, bruk og planlegging av velferdsteknologi i Hurum kommune er del av 
innovasjonstekning hvor en vil utprøve nye velferdsteknologier samt kurse ansatte i 
Velferdsteknologiens ABC. Modell for rammefinansiering i Lier vil kunne innhente gode 
analyser og styringsdata for tjenestekvalitet samt vurdering av riktig budsjettnivå for 
tjenesteutøvelse. Prosjektet vil kunne gi erfaringsdata fra best praksis i ulike kommuner, 
og konkret tilpasning for Lier kommune, kan benyttes av andre kommuner i arbeid med 
budsjettering. 
 
Vedlegg 
Søknad skjønnsmidler Lier kommune, Hurum kommune og Røyken kommune. 
Brev fra fylkesmannen 



UTVIKLING AV NYTT VERKTØY FOR PLANLEGGING; BUDSJETT 

OG VIRKSOMHETSSTYRING 

Hurum kommune og Røyken kommune ønsker å tiltre som samarbeidspartner i 

utviklingsprosjektet med programvareselskap Framsikt AS sammen med Asker kommune 

som tiltrådte 22.12.2016. 

Utviklingsprosjektet er et OFU-prosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge, Steinkjer og 

Drammen kommune som løper fra oktober 2014 til desember 2017. Målet er å utvikle et 

verktøy med formål å digitalisere kommunens budsjett- og økonomiplanprosess 

(interaktiv presentasjon for kommunens politikere og innbyggere), rapportering og 

virksomhetsplan.  

Utviklingsprosjektet skal i medvirkningen fra Hurum kommune og Røyken kommune 

rette særlig fokus på utvikling innen områdene: 

 Integrasjoner med Visma 

 Utarbeidelse av tertialrapport 

 Web publisering av økonomiplan og tertialrapport herunder støtte for interaksjon 

og innbyggerengasjement 

 Etablering av funksjonalitet for skyggebudsjett for nye Asker kommune (Hurum, 

Røyken og Asker) 

 

Kommune gis tilgang til modulene Analyse, Strategi, Økonomiplan og Årsbudsjett, 

Rapportering og Virksomhetsplan for utprøving under utviklingsperioden. 

(se vedlagt informasjon om de ulike modulene)  

 

Budsjett:  

For uten å stille egne ressurser (anslått til 200 000,-) til disposisjon for prosjektet vil 

kommunene bidra med kr. 400 000,- i 2017.  

Søknadssum: 300 000,- (100 000,- Hurum og 200 000,- Røyken) 

Egenfinansiering: 300 000,- (inkl. egeninnsats) 

 

Foreløpig prosjektplan: 

Uke i 2017 Aktivitet 

Uke 7  Signering av avtale og etablering av 

prosjektgruppe og styringsgruppe. 

Innledende spesifikasjon av utvikling og 

planlegging av prosjektet. 

Uke 7 Etablering av pilotmiljø for Hurum kommune.  

Uke 7-25 Utvikling av ny funksjonalitet løpende 

Uke 5 - 48 Løpende utprøving av ny funksjonalitet 

Uke 45 - 52 Oppsummering, justeringer og bistand til 

utprøving. 

 



Partene skal holde løpende møter for gjennomgåelse av kontraktens innhold, planene for 

utførelsen og fremdriften i prosjektet. Det skal minimum avholdes slike møter 1 gang 

hver(t) kvartal eller så ofte som avtalt i fremdriftsplanene.  



 

[Skriv inn tekst] 16.02.2017 1 

Søknad om skjønnsmidler for 2017 

 

Veksthus på taket av Sydskogen skole 

Kort beskrivelse av prosjektet 

Kommunen ønsker, i samarbeid med Lindum og Papirbredden Innovasjon, å realisere et 

BBBLS (uttales «bubbles») veksthus på taket til Sydskogen barneskole i Røyken. BBBLS 

veksthus bruker såpebobler som isolasjon og har et energiforbruk som er 80-90 % lavere 

enn tradisjonelle veksthus, samtidig med at det slippes inn nok lys til at plantene gror. Et 

slikt veksthus vil koste ca. 8000 kr. per m2. Vi ser for oss et veksthus som er rundt 70 m2 

stort. Det er ønskelig å supplere veksthuset med et mikroanlegg som lager biogass, CO2, 

kompost og biogjødsel av matavfallet fra skolen. Dette kan gjøres enkelt ved å sette opp to 

flyttbare containere, en for mikroanlegget og en for klimastyring i veksthuset. Biogass som 

ikke brukes til oppvarming av veksthuset kan også brukes som supplement til oppvarming 

av skolen, eller lage strøm.  

 

Veksthuset vil holde rundt 22 grader hele året og kan brukes av skolen som en biolab og 

som et tverrfaglig flerbruksrom året rundt. Klasserommet vil gi mye godt dagslys, god luft 

og godt regulert temperatur som vil fremme konsentrasjon og gi et sunt og godt 

læringsmiljø.  

 

Det skal nå bygges en ny Sydskogen barneskole i Bødalen i Røyken. Denne skal stå ferdig 

innen 1.1.2019. BBBLS-veksthuset vil tegnes inn og bygges som en del av den nye skolen. 

Det er selskapet bbbls som vil stå for byggingen (http://www.bbbls.net). 

 

Lindum har en liten BBBLS prototype i Drammen (50 kvm) og en i Poznan (120 kvm). 

Pilotveksthuset i Poznan er en videreføring av huset i Drammen og har løst de tekniske 

utfordringene for BBBLS hus i denne størrelsen.  I løpet av 2016-17 realiseres et 1500 kvm 

pilotveksthus i Tønsberg (Den Magiske Fabrikken), men per dags dato finnes det ikke noe 

veksthus av større dimensjon på tak i Norge. Hvis vi går i gang med dette prosjektet nå vil vi 

kunne ha et ferdig BBBLS veksthus på taket av Sydskogen barneskole i løpet av 2018. 

Overordnede mål 

- Være et forbildeprosjekt som viser løsninger for arealutnyttelse i en verden der det 

er knapphet på arealer. Ved å plassere veksthus på taket av bygninger kan man 

dyrke kortreist mat også i urbane settinger. Hvis denne løsningen sprer seg, kan den 

bli et viktig bidrag til å dempe konflikten mellom landbruk og fortetting. 

- Bygge et grønt klasserom, med meget godt inneklima, der elevene kan dyrke mat og 

andre vekster til bruk i både naturfag og skolekjøkken.  

- Gi elevene hands- on erfaring med sirkulær økonomi ved å la de være med på 

prosessen fra matavfall, til ressurser som energi, kompost og biogjødsel, som 

brukes til å dyrke ny mat, som igjen blir matavfall osv … 
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Begrunnelse for hvordan prosjektet tilfredsstiller kriteriene for tildeling 

Kriterier for tildeling av skjønnsmidler er at det skal være fornyings- og 

innovasjonsprosjekter. Det skal gis støtte til å prøve ut nye løsninger og til risikoavlastning. 

 

En økende befolkning med et stadig stigende forbruk gjør at presset på landbruksarealer 

blir større og større, og det er en økende konflikt mellom landbruk og urbanisering. Med 

dette som bakteppe vil veksthus på takflater ha potensiale for å redusere denne konflikten 

og revolusjonere framtidens matproduksjon. Prosjektet vil derfor bli et nytenkende og 

svært viktig bidrag til lavutslippssamfunnet.   

Tiltaket er innovativt fordi teknologien i BBBLS veksthus er nylig utviklet og derfor så langt 

ikke er etablert så mange steder. Det er også innovativt å ta i bruk et veksthus til 

undervisningsrom på kommunale skoler. Dette er første gang et veksthus i større format 

blir plassert på et tak i Norge (selv om dette er vanligere flere steder i utlandet). I tillegg er 

det første gang man tar i bruk matavfallshåndtering i tilknytning til bygget for produksjon 

av biogass og biogjødsel, som ressurser til et veksthus. Vi har hentet inspirasjon fra New 

York prosjektet "the greenhouse project: 100 labs by 2020" (nysunworks.org). 

Prosjektet skal styrke kommunen i rollen som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, 

lokaldemokratisk arena eller samfunnsutvikler: 

 

Prosjektet styrker kommunen i rollen som tjenesteprodusent i oppvekstsektoren.  

Prosjektet ønsker å bygge et klasserom som er godt å være i, samtidig som det legger til 

rette for praktisk undervisning i blant annet naturfag, matematikk, samfunnsfag, mat og 

helse, ved å koble det konkrete med det teoretiske og gi førstehåndserfaringer i et autentisk 

miljø. Gjennom undervisning i biolaben vil elevene kunne tilegne seg kunnskap om temaer 

som miljøteknologi, bærekraftig utvikling, fornybar energi og fornybare ressurser, det 

grønne skiftet, karbonkretsløp, sirkulær økonomi, kompostering og gjødsel, matforbruk og 

økologi.   

Det er også kommunens oppgave å legge til rette for en god arealutnyttelse, samt en 

omstilling til lavutslippssamfunnet. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag til begge deler. 

Dette gjøres blant annet ved at: 

- Oppvarmingskostnader, energiforbruk og karbonfotavtrykk reduseres med 80 % i 

forhold til konvensjonelle drivhus fordi: 

o Det er svært energieffektivt og bruker 80-90 % mindre energi til temperatur og lys 

enn konvensjonelle drivhus 

o Overskuddsbiogass kan brukes til å varme opp skolen 

o Veksthuset varmer opp vann i løpet dagen. Varme fra vannet kan gjenbrukes om 

natten 

o Isolasjonen (såpeboblene) er fleksibel og kan reguleres i forhold til ute- og 

innetemperatur og lysinnslipp. På denne måten vil temperaturen være stabil og 

utlufting av varme være unødvendig 

- Eliminerer transport av matavfallet 

- Produserer ureist mat til elevene 
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- Produserer ureist kompost og gjødsel til drivhuset (eliminerer behovet for å kjøpe 

jord med torv) 

- Tiltaket er et direkte svar på de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, 

areal og transportplanlegging ved at det bidrar til høy arealutnyttelse, fortetting og 

transformasjon av eksisterende bygningsmasse. 

I tillegg har kommunen et ansvar for å spre kunnskap i befolkningen. Veksthuset vil være et 

godt synlig forbildeprosjekt i nærmiljøet og skape ringvirkninger hos foreldre og 

befolkningen generelt ved gi kunnskap om kretsløpstankegang og miljøvennlig livsstil.  

 

 Interkommunale/interregionale samarbeid 

Selv om det ikke er noe direkte samarbeid med andre kommuner, vil tiltaket ha et stort 

spredningspotensial fordi mange kommuner sliter med for dårlig kapasitet i skolene og lite 

tilgjengelig areal generelt. Ved å ta i bruk takareal på denne måten kan kommunene spare 

arealressurser og penger. Prisen per m2 veksthusklasserom vil være langt rimeligere enn 

ved å bygge tradisjonelle klasserom. Veksthus kan også plasseres på taket av andre typer 

bygg, som boliger, næringsbygg og andre offentlige bygg. 

Prosjektet vil også dra nytte av erfaringer gjort i forbindelse med Den Magiske Fabrikken, 

utenfor Tønsberg.  

 

Fremdriftsplan 

Mars-desember 2017: Prosjektering (ansvar: BBBLS, Lindum, Papirbredden Innovasjon, 

Røyken kommune, REAS) 

Januar-desember 2018: Bygging (ansvar for bygging av selve veksthuset har BBBLS. Dette 

må imidlertid samordnes med byggingen av hele Sydskogen skole). 

Sydskogen skole skal stå ferdig 1.1.2017.  

En mer detaljert framdriftsplan vil utarbeides i starten av prosjekteringsperioden. 

 

Finansiering og kostnadsoverslag 

Det er anslått at prosjektet vil koste til sammen 1,782 000 kr. Det søkes klimasatsmidler til å 

få dekket deler av utgiftene i 2017 (641 000 kr). Røyken Eiendom AS finansierer resten av 

prosjektet. 

Budsjett og finansieringsplan  

Utgifter  
Prosjektledelse 200 000 
Byggematerialer og BBBLS isolasjon 262 000 
Klimastyring 426 000  
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Fundament 46 000 
Lamper 26 000 
Mikrobiogassanlegg 600 000 
Bygging (arbeidskraft) 222 000 
Inntekter  
Miljødirektoratet, Klimasatsmidler 641 000 
Skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 
Buskerud 

500 000 

Røyken Eiendom AS 641 000 
  

 



www.framsikt.no

Følg oss på:
- Paul Hellenes, Økonomisjef Larvik kommune

Tlf 762 01 762
post@framsikt.no

Framsikt AS
Postboks 24, 8469 

Bø I Vesterålen

Et helhetlig verktøy 
for analyse, budsjettering, 

økonomiplanlegging og 
virksomhetsstyring.

Pilotkunder
Analysekunder

Framsikt automatiserer og 
forenkler arbeidet for hele 
administrasjonen. Det er liten 
tvil om at det gir kommunen en 
besparelse på tidsbruk. Denne 
besparelsen investerer vi i bedre 
kvalitet og mer gjennomarbeidet 
leveranse som fører til en bedre 
plan. 

“



Framsikt AS er et programvareselskap fra Bø 
i Vesterålen. Vi tilbyr norske kommuner og 
fylkeskommuner et oversiktlig verktøy for 
analyse, budsjettering, økonomiplanlegging 
og virksomhetsstyring. 

Vårt ønske er å bidra til bedre 
ressursutnyttelse, bedre beslutninger og 
større involvering i økonomiarbeidet.

Vi som står bak Framsikt har arbeidet med 
å utvikle, bruke, anskaffe og selge digitale 
verktøy til kommuner i mange år.  

Analysemodulen kan benyttes til 
utarbeidelse av årsmelding, KOSTRA-
rapportering, kvalitetsvurdering av 
tjenester, ståstedsanalyser og analyser i 
økonomiplanprosessen. Verktøyet brukes til 
å finne sammenlignbare kommuner, beregne 
teoretisk handlingsrom og velge ut relevante 
indikatorer fra et rikt utvalg – deriblant en 
rekke kvalitetsindikatorer som ikke finnes 
i KOSTRA. Hele analysen kan eksporteres 
som et dokument med illustrative grafer og 
tilhørende tekst.

I modulen for årsbudsjett tilbyr vi et effektivt 
verktøy for lønns- og driftsbudsjettering. Ved 
å ta utgangspunkt i stillinger fra lønnssyste-
met, har vi et godt grunnlag for å planlegge 
årslønn for neste år. Vi har lagt vekt på å 
lage oversiktlige og lettforståelige funksjoner 
– spesielt med tanke på ledere som ikke er 
økonomer. Det er enkelt å budsjettere på 
ansvar eller prosjekter, og lederen får god 
hjelp til å periodisere budsjettet. Modulen 
kan også lage reviderte stillingsbudsjett samt 
lønnsprognoser gjennom året.

Framsikt tilbyr 6 moduler som til sammen 
støtter en helhetlig årshjul-prosess. Løsningen 
er skybasert, hvilket betyr at man ikke trenger 
å laste ned eller installere noen programvare, 
men kan bruke løsningen direkte på 
nett. Systemet fungerer på alle de kjente 
nettleserne som er på markedet i dag.

Her finner du en kort oversikt over de ulike 
modulene. Mer utfyllende informasjon om 
de enkelte finner du på vår webside www.
framsikt.no

Strategi- og Utredningsmodulen gir 
mulighet for å gjennomføre utredninger og 
mulighetsstudier både ved å konkretisere nye 
tiltak for måloppnåelse, og ved å utrede mulig 
innsparing. Studiene kan enkelt produseres 
som et dokument som kan fremlegges til 
politisk behandling. 

Modulen gir mulighet for å konkretisere 
vedtatte mål og tiltak fra økonomi- 
og handlingsplanen ytterligere i en 
virksomhetsplan med frister og ansvarlige.
Verbalvedtak fra politikken og andre 
aktiviteter og mål i kommunen som skal 
rapporteres om, kan defineres i modulen. 
Virksomhetsplan dokumenter på ulike nivåer 
kan utarbeides.

Økonomiplan er en helhetlig modul for 
utarbeidelse av økonomi- og handlingsplan 
med tekst og tall. Den inneholder funksjoner 
for å definere mål og handlingsplaner i 
planperioden, konsekvensjustering av 
budsjett, oppfølging av tidligere vedtak, 
demografjusteringer, vurdering av 
handlingsrommet og handlingsregler, 
strategisk fordeling av rammer, arbeid 
med tiltak og prioriteringer i tjenestene, 
salderinger, investering/finansiering 
samt automatisk utarbeidelse av 
økonomiplandokument og forskriftsskjemaer. 
Modulen har fleksible vedtaksnivå og 
støtter tjenesteorientert budsjett. Modulen 
inneholder også publisering  på nett.

Modulen inneholder  styringsindikatorer 
for økonomi og personal på alle nivå i 
organisasjonen. Gjennom et interaktivt 
grensesnitt med brukervennlige, grafiske 
analysemuligheter finner man enkelt 
forklaring på avvik og ser raskt viktige, 
underliggende utviklingstrekk.

Modulen gir ledere hjelp til å utarbeide 
avviksprognose for sin virksomhet samt 
oppfølging av mål og tiltak fra økonomiplan 
og virksomhetsplan. Modulen automatiserer 
utarbeidelse av tertialrapporter og 
månedsrapporter. Rapporter kan også 
publiseres på web.

Om oss

Analyse Årsbudsjett

Vi tilbyr

Strategi & utredning Virksomhetsplan

Økonomiplan

Rapportering



Pilot 2017



OFU Prosjektet

• OFU prosjektet med Innovasjon Norge er forlenget til 1/12-2017

• Kan ta opp nye partnere i prosjektet som vil medvirke i utprøving av 
rapporteringsløsninger (styringsrapportering for ledere, 
månedsrapport, tertialrapport etc) og budsjettprosesser i kommuner 
under sammenslåing

• Betyr utprøving som pilot og deltagelse  pilotmøter

• Kan også prøve ut Økonomiplan i 2018-2021 prosess for egen kommune 
parallelt



Hva vil det medføre å være pilot

• Innføre Framsikt verktøy i egen kommune med bistand fra Framsikt
(inkludert)

• Gi tilbakemeldinger på feil og forbedringer (oppsummeringsnotater og 
deltagelse i møter)

• Delta på pilotsamlinger 5-6 ganger i løpet av et kalenderår. Dette er 
dagsmøter i Oslo området. En samling vil være over 2 dager i Bø. Fokus 
er innspill på behov, planlagte løsninger, prioriteringer og forbedringer.

• Etter pilotperioden er man ikke forpliktet til videre kjøp. Kjøp 
gjennomføres da på ordinær måte ihht kommunens prosedyrer for 
anskaffelser evt også i samarbeid med andre piloter.



Innføring av Framsikt Løsninger

• Framsikt har svært høy fokus på at våre kunder skal oppnå nytteverdi av våre 
løsninger..

• Det at vi leverer skyløsninger som er ferdig oppsatt, reduserer både 
innføringstid og spesielt omfang av arbeid i innføringsprosjektet for kunde.

• Våre innføringsplaner justeres i forhold til kommunes årshjul og andre lokale 
rammefaktorer. Dette gjøres for å få et optimalt effektivt innføringsprosjekt. Et 
innføringsprosjekt som støtter oppunder de berørte arbeidsprosesser.

• Vår innføringer bygger på prinsippene:

– løsningen først settes opp med kundens data

– superbrukere får grunnleggende opplæring om løsningen. 

– Rådgiving, oppfølging og opplæring gjennomføres ihht til 
kommunens årshjul.



Søknad om skjønnsmidler til prosjekt i 2017 

 

Prosjekt: Digital medvirkning i 

kommuneplanprosessen 

Ved bruk av et digitalt fremtidskart, digitale historier fra innbyggerne og 

innovative fortellerteknikker ønsker Lier kommune å øke engasjementet og 

interessen i forbindelse med rullering av kommuneplanen. Vi søker derfor om 

300.000 kroner i skjønnsmidler til et digitalt medvirkningsprosjekt. 

Kommuneplan skal rulleres 

Planprogrammet for kommuneplanen skal etter planen vedtas i april i år. Medvirkning fra 

innbyggere, næringsliv og andre aktører er en sentral del av den videre prosessen. For å nå 

bredere ut ønsker vi å bruke nye digitale metoder.  

Målet er å senke terskelen for å komme med innspill til hvordan Lier kommune bør utvikles 

de kommende tiårene.  Dette er viktig både for lokaldemokratiet og for å styrke relasjonen 

mellom kommunen og innbyggerne.  

 

Skape nye arenaer for innspill, dialog og medvirkning 

Tradisjonelt sett har medvirkningsprosessene bestått i åpne folkemøter, medieoppslag, 

informasjonsskriv og målrettede informasjonskampanjer. Deltagelsen har ikke vært særlig 

høy. 

Denne gangen ønsker vi å prøve ut nye virkemidler for å nå ut til flere og skape et større 

engasjement, spesielt blant den yngre delen av Liers befolkning. Det er tross alt de som er 

vår fremtid. 

Derfor vil vi starte et prosjekt for digital medvirkning, og vil gjennom det lage digitale 

løsninger som enkelt kan tas i bruk av andre kommuner, dersom det viser seg å være 

vellykket. I all utviklingsjobbing legger vi vekt på åpne løsninger som alle kan bruke. 

For å få til en enkel og fullgod løsning, må vi samarbeide med et utviklingsmiljø for å lage 

løsningen. Samtidig legger vi inn både egenfinansiering og en betydelig egeninnsats fra 

ansatte i prosjektet. 

Planlagte medvirkningsaktiviteter 

Fremtidskartet 



Lier kommune ønsker å utvikle en medvirkningsportal, men vil starte med et utvalg av 

tjenester som på sikt kan bygges sammen og presenteres i en nettportal eller i en mobil app, 

slik at tilgangen til å medvirke blir lettere, og terskelen for å delta senkes. 

Det vi i første omgang ønsker å utvikle, er: 

 Digitalt kartsystem: der innbyggerne kan gå inn, finne et aktuelt området og skrive 

forslaget eller ønske sitt rett inn i kartet. Vi velger å kalle det Liers fremtidskart der 

innbyggerne får legge inn sine innspill på en brukervennlig måte. Vi ønsker å utvikle 

kartet som en mobilapplikasjon, slik at du kan få tilgang til kartet enkelt fra 

mobiltelefonen eller nettbrettet. Dermed kan du geotagge steder du er på og legge 

inn gode ideer og innspill på en enkel måte. 

 

 De digitale historiene: Vi vil at innbyggerne skal sendes oss digitale historier og bilder 

der de forteller hva de verdsetter med dagens Lier, og hva de ønsker seg for de neste 

tiårene. Dette kan presenteres i et rammeverk som kan vises frem i portalen og 

appen. Her planlegger vi også utfordre de unge gjennom skoler, lag og foreninger til å 

delta. 

 

Faktasider om kommuneplanarbeidet, prosessen og en digital tidslinje som gir en informativ 

oversikt over når milepælene i kommuneplanprosessen er. 

Vi kan også tenke oss en en side der vi kan kjøre livestream fra folkemøter med digital 

deltagelse gjennom Twitter og Facebook, som et alternativ til de tradisjonelle folke- og 

informasjonsmøtene. 

 

Involvering av ungdom 

Gjennom dette digitale medvirkningsprosjektet ønsker vi å engasjere ungdommer i en viktig 

lokalpolitisk prosess. Vi ønsker å implementere dette som en del av undervisningen i 

samfunnsfag på ungdomstrinnet. I læreplanen for samfunnsfag for 10.trinn heter det blant 

annet at eleven skal kunne:  

• bruke samfunnsfaglige begrep i fagsamtaler og presentasjoner med ulike digitale verktøy 

og bygge videre på bidrag fra andre 

• gi eksempler på hva samarbeid, medvirkning og demokrati innebærer nasjonalt, lokalt, i 

organisasjoner og i skolen.  

Vi ønsker å lansere dette arbeidet i forbindelse med Lierdagene 9.-11. juni 2017. Her treffer 

vi bredden av befolkningen i Lier, og det gir en god anledning til å gjøre arbeidet kjent. Lier 

kommune utviklet og gjennomførte et tilsvarende opplegg knyttet til medvirkning i arbeidet 

med kommunereformen. Dette opplegget var det flere av våre nabokommuner som 

kopierte.  



Mobilapplikasjonen skal lages slik at den også kan benyttes av voksne og eldre. Mange 

liunger har tilgang til en smarttelefon eller nettbrett, og dermed er inngangsporten til en 

digital medvirkning åpen for en utstrakt del av befolkningen. Fremtidskartet kan også brukes 

av velforeninger, lag og foreninger som ønsker å si sin mening. 

En viktig del av prosjektet blir å lage et fullgodt system som sikrer korrekt arkivering av alle 

forslag og innspill som kommer inn. 

Organisering 

For å utvikle denne innovative løsningen er vi avhengig av å søke hjelp hos et digitalt 

utviklingsmiljø som kan stå for den tekniske løsningen. Men vi legger opp til en betydelig 

grad av egeninnsats fra egne medarbeidere i prosjektet, først og fremst fra 

kommunikasjonsmedarbeidere og kommuneplanleggere  i Lier kommune. I tillegg er det 

naturlig å engasjere ansatte i andre deler av kommunen, både til workshops og i arbeidet 

med skolen. 

 

Pilotprosjekt som kan brukes av andre 

Vi ønsker å lage et digitalt medvirkningsprosjekt som er bygd på enkle og åpne løsninger som 

i neste omgang enkelt kan brukes av andre kommuner. Vi deler gjerne erfaringer som gjøres 

underveis i prosjektet. Lier kommune vil være pilot i dette medvirkningsprosjektet, og vi 

mener verktøyene også kan være nyttige i andre kommunale prosesser. 

Som kommune må vi være der innbyggerne er, og dialogen og debatten skjer stadig oftere 

på digitale plattformer. Vi tror derfor vårt medvirkningsprosjekt er et viktig skritt i riktig 

retning. 

  



Fremdriftsplan 2016 

Vi har satt opp følgende fremdriftsplan for prosjektet:   

Januar 
 

Prosjektstart og organisering. Søke om midler til prosjektet. 
 

Februar 
 

Jobbe med innholdet i detalj. 
 

Mars og april 
 

Lage anbudsdokument for kartløsning, portal, mobilapplikasjon og rammeverk for digital 
historiefortelling og legge ut på anbud. Velge samarbeidspartner for utviklingsjobben. 

Mai 
 

Utviklingen og ferdigstillelse av fremtidskartet og rammeverk for digital historiefortelling. 

Juni 
 

Lansering i forbindelse med Lierdagene 2017. Workshop og innspill. 
Starte jobben med å hente inn digitale historier. Promotere løsning eksternt og internt. 

Juli Sommerferie 

August 
 

Planlegge undervisningsopplegg i skolen. 

September 
 

Gjennomføre undervisningsopplegg i skolen. 

Oktober, 
november, 
desember 

Presentere innspill som har kommet inn + reklamere for muligheten for medvirkning. 

2018 
 

Politisk beslutningsprosess. 

 

 

Budsjett: 

 

Inntekter

Egenkapital

Egenkapital kommunen 200 000

Tilskudd

Skjønnstilskudd fylkesmannen 300 000

Sum inntekter 500 000

Utgifter

Utviklingskostnader

Konsulentbistand utvikling av kart, mobilapp, portal og rammeverk historier 250 000

Medvirkning

Kommunikasjon/informasjon/innhold 100 000

Nettsted/digitalt 50 000

Medvirkningsaktiviteter (skole, workshops, infomøter) 100 000

Sum utgifter 500 000



Søknad om skjønnsmidler til prosjekt i 2017 

 

Prosjekt: modell for rammefinanisering  

Ved bruk av flere ny e budsjettmodeller ønsker Lier kommune å øke sikre 

tilstrekkelige rammer for alle virksomheter samtidig som alle brukere kan få 

et tilbud på et kvalitetsnivå som minimum er på et likt nivå sammenliknet 

med tilbud i andre kommuner. Vi søker derfor om 225.000 kroner i 

skjønnsmidler til et prosjekt for å lage en modell for rammefinansiering. 

Målsetting 
  
Finne metode for objektiv oppbygging og justering av økonomiske budsjett med rammefinansiering. 
  
Modellen skal sikre like forutsetninger i tjenestene og realistiske budsjett. Samtidig skal det ta høyde 
for prioriteringer og de økonomiske forutsetningene i kommunen. 
  
Beskrivelse av utfordringer 
  
Lier har gjennom analyser av behovskorrigerte KOSTRA tall, sett at det er påfallende variasjon i 
kostnadsnivå på tjenestene i Lier. Når alle tjenestene i alle kommuner er sortert fra lavest til høyest 
kostnadsnivå, korrigert for behov, i Norge skiller det mer enn 200 plasseringer mellom de mest- og 
de minst kostnadseffektive tjenestene. Variasjonen er også stor når vi kun sammenlikner med kun 
kommuner med mer enn 10000 innbyggere eller kommuner på tilsvarende størrelse.  
 
I en budsjettmodell basert på rammer blir rammene bygd opp etter noen kriterier ved etablering.  
Rammene justeres ved konkrete endringer i behov/oppgaver og krav til omstilling. Utfordringen er at 
behovet i tjenestene kan endre seg uten at dette nødvendigvis blir fanget opp i rammene.  Istedenfor 
at rammene blir tilpasset tjenestebehovet blir tjenestene tilpasset de eksisterende rammer. 
Enkeltstående justeringer akkumulerer seg uten en helhetlig sammenheng. Både mht. nye 
bevilgninger eller ulike kutt og omstillingsvedtak. 
  
Lier kommune vil utarbeide et verktøy som årlig kan fange opp endringer på en objektiv måte, 
samtidig som en kan beholde fordelene og fleksibiliteten med rammefinansiering.   
  
På noen områder med "enklere" sammenhenger er det utarbeidet modeller som fungerer relativt 
godt, blant annet innenfor skole. Mer utfordrende er det for tjenester hvor brukere skiftes ut og/eller 
behovet er varierende. Samt der brukere i henhold til behovsnøkkelen til KRD er en gruppe som 
trenger ulike tjenester. 
  
I "bestiller/utfører" og "penger følger bruker" er det utarbeidet modeller som kostnadsfester behov. 
Modellene er også ineffektive mht. å realisere stordriftsfordeler. Jf. eksempler der en enhet med 
samme bemanning kan ta inn en ny bruker ol.   
  
Begrunnelse for virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet 



  
Lier kommune vil samle inn erfaringsdata fra andre kommuner som har etablert fungerende 
systemer, med formålet å  finne løsninger som fungerer eller kan tilpasses til ramme finansiering.   
  
Utfra erfaringene i dette prosjektet vil Lier kommune gjennomgå hele organisasjonens 
budsjettrammer og bygge opp budsjettene på nytt. Første fokusområde vil være virksomheter 
innenfor omsorg og velferd.  
  
Organisering 
Prosjektet vil organiseres med prosjektledelse i kommunens økonomienhet, med arbeidsgruppe med 
deltagere fra kommunens tjenesteområder. Det vil bli kjøpt noe konsulentbistand.  
  
Tidsplan 

Tidsplan Aktiviteter 

kvartal 2017 Planlegge prosjektet og søke finansiering 

2. kvartal 2017 Innsamling av erfaringsdata  

3. kvartal 2017 Utvikling av budsjettmodell 

4. kvartal 2017 Implementering av budsjettmodell i HP 2018-2021 

2018 Evaluering, rapportering og erfaringsutveksling 

  
Budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel) 

Budsjett 

Egenfinansiering Bruk av eget personell          400 000           400 000  

Skjønnsmidler 
Diverse kostnader som reiser mm.            50 000  

         225 000  
Konsulentbistand          175 000  

SUM          625 000           625 000  

  
Søknadssum pr. år 
 225 000 kroner 
  
Prosjektet er satt opp med en intensjon om at søknadssummen kun vil være nødvendig i ett år. 
  
Overføringsverdi til andre kommuner 
  
Presentasjon av erfaringsdata fra best praksis i ulike kommuner, og konkret tilpasning for Lier 
kommune, kan benyttes av andre kommuner i arbeid med budsjettering. 
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Skjønnsmidler til prosjekter 2017 
 

 

Fylkesmannen har for 2017 holdt tilbake 4 millioner kroner som skal gå til fornyings- og 

innovasjonsprosjekter i Buskerud. Vi vil opprettholde samme fordelingsnøkkel som tidligere. 

Denne fordelingsnøkkelen er følgende: 

 Drammensregionen   kr 900.000 

 Region Vestviken   kr 550.000 

 Kongsbergregionen   kr 900.000 

 Region Midt-Buskerud  kr 450.000 

 Ringeriksregionen   kr 500.000 

 Hallingdalsregionen   kr 700.000 

 

Regionene skal fremdeles stå ansvarlig for utvelgelse av prosjektene. Regionene kan også 

samarbeide om felles prosjekt. Fylkesmannen er opptatt av at midlene skal komme 

kommunen til gode gjennom nyttige og målrettede prosjekter. Dersom en region ikke legger 

frem godkjente prosjekter, kan Fylkesmannen fordele midlene på annen måte. 

Formål: 

Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger på sine 

utfordringer. Prosjektstøtten rettes til nye og pågående prosjekter for fornying og innovasjon i 

kommunene. 
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Hovedprioritering: 

Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, 

myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler og bidra til utvikling av 

kvalitet i tjenestene, effektiv ressursbruk og bedret økonomistyring. Prosjektene kan omfatte 

alle tjenesteområdene i kommunen. 

Avgrensninger/forutsetninger: 

 det gis ikke støtte til rene næringsutviklingsprosjekter 

 det gis ikke støtte til prosjekter som handler om utføring av kommunale 

driftsoppgaver, eller prosjekter som anses som en del av det ordinære kommunale 

utviklingsarbeidet 

 drift av ordinære interkommunale samarbeid gis ikke støtte 

 for å sikre forankring og forpliktelse til prosjektene forventes det en egenfinansiering 

fra kommunens side 

 prosjekter som naturlig hører under andre statlige tilskudds- og støtteordninger 

(eksempelvis tilskuddsordningen til kompetanse og innovasjon i omsorgssektoren) vil 

sees i sammenheng med disse ordningene når prosjektskjønn vurderes 

 

Søknadens innhold 

 målsetting 

 beskrivelse av utfordringer 

 begrunnelse for virkemidler/løsninger som skal testes ut i prosjektet 

 organisering 

 tidsplan 

 budsjett med hovedposter (herunder finansiering og egenandel) 

 søknadssum pr. år 

 overføringsverdi til andre kommuner 

 

Søknadsfrist 31.03.17  
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Resultat og rapportering 

Resultatene skal dokumenteres. Fylkesmannen har et ansvar for å formidle resultatene fra 

prosjektene til andre kommuner og stimulere til læring og erfaringsutveksling mellom 

kommunene og på tvers av embetene. Vurdering av prosjektene og overføringsverdi til andre 

kommuner skal gjøres etter endt prosjektperiode eller underveis i prosjektperioden. 

Fagavdelingene hos Fylkesmannen vil få et særlig ansvar for dette. 

Rapporteringsfrist: 15.12.17 

Vi gjør oppmerksom på at all registrering av søknader og rapportering foregår i 

prosjektskjønnsdatabasen https://prosjektskjonn.fylkesmannen.no.  

Det er viktig at søknadsfristene overholdes. 

 

 

   

   

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bente Nyegaard Fjell 

avdelingsdirektør 

 

 

  Lisbet K. Smedaas Wølner 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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SAKSFREMLEGG 
 

Saksnummer (ESA): 15/8876 
  
 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 22.02.2017 

 

 
Region Vestviken – Møteplan 2017 
 
 
Rådmennenes forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Følgende møteplan er satt opp for Region Vestviken i 2017: 
 

VÅR 2017 

 
  Ons 15. februar  Administrativ koordineringsgruppe / rådmann 

Ons 22. februar Styremøte Lier kommune 

Man 15. mai Administrativ koordineringsgruppe / rådmann 

Ons 24. mai Styremøte Røyken kommune 

  HØST 2017 

 Medio august Studietur 

Ons 6. september Administrativ koordineringsgruppe / rådmann 

Ons 13. september Styremøte Hurum kommune 

Ons 8. november Administrativ koordineringsgruppe / rådmann 

Ons 15. november Styremøte Lier kommune 
 
Alle styremøter starter kl. 13.00, adm. koordineringsmøter gjennomføres pr. e-post hvis 
annet ikke er avtalt. 
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SAKSFREMLEGG 
 

Saksnummer (ESA): 15/4874 
  
 

Organ Møtedato 
Region Vestviken 22.02.2017 

 

 
Referat styremøte Osloregionen 
 
 
Rådmennenes forslag til vedtak 
Saken tas til orientering. 
 
Sammendrag 
Region Vestviken er medlem av Osloregionen. Referat fra forrige møte den 6. desember 
er lagt ved dette saksfremlegg. Møteplan 2017 er også vedlagt. 
 
Vedlegg 

1. Referat møte 6. desember 2016. 
2. Møteplan 2017. 



 

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo   
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no  

www.osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 6. desember 2016 

   
 Dato: 14.12.16 
 Arkivkode: 
 Arkivnr. 2016 – 530 
 Saksansv.: Øyvind Såtvedt 
 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 
 
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune 
Ordfører Tage Pettersen, Mosseregionen 
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Oppland fylkeskommune 
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune 
Ordfører Tuva Moflag, Follorådet  
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Anders Østensen, Øvre Romerike Utvikling 
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionen 

Ordfører Monica Vee Bratlie, region Vestviken 
Ordfører Lise Selnes, Glåmdalsregionen  
Ordfører Ragnhild Bergheim, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Erik Unaas, Regionrådet for Indre Østfold 
 
 
FORFALL: 
Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune 
Ordfører Nils Røhne, Hamarregionen 

Ordfører Lisbeth Hammer-Krogh, Vestregionen 

Ordfører Bjørn Sverre Birkeland, Kongsbergregionen 

Ordfører Thor Edquist, Haldenregionen 
Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen 
Ordfører Grethe Sjøli, Øvre Romerike Utvikling 
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Gustav Kalager, region Midt-Buskerud 

Ordfører Are Karlsen, Region Nordre Vestfold 

 

DESSUTEN MØTTE: 
Byrådssekretær Tor Henrik Andersen, Oslo kommune 

Bjarne Haslund, Oslo kommune 

Nils Holm, Oslo kommune 

Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune 

Håkon Johnsen, Østfold fylkeskommune 

Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune 

Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Grethe Salvesvold, Erik Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osloregionen.no/


 

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo   
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no  

www.osloregionen.no 

Sakskart styremøte 6. desember 2016             

  
Orienteringssak: Presentasjon av boligvekstutvalget for Oslo, ved byrådssekretær Anders 
Ørnø Røberg-Larsen. (Presentasjonen er vedlagt referatet) 
 
Sak 54/16  Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 30. november 2016 
 
Vedtak: 
Innkalling til møte 6. desember 2016 godkjennes.   
 

Sak 55/16 Godkjenning av referat fra møte 27. september 2016 
Utkast til referat fra styremøte 27. september ble sendt ut pr epost den 11. oktober 
2016 

 
Vedtak: 
Referat fra møte 27. september 2016 godkjennes. 
 

Sak 56/16 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
 
  Akershus fylkeskommune: 

 Det er ikke flertall for region Viken i fylkestinget. Flertallet ønsker region 

med Oslo, subsidiært å opprettholde avtaler til Oslo.  

 Det er sterk elevtallsvekst. Må ha beredskap for å møte dette.  

 Det er trykk på kollektivtrafikk, gang og sykkel, men er avhengig av 

implementering av OP3. Akershus er nest best på vedlikehold av veier i 

Norge. Etablerer innfartsparkering for sykkel og bil.  

 Nytt sykehus og hotell er under etablering på Jessheim. 

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike:  

 Arbeider med oppfølging av regional plan for areal og transport.  

 Ønsker ny Glomma-kyssing i Fet, helst tunnel.  

 Arbeider med utvikling rundt jernbanestasjonen i Lørenskog.  

 Prosjekt om utvikling av tvillingbyene Lillestrøm – Lørenskog.  

 Jobber med næringsstrategi, bl.a. tilrettelegging for gründere på Kjeller.  

Hadelandsregionen:  

 KVU for rv4 og Gjøvik-banen er ferdig. Viktig at alle tre fylkeskommunene 

som berøres engasjerer seg.  

Øvre Romerike:  

 Ny terminal på OSL åpnet i forrige uke. Offisiell åpning i april  

Oppland fylkeskommune:  

 Positivt med økte midler til regional utvikling i det vedtatte statsbudsjettet. 

Dette er viktig for fylkeskommunen.  

 Fylkesrådmennene i Oppland og Hedmark foreslår nytt Innlandsfylke.  

 Mye fokus på ny sykehusstruktur. 

Hedmark fylkeskommune: 

 Det etableres en ny sammenslått høgskole for Innlandet. 

http://www.osloregionen.no/
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 Er klart for videre utbygging av E6 nordover fra Kolomoen i 2017. 

 Det arbeides også med videre fremføring av ny jernbane nordover, men noe 

mer utfordrende, bl.a. mht. trasevalg gjennom Hamar. 

 Det er behov for bedre kollektivtilbud fra Kongsvinger til OSL. Her er det 

gjenstående utfordringer som er viktig å løse.  

 Hedmark vil si nei til fylkessammenslåing med Oppland 

Indre Østfold: 

 Er i innspurten med kommunereform. Fylkesmannen har innkalt til møte. 

Hobøl, Spydeberg og Askim blir i alle fall del av ny kommune.  

 E-18 gjennom Follo er viktig.  

 Arbeider også i prosjektet Næringsrike Østfold. Viktig prosjekt for å tiltrekke 

og skape flere arbeidsplasser 

 Stor aktivitet med flere store boligprosjekter i sentrum av Askim og 

Eidsberg. 

Vestviken: 

 Hurum, Røyken og Asker jobber med forberedelsene for 

kommunesammenslåingen. Mye arbeid som skal gjøres.  

 Politireformen er krevende. Kommunene blir nå del av Oslo politidistrikt 

 Litt utålmodig i forhold til realisering av elektrisk hurtigbåt.  

 Er opptatt av trase for Oslofjordkrysning. Trase via Håøya er kontroversielt 

lokalt.  

Drammensregionen: 

 Boligprisene vokser sterkt. Snart på nivå med Asker. Prognosene sier 50 000 

nye innbyggere i Drammen og Lier 

 Det er flere boligprosjekter på og nær kollektivknutepunkter, bl.a. Drammen 

stasjon og Gulskogen. Også nytt sykehus på Brakerøya.  

 D5 heter nå Drammensregionen – Lier er kommet med i samarbeidet.  

 Drammensregionen ønsker å være del av en region med grense til Oslo.  

Kongsvingerregionen:  

 Regionen er like stor som Oslo+Akershus i areal.  

 Jobber ned ny regional næringsstrategi. 

 Kongsvingerregionen søker heller mot Akershus enn mot ny Innlandsregion.  

Follo; 

 Ny follobane er høyt på dagsorden. Oslo-navet er også veldig viktig for Follo 

 Det er viktig at de siste 16 km med ny E-18 gjennom Follo bygges. Må få 

finansiering i NTP.  Har fått noe midler i statsbudsjettet for 2017.  

 Jobber med byutvikling i tettstedene rundt stasjonene.  

 Nytt nasjonalt beredskapssenter lokaliseres i Ski. Vil være bra for hele Follo, 

bl.a. med flere arbeidsplasser.  

 Arbeider også sammen med NMBU for å få etablert flere arbeidsplasser i 

regionen.  

http://www.osloregionen.no/
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Østfold fylkeskommune: 

 Østfold sier nei til region Viken. Ønsker Vestviken og Østviken, dvs. at 

Akershus deles. Har forståelse for Oslos posisjon. 

 2017-budsjettet i Østfold har mye fokus på miljø og klima.  

 Fornøyd med det regionale samarbeidet rundt Langtidsplanen for forsvaret.  

Mosseregionen: 

 Veldig bra med samarbeidet om felles uttalelse om Langtidsplanen for 

forsvaret. Bra av Osloregionen.  

 Jobber med etablering av ny kommune. 

 Jobber også med reguleringsplan for IC gjennom Moss. Store arkeologiske 

undersøkelser. Byggingen skal starte i 2020.  

Oslo:  

 Det er bred oppslutning i Oslo bystyre om at Oslo forblir en kommune med 

fylkeskommunale oppgaver, og at det ikke innføres et nytt forvaltningsnivå i 

Oslo. Felles forslag til vedtak fra Høyre og Arbeiderpartiet behandles av 

bystyret 7. desember. Understreker at Oslo er positiv til samarbeid over 

grensene. Også positiv til grensejustering, men vil ikke være offensiv på 

dette. Initiativet må komme fra nabokommunene. Tar nabokommunenes 

«nei» til etterretning. For Oslo er det også viktige avveininger i forhold 

tilbydelenes rolle i Oslos styringssystem.  

 Statens vegvesen viser til at mange tekniske spørsmål må avklares før 

implementering av OP3 kan skje. Resultatet kan bli en betydelig 

inntektssvikt som kan få negative konsekvenser i forhold til bl.a. 

sykkelsatsing og ny Røatunell.  

Sak 57/16 Støtte til profileringstiltak i regi av næringsklynger og næringsnettverk 
 
 Saken ble trukket etter forslag fra sekretariatet.  
  
 
Sak 58/16 Handlingsprogram for 2017 

Handlingsprogrammet baserer seg på Osloregionens strategiske føringer, vedtatt på 
møte i Samarbeidsrådet 31. mai 2016.  

 
  Vedtak: 
  Styret godkjenner forslag til handlingsprogram for 2017 
  
 
Sak 59/16 Budsjett for 2017 
  Forslaget til budsjett baserer seg på forslaget til handlingsplan for 2017.  
 
 Vedtak: 

1. Styret godkjenner sekretariatets forslag til budsjett for 2017 

2. Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av budsjettposten for prosjekter og 

tiltak som ramme for gjennomføring av handlingsprogram for 2017. 

3. Sekretariatet gis fullmakt til å gjennomføre tildelingen av midler til prosjekt- og 

tiltaksansvarlige i tråd med de premisser som fremgår av saken, herunder 

anledning til å utvise skjønn for det enkelte tiltak innenfor den samlede rammen. 

http://www.osloregionen.no/
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Sekretariatet har overordnet ansvar for inngåelse av avtaler og innkjøp på vegne 

av Osloregionen i hht. Oslo kommunes innkjøpsreglement.  

4. Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med 

budsjettrapporteringen til styret i august/september og ved regnskapsavleggelse 

i februar/mars. 

Sak 60/16 Møteplan for 2017 
   
  Sekretariatet la i møtet fram en revidert møteplan. Dette forslaget ble tiltrådt.  
 
  Vedtak: 

31.01. – styremøte 
21.03. – styremøte 
26.04. – styremøte 
26.-28.04. – Osloregionens studietur 
30.05. – styremøte  
30.05. – Møte i Samarbeidsrådet 
19.09. – styremøte 
05.12. – styremøte  . 

 
Sak 61/16 Korte orienteringer fra sekretariatet 

 Det vil bli gitt en fyldig redegjørelse om status på area- og transportområdet 

i neste styremøte 

 Flere kommuner kommer med i finansieringen av Oslo Brand Alliance. Det 

er nå i alt 24 kommuner og fylkeskommuner som har vedtatt dette. 

Prosesser pågår i ytterligere kommuner og fylkeskommuner. Det ble 

gjennomført en vellykket workshop med representanter for næringsklynger 

og næringsnettverk den 24. november. Hensikten var bl.a. å mobilisere 

disse til å ta i bruk profileringsstrategien.  

 BEST-konferansen 2017 finner sted den 16. februar på Næringslivets Hus i 

samarbeid med NHO. Invitasjon med program sendes ut snart. Temaet er 

bypolitikk og byutvikling. De aller fleste innlederne er bekreftet.  

 Det er sendt ut brev til ordførere og rådmenn med litt diverse informasjon 

om hva Osloregionen arbeider med. Det er også bedt om at rådmennene 

melder inn navn på kontaktpersoner i egen organisasjon. Mangler fortsatt 

navn fra en del kommuner.  

 Det arbeides med en ny grafisk profil for Osloregionen som forhåpentligvis 

vil foreligge til BEST-konferansen.  

 Sekretariatet flytter og er på plass i lokaler sammen med 

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor i Galleri Oslo fra 2. 

januar 2017.  

Sak 62 /16 Eventuelt 
   
  Ingen saker 

http://www.osloregionen.no/


Endelig oversikt 

Osloregionen møtetider 2017 
 
17.01. – Administrativ koordineringsgruppe (uke 3)  
31.01. – styremøte (uke 5 
 
07.03. - Administrativ koordineringsgruppe (uke 9) 
21.03. – styremøte (uke 11)  
 
04.04. – Administrativ koordineringsgruppe (uke 14) 
 
13.-17.04. – PÅSKE 
 
26.04. – styremøte (uke17)  
26.-28.04. – Osloregionens studietur (uke17) 
 
16.05. – Administrativ koordineringsgruppe (uke 20) 
30.05. – styremøte (uke 22) 
 
30.05. – rådsmøte (uke 22) 
 
05.09. - Administrativ koordineringsgruppe (uke 36) 
19.09. – styremøte (uke 38) 
 
21.11. - Administrativ koordineringsgruppe (uke 47) 
05.12. – styremøte (uke 49) 
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