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INNLEDNING
«Hensikten med samarbeidet er at felleskapets fokus og innsats
skal bidra til at kommunene lykkes med sine mål, oppdrag og utfordringer»

Dette er fortsatt regional koordinators kortversjon av den hensikt som ligger til grunn for at 7 kommuner
har valgt å samarbeide om samfunnsutvikling - i en mangfoldig og spennende region! Å arbeide som
daglig leder av dette samarbeidet har også i 2009 vært lærerikt og utfordrende. Undertegnede gjør seg i
en betraktning av året som er gått mange tanker om virksomheten. Men i allefall er det slik at 2009
oppleves være et år der samarbeidet ikke bare har erfart konsolidering, men også prosess mot ny
utvikling! Jeg tror mange både har «gitt og fått» i året som har gått – og det nye tiåret vi har gått inn i
opplever jeg at starter med ny giv – og positiv ambisjon! Vi har til hensikt i det videre arbeidet å være en
arena for fortsatt strategisk samarbeid - og også en arena for praktisk og konkret samhandling – mellom
kommuner som alle ønsker en bærekraftig utvikling!
Jeg tror at samarbeidet skal kunne skape nye og bedre posisjoner for kommunene. Der man gjennom
samarbeid om felles interesser og viktige enkeltsaker kan skape merverdi som kommer kommunenes
innbyggere til gode.
«Samarbeid er ikke alltid løsningen
– men samhandling gir flere mulige løsningsalternativer,
– samarbeid gir potensielt mer kraft
– med flere alternativer og felles styrke tror jeg på økte
muligheter for å lykkes enda bedre!»

I sitt arbeid knyttet til strategiprosessen som ble gjennomført i
2009, har sekretariatet av og til brukt en overskrift for videre
ambisjon: «Kongsbergregionen 2.0». I dette legger vi to
perspektiv. For det første tror vi prosessen har gitt oss
grunnlag for en ny «versjon» av regionsamarbeidet. Vi må
fremstå som tydeligere, med større grad av avklarte
forventninger – når vi inn i det nye tiåret strekker oss mot
videre samfunnsutvikling. Det andre perspektivet gir en
henvisning til «web 2.0»-begrepet. Innholdet i dette dreier seg
blant annet om at i den nye tid skjer samhandling mer direkte,
tilgjengeligheten er større, mye skjer i nettverk og på åpnere
arenaer – og det er deltagerne som skaper og former innhold. Dette siste er viktig for samarbeidets
suksess framover. Kongsbergregionen har sitt mandat i kommunenes mandat. Regionen er ikke noe
annet enn kommunene – men er et fellesskap av kommuner. Om hva - og hvordan - fellesskapet
arbeider, avhenger direkte av kommunene selv. Det er vi som er Kongsbergregionen – og det er vi og
vår egen innsats som avgjør hvilken kraft og posisjon samarbeidsregionen skal ha. Det er kommunenes
kompetanse og ressurser, delt i fellesskapet, som er bærebjelken for vårt arbeid. Vi legger til grunn en
grunnleggende tro på at samarbeid gir merverdi. Vi får til andre
ting, og flere ting, sammen enn hver for oss. Den nevnte kraft og
posisjon vi evner skape, avgjør om kommunene lykkes med sin
samarbeidsambisjon beskrevet i visjonen.
Sekretariatet takker for all innsats og samarbeid i året som har gått, og møter 2010 med stor tro på de
muligheter som samarbeidet vil gi for de samarbeidende kommunene – Kongsbergregionen – i tiden som
kommer!
Årsrapporten er nok heller ikke denne gangen mulig å gjøre «uttømmende» i sin beskrivelse av
regionens virksomhet. Håpet er at den likevel kan bidra til informasjon om det som har vært og er av
fokus, innsats og aktivitet – og gi utgangspunkt for det samme i tiden som kommer.
Kongsbergregionen den 24.02.2010

Jan Erik Innvær
daglig leder / regional koordinator
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REGIONRÅDET 2009
Regionrådet består av ordførerne i de samarbeidende
kommuner. I 2009 har følgende vært faste medlemmer:
–
–
–
–
–
–
–
–

Vidar Lande / Kongsberg kommune
Thomas Fosen / Flesberg kommune
Steinar Berthelsen / Rollag kommune
Kirsten Gjestemoen Hovda / Nore og Uvdal kommune
Anders B. Werp / Øvre Eiker kommune (til 010709)
Lise Wiik / Notodden kommune
Erik Haatvedt / Tinn kommune
Olav Tho / Hjartdal kommune

I 2009 har regionrådet hatt tilsammen 9 møter,
og behandlet 79 saker. Følgende er et utdrag av saker
og tema som har vært på rådets agenda i året som gikk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Øvre Eiker / utmelding
E134 Århus – Gvammen
Prosjekt «Bygg og Bo»
Prosjekt «Bærekraftig hyttebygging»
Prosjekt «Samordnet Næringsapparat»
Prosjekt LUP
Prosjekt «Arena for bærekrafting bygdeutvikling»
Strategiprosess 09: «Vegen videre!»
Prinsippdrøftinger vedr tilskudd/bidrag til drift
Dialogmøte: Utvikling av regional planstrategi Telemark
Årsrapport og regnskap 2008
Program for regionrådets reiselivssatsing
Fjellregionsamarbeidet
Kompetanseheving IKT og ledelse
Forberedelse og oppfølging av representantskap
Partnerskapsavtale og gjennomføringsavtale BFK 09
Kollektivtrafikkplan Telemark
Osloregionens Europakontor
Den Blå Timen
Reiselivsplan Buskerud
Møte med Vestre Viken HF
Møte med Fylkesmennene i Telemark og Buskerud
E134 Saggrenda – Ørvella
E134 Damåsen – Saggrenda
Arena Trillemarka
Handlingsplan for fylkesveger i Buskerud og Telemark
Regional planstrategi Telemark
Statlige arbeidsplasser
Om sikkerhet i skolebusser
Bratsbergbanen
Norsk Kulturarv
Temamøter/seminarer:
◦ Om «kommunen som samfunnsutvikler»
◦ Om vekst, attraktivitet og næringsutvikling
◦ Om og med høgskolene i Telemark og Buskerud

Øvre Eiker k ommune har vært
medlem i Kongsb ergregionen siden
stiftelsen i 2005. Gjennom vedtak i
kommunestyret i 2008, meldte de seg ut.
Denne utmeldingen ble gjort gjeldende
fom 01.07.09 – fra samme tidspunkt
trådte ordfører Werp ut av regionrådet.

Steinar Berthelsen var regionrådsleder
fram til Lise Wiik ble valgt til ny rådsleder
i regionråd den 20. oktob er 2009.
I samme møte overtok Thomas Fosen
vervet som nestleder fra Erik Haatvedt

M øtene i regionrå det alternerer mellom
kommunene i regionen:
03.02.09: Notodden
19.03.09: Hjartdal
05.05.09: Nore og Uvdal
16.06.09: Rollag
02.07.09: Kongsberg
30.07.09: Notodden
01.09.09: Tinn
20.10.09: Flesb erg
08.12.09: Kongsberg
Alle møtereferat /-protokoller legges
fortløpende ut på kongsb ergregionen.no

I sitt møte den 20. oktober, fattet
regionrådet vedtak om endringer
i gjeldende vedtekter. Vedtektene
er tilgjengelige på
kongsbergregionen.no

Regionrådet vedtok høsten 2009,
etter gjennomføring av strategiprosess
- å oversende forslag til nytt overordnet
styrings og strategidokument til
kommunene for behandling.

Regionrådet har vært representert
på en rekke arenaer gjennom året.
Regionrådet har utenom de faste formelle
møter stadig kontakt. Og koordinerer
ofte aktivitet seg i mellom. Eller også
benytter hverandres nettverk og arenaer
til å fremme saker av felles interesse,
eller viktige enkeltsaker og lokale initiativ
som samarb eid kan forsterke.

Flere saker.
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REPRESENTANTSKAPET 2009
Representantskapet har i 2009 hatt 2 møter:
– 1 april på Bolkesjø/Notodden:
– Oppspill-/innspillkonferanse knyttet
til strategiprosess 2009
– 21 og 22 september på Kongsberg
– «Fra preik til praksis», et kompetanseprogram knyttet til IKT og ledelse som
er utviklet av Kongsbergregionen sammen
med de øvrige regionen i Telemark og
Telemark fylkeskommune som har pilot
status i KS og støtte fra DIFI
– Prosess knyttet til strategiprosess 09

Representantskapet b estår av
formannskapene i de samarbeidende
kommunene. I hht vedtektene skal de
samles minst en gang i året.
Deres oppgave knytter seg oftest til
å drøfte strategier for videre regionalt
utviklingsarbeid i Kongsbergregionen.
På representantskapets konferanser
deltar også representanter fra kommunenes
administrative ledelse og andre inviterte.
Fylkeskommunene deltar/er representert.
Dokumentasjon fra samlingene finnes på
kongsb ergregionen.no

VALGKOMITEEN 2009
Valgkomiteen velges av og blant medlemmene
i regionrådet. Valgkomiteen er også regionrådets
forberedende organ mht vedtektsendringer mv.
I 2009 har komiteen hatt 1 møte, og behandlet
4 saker:
– forberedelse av valg
– forslag til reviderte vedtekter

Valgkomiteen velges for en periode på
4 år – og følger kommunevalgperioden.
Inneværende periode b estår komiteen
av følgende medlemmer:
- Lise Wiik (leder) /Notodden
- Thomas Fosen / Flesberg
- Vidar Lande / Kongsberg

RÅDMANNSUTVALGET 2009
Rådmannsutvalget er et vedtektsfestet regionalt organ.
De har i oppgave å forberede saker til behandling i
regionrådet – og i de fleste tilfeller er det deres innstilling
som fremmes til vedtak.
Rådmennene har sammen med sekretariatsleder også
egen møte-, tale- og forslagsrett i regionrådets møter.
Rådmannsutvalget møtes i utgangspunktet fast en gang
pr måned. I 2009 har utvalget hatt 9 møter og behandlet
105 saker.
I tillegg til å være et forberedende organ i regionen, har
utvalget blitt tillagt rolle som styringsgruppe i en rekke
regionale utviklingsprosjekt. Dette er prosjekt som knytter
seg til administrativt samarbeid og -utviklingsarbeid.

Rådmannsutvalget velger selv sin leder
i sitt første møte hvert kalenderår. I 2009
har rådmann Rune Lødøen fra Tinn ledet
utvalgets arb eid.
Alle referater fra møter i utvalget legges
fortløpende ut på kongsbergregionen.no
Rådmennene initierer også samarbeid
knyttet til enkeltsaker / lokale initiativ eller
saker av felles interesse utenom den
formelle agenda i utvalget – og er et
viktig og prioritert kollegium rådmennene
i mellom. De representerer regionen og
regionens «sak» i andre fora.

SEKRETARIATET 2009
I hht regionens vedtekter skal det i tilknytning
til regionrådets arbeid være et sekretariat. Dette
skal ledes av en sekretariatsleder. Vedkommende
agerer som sekretær og «administrasjon» for alle
regionale organ – men også som regionens daglige
kontaktperson og representant utad. Sekretariatsleder
koordinerer virksomhet i regi av Kongsbergregionen.

Sekretariatsleder/daglig leder har tittel som
regional koordinator. Fra 2006 har stillingen
vært b esatt av Ja n Erik Innvær. Sekretariatet
holder til i Kongsb erg - med Kongsb erg
kommune som vertskap. Regional koordinator
engasjerer prosjektledere til å gjennomføre
vedtatte satsinger – lager møteplasser,
gjennomfører seminarer/konferanser og
initierer/følger opp nettverk og partnerskap.
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PROSJEKTER / TILTAK 2009
Virksomheten i regi av Kongsbergregionen organiseres på flere måter.
De mest fremtredende/prioriterte arbeidsformer er i 2009:
– nettverksarbeid
– arenaskaping – møteplasser
– prosjektorganisering/ -gjennomføring
– partnerskap med andre utviklingsaktører
– fasilitere, støtte eller delta i aktuelle regionale eller lokale utviklingsprosjekt/ -tiltak i regionen
– påvirkning: politisk samhandling, representasjon, deltagelse i forum/grupper, felles uttalelser mv
I det følgende gjengis noen eksempler på tiltak gjennomført/initiert i hht noen av disse arbeidsformer.

Regionalt IKT-program
Programmet ledes av programkoordinator Britt Inger Kolset – som har levert følgende årsrapport til
sekretariatsleder:
IKT-programmet har siden oppstart august 2007 gjennomført aktiviteter knyttet til programmets
overordnede prosjektplan. Programmet skulle i henhold til vedtatt prosjektplan levere forslag om
permanent organisering av IKT strategi- og utviklingssamarbeidet og IKT driftssamarbeidet 1. februar
2010.
Når det gjelder forslag om permanent IKT strategi- og utviklingssamarbeid, så valgte programmet allerede
i november 2009 å legge frem en anbefaling om etablering av permanent samarbeid . Rådmannsutvalget
tilsluttet seg anbefalingen, og de enkelte kommunene behandler dette forslaget politisk i disse dager.
Når det gjelder forslag om permanent IKT-drifts samarbeid, så vedtok rådmannsutvalget i september 2009
på bakgrunn av anbefaling av IKT-programmet å forlenge dette prosjektet til utgangen av 2011. Dette fordi
man ønsker å skaffe seg mer erfaringer om et IKT-driftssamarbeid før forslag om permanent organisering
utarbeides, og fordi man ser det som hensiktsmessig å ha fokus på å etablere en felles driftspartner for de
IKT-tjenester man i dag allerede har «outsourcet». Halvor Rostad er engasjert som PL knyttet til IKT-drift.
I 2009 har følgende hovedaktiviteter vært gjennomført i IKT-programmet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluering av IKT-programmet i mars 2009. Alle 7 kommunene besluttet å fortsette sin deltakelse. I juni 09
besluttet også Hjartdal kommune å tilslutte seg IKT-programmet.
Anskaffelse av ny IKT-løsning løsning som tilrettelegger for effektiv samhandling mellom kommunene
(SAMTEK)
Etablering av ny regional IKT-infrastruktur for SAMTEK-løsningen
Utarbeiding av eget kompetansehevingsprogram vedr. strategisk IKT-ledelse for politisk og administrativ
ledelse som ble gjenomført for representantskapet september 2009
Opplæring og igangkjøring av SKOBAK-løsning for grunnskolene
Etablering av felles modell for organisering av brukerstøtte vedr. Skobak
Oppstart av prosjektet Høykon Gevinst
Oppstart av planlegging av et regionalt samarbeid om IKT-kompetanseheving for ansatte
Planlegging av regional konferanse om informasjonssikkerhet (gjennomføres i 2010)
Samarbeid med regionens skoleutviklingsprogram vedr. prosjektet Felles FEIDE-tilknytning
Deltakelse i nytt nasjonalt prosjekt vedr. utvikling av friprogramvareløsning for kartlegging av kompetanse i
kommunene
Oppstart av forstudie som skal utrede gevinster ved et mulig regionalt samarbeid om telefoni

Det kan nevnes at IKT-programmet fikk tildelt fornyingsmidler fra DIFI i forbindelse med SAMTEKløsningen og FEIDE-løsningen.
IKT-programmet har et godt samarbeid med Telemarksregionenen. Vi planlegger blant annet å arrangere
en interregional portaldag for kommunale webredaktører i disse 23 kommunene i mars 2010. Vi planlegger
også å arrangere en nasjonal erfaringskonferanse vedrørende kompetansehevingsopplegget vårt om
strategisk IKT-ledelse – på Gardermoen i april 2010.
For utfyllende informasjon om IKT-programmet vises til programmets hjemmesider på kongsbergregionen.no
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Regionalt Skoleutviklingsprogram
Programmet ledes av programkoordinator Erling Barlindhaug – som har levert innspill til årsrapport - til
sekretariatsleder:
Skoleutviklingsprogrammet har siden oppstart i 2007 gjennomført aktiviteter knyttet til programmets
overordnede prosjektplan. Programmet skal avsluttes 31.07.2010. Forut for dette skal programmet levere
en anbefaling knyttet til fortsatt innsats/utviklingsarbeid på dette området.
Programråd:
Tilknyttet arbeidet er det etablert et programråd bestående av de skolefaglige administrative lederne i de
samarbeidende kommuner. Programrådet har i 2009 gjennomført 5 ordinære programrådsmøter og
behandlet 50 saker i perioden. Programrådet har i tillegg gjennomført 2 strategiseminar i perioden der
fokuset har vært videreføring av regionalt samarbeid om skole- og barnehageutvikling etter juli 2010.
Som del av dette er det utviklet utkast til regional strategi for skole- og barnehageutvikling som kommer til
behandling/oppfølging i 2010.
Leif Erling Ågesen, Fagsjef oppvekst- og kultur i Nore- og Uvdal - har vært leder for programrådet i 2009.
Virksomheten har vært delt opp i 4 delprogram:
•
Utdanningsvalg
◦ det har bla vært gjennomført en 2-dagers erfaringskonferanse
•
IKT / Felles Fronter:
◦ Det er gjennomført felles installasjon av Fronter.
◦ Det er tilrettelagt for integrasjon mellom Fronter og Oppad.
◦ Det er engasjert en felles regional fronter-administrator (Oddgeir Sjøtveit) – og nedsatt en regional
prosjekt-/arbeidsgruppe som har hatt 11 møter i 09.
◦ Det arbeide også med å få på plass en godkjent FEIDE-løsning – etter planen ferdigstilles dette innen juni
2010
•
Elevvurdering
◦ bla gjennomført skoleledersamling i regionen knyttet til tema
•
Entrepenørskap og læring
◦ Det ble utviklet og igangsatt et etterutdanningsprogram i regionen knyttet til dette. Påmelding mv viste seg
imidlertid være for dårlig – slik at dette ble stoppet. I etterkant er også tilbakemeldingene fra
kommunene/skolene slik at de ikke ønsker prioritere entrepenørskap som tema for den regionale
samhandling, slik at programmet har besluttet stanse dette delprogrammet i 09
I tillegg har det vært annen virksomhet knyttet til programmet:
•
Kultur for ledelse i barnehagen – ledelse av lærende organisasjoner:
◦ Regionen har utviklet et etter- og videreutdanningsprogram for barnehafeledere. Dette ble gjennomført i
2009 med deltagelse fra 40 av regionens 60 barnehagestyrere.
◦ Programmet er utviklet i samarbeid med HiT, og ble bla presentert for en forkerkonferanse i Strasbourg.
Kunnskapsdepartementet og KS har også vist stor interesse for opplegget
•
Styring av utdanning
◦ Gjennom samarbeidet med KS-BTV, der programkoordinator er leid ut i et 20% engasjement har
Kongsbergregionen bidratt til å utvikle utviklings- og etterutdanningsprogrammet «Styring av utdanning»
som startes opp i mars 2010. Flere av regionens kommuner er påmeldt dette programmet.
•
Tilsyn av barnehager
◦ Høsten 2009 nedsatte programrådet en arbeidsgruppe som skal utvikle en organisering av et regionalt
samarbeid om tilsyn i kommunale og private barnehager. Kvalitet og innhold vil være viktige perspektiv i
dette systemet i tillegg til oppfølging av lov og forskrift.

Regionalt program «Sammen om barnevern»
Et program som har fått navnet «Sammen om barnevern» ble etablert i 2007. Det har fokusert på 4
delprosjekter: kompetanseløft, veiledning, lederforum, forprosjekt/utredning knyttet til vaktordning.
Nettverket med ansvar for programmet har også gjennomført felles initiativ knyttet til feks samarbeid om
internkontroll og fosterhjemsrutiner mv. Programmet har i 2009 vært koordinert med ressurs fra regional
koordinator. Høsten 2009 ble det initiert og gjennomført en kartlegging mht vaktordning – men også mulig ambisjon
om «felles barnevern». Dette har munnet ut i at det nå arbeides med å igangsette en mulighetsstudie knyttet til
interkommunalt barnevernsamarbeid i regionen. Programmet som sådan ble avsuttet i tråd med forutsetningene
den 31.12.09. Arbeidet videreføres av det etablerte barnevernforum – bestående av barnevernlederne i regionen.
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Regionalt innkjøpssamarbeid
Det er gjennomført et prosjekt med å søke finne fram til mulige samarbeidsområder og -løsninger knyttet til
innkjøpskompetanse i regionen. Ved årskifte 2009 har Petter Hoen tiltrådt som regional innkjøpskoordinator.
Kongsberg kommune er vertskap for samarbeidet som er forankret i en samarbeidsavtale. Regional
innkjøpskoordinator leverer egen årsrapport for virksomheten i 2009 til sitt styre som er rådmennene. I desember
2009 sa Øvre Eiker opp samarbeidsavtalen – og trer ut av samarbedet pr 31.12.10.

Avfallssamarbeid
Dette er et tema som både politisk og administrativ ledelse i regionen har vært opptatt av å se på mulighetene
rundt. På bakgrunn av dette iverksatte man en kartlegging i kommunene høsten 2009 for å få en oversikt over
kommunenes arbeid idag. Dette har ført til vedtak om å iverksette en mulighetsstudie – som forventes igangsatt
våren 2010.

Regionrådets program for videre reiselivssatsing
Det ble i 2008 besluttet å nedsette et programråd
som sammen med sekretariatet, og rådmannsutvalgets
leder, fikk i oppgave å arbeide fram et forslag til program
for regionrådets videre reiselivssatsing.
Regionrådet vedtok dette programmet i mars 2009.
Det arbeides med oppfølging av dette. Noe av virksomheten
var/er planlagt sammen med virksomheten knyttet til
«Samordnet Næringsapparat – se nedenfor.

Samordnet Næringsapparat
Dette er et tiltak initiert av næringsapparatene i
regionens kommuner. Det dreier seg om å etablere et
felles bord for næringsutvikling i regionen. Det er blitt
lagt ned mye arbeid med prosjektet i 09. Bla ble det lyst
ut stilling som prosjektleder i sommer. Denne måtte
trekkes tilbake da det viste seg at forventet
fullfinansiering ikke kom på plass ved at Telemark
fylkeskommune ikke fant å kunne støtte tiltaket.
Buskerud fylkeskommune har støttet tiltaket og det
foreligger bevilgning av delfinansiering. Denne kan
imidlertid ikke realiseres med mindre prosjektet
fullfinansieres. Likevel er det «felles bordet» etablert –
og næringsapparatene samles jevnlig i arbeid med å
søke følge opp de intensjoner som var lagt inn i prosjektet. Første del av arbeidet i prosjektet var å
utarbeide en felles strategisk plan for arbeidet i Kongsbergregionen knyttet til næringsutvikling spesielt. I
løpet av strategiprosessen regionen har vært gjennom i 09 – synes det nå være klart at «tilrettelegging
for næringsutvikling og arbeidsplasser» blir et av innsatsområdene. Det er lagt til grunn i overordnet
styrings- og strategidokument at det skal utarbeides en strategisk plan for hvert av innsatsområdene.
Dette sammenfaller da med prosjektets intensjon. Det er da igangsatt et arbeid med dette. Regional
koordinator koordinerer fellesskapet i «Samordnet Næringsapparat».
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Bygg og Bo – i Kongsbergregionen
I henhold til Kongsbergregionens felles strategier for areal og transport (vedtatt i 08) er en av regionens
utpekte fellesstrategier å utvikle gode lokalsamfunn og styrke tettstedene Satsingen skal understøtte de
overordnede målsettingene om varig verdiskaping og bærekraftig utvikling.
Et av fellestiltakene/prosjektene som ble prioritert ved regionrådets behandling sommeren 2008, er å
gjennomføre «felles profileringsaktiviteter for å synliggjøre boligtilbudene i regionen».
Kongsbergregionen bør kunne tilby et botilbud som passer de aller fleste.
Som oppfølging av dette ble det utarbeidet en skisse til prosjektplan for gjennomføring av dette tiltaket.
Skissen ble vedtatt av regionråd februar 09 – og det har vært arbeidet med basisfinansiering som
grunnlag for iverksettelse av prosjektet. Endelig fullfinansiering forventet man avklart høsten 09.
Telemark fylkeskommune avslo imidlertid søknad om delfinansiering med begrunnelse om at tiltaket
ikke ble ansett relevant for kommunene i Øst-Telemark. Buskerud fylkeskommune støtter tiltaket med
tilsagn om finansiell støtte. Prosjektet er på vent – men det arbeides med planer for å etablere
tilfredstillende finansiering, noe man håper vil kunne lykkes i løpet av 2010.

Bærekraftig hyttebygging – i Kongsbergregionen
I henhold til Kongsbergregionens felles strategier for areal og transport, er et av regionens utpekte
fellesmål å utvikle en hytte-, fritidsbolig- og reiselivsstrategi som ivaretar en langsiktig forvaltning av
naturressursene. Satsningen skal understøtte de overordnede målsettingene om varig verdiskaping og
bærekraftig utvikling.
Et av fellestiltakene/prosjektene som ble prioritert tiltak gjennom
regionrådets behandling sommeren 2008, er å «utvikle felles
prinsipper for bærekraftig hyttebygging bla. for å sikre en
helhetlig avveiing mellom verneområder, friluftsområder og
utbygging. Gjennom slike prinsipper også å synliggjøre og
bidra til utnyttelse av lokale fortrinn».
Som oppfølging av ble det utarbeidet en skisse
til prosjektplan for gjennomføring av dette tiltaket.
Skissen er vedtatt av regionråd februar 09 – og
prosjektet ble fullfinansiering høsten 09.
Invida AS er engasjert til å forestå prosjektledelse, og arbeidet starter i løpet av vinteren 2010.

Arena for bærekraftig bygdeutvikling – i Kongsbergregionen
Med bakgrunn i at regionens mangfold også består av flotte steder og bygdesamfunn der ulike gode
initiativ og ildsjeler arbeider med utviklingsarbeid – ble det tatt initiativ til å utarbeide et prosjekt i
regional regi. Det opprinnelige initiativet i saken fremmet Notodden Utvikling AS – men tema er aktuelt i
alle kommuner. Det finnes også flere «småsamfunnssatsinger» i regionen. Dette statlige programmet
avsluttes nå – men vil erstattes av andre sentrale initiativ knyttet til dette tema. Den 8. desember 09
vedtok regionrådet å igangsette arbeid med prosjekt «arena for bærekraftig bygdeutvikling».
«Det skal innen 31.12.2010 ha blitt etablert en felles arena i Kongsbergregionen,
for samordning og støtte til lokale prosesser, som omfatter utvikling av områder
med avstandsulemper, nedgang i folketall og svak næringsstruktur innen regionen.
Denne samordnings- og samhandlingsarenaen skal bidra til kunnskapsformidling,
kompetanseutvikling, erfaringsutveksling, mobilisering, nettverksbygging og tilgang
til relevante verktøy.»

Halvor Rostad er engasjert til prosjektledelse.
Arbeidet starter vinteren 2010.
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LUP - leverandørutviklingsprogram
Prosjektet ble initiert av Kongsbergregionen og startet opp/gjennomført som et samarbeidsprosjekt i
partnerskapet med NCE SE vinteren 07/08. Kongsbergregionen hadde også prosjektledelsen i
startfasen. I løpet av 2009 er det besluttet å overføre prosjektansvaret til NCE SE. Nils Willy Gulhaugen
har overtatt som prosjektleder etter at Kolbjørn Bremnes måtte takke av pga av sin helsesituasjon.
Prosjektet er noe restrukturert – og flere har kommet til. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt der de
store industrilokomotivene på Kongsberg deltar sammen med aktuelle levarandører i regionen med
tanke på å sikre og utvikle fortsatt muligheter for lokal/regional leverandørindustri.

Nettverk som arbeidsform – i Kongsbergregionen
Nettverk er en prioritert arbeidsform i regionen. Dette er nedfelt bla i
foreliggende forslag til nytt styrings- og strategidokument for
regionsamarbeidet. Regionen selv er vel også en
nettverksorganisasjon. Nettverksorganisering er ansett som best egnet
til utviklingsarbeid – men er noe utypisk som arbeidsform i den mer
hierarkisk kommuneverden. Siden etableringen av
Kongsbergregionen har det vært etablert, og vært virksomhet i, svært
mange faglige og administrative nettverk av ulike typer. Mye godt
arbeid har kommet ut av det – og andre steder ser vi at vi utfordres på å
holde kontinuitet og oppmerksomhet. Høsten 09 ble det tatt initiativ til et
prosjekt som søker finne mer kunnskap om, og metode for, bruk av denne arbeidsformen i vår region.
I november ble iverksettelse av prosjektet vedtatt – og prosjektet er pt under etablering/oppstart.
Halvor Rostad skal lede arbeidet som prosjektleder. Knyttet til dette arbeidet skal også regionen utvikle
det som er kalt «nettverkskole» og «prosjektskole».

Internasjonalisering
Flere av de samarbeidende kommuner har internasjonale prosjekter i gang – eller tilhørighet til slike.
Alle kommunene er medlem i Osloregionens Europakontor. For å koordinere felles interesser,
erfaringer, prosjekter og ambisjoner – er det etablert et internasjonalt forum bestående av
representanter fra kommunene. Forumet har i 2009 hatt jevnlige møter. Regionråd, rådmannsutvalg og
internasjonalt forum var også våren 2009 på felles studietur til Brussel i regi av regionen og
Osloregionens Europakontor.
Vidar Lande er regionrådets representant i styret for foreningen Osloregionens Europakontor. Lise Wiik
er hans vararepresentant. Heidi Hesselberg Løken deltar i foreningens koordineringsgruppe på vegne
av regionen.

Andre virksomhetseksempler



KS FoU følgeevalueringprosjekt «med politikere i front – effekter av robuste regioner»
◦ regionen er en av 4 «case-regioner»
◦ prosjektet avsluttet ved årskifte, rapport presentert februar 2010
Plan og byggesak 2010 - Telemark;
◦ det er gjennomført prosjekt knyttet til digitale planverk mv i Telemark.
Reiseportalen www.route40.no











Kombinert ski/vegtunnel Vegglifjell – www.vegglifjelltunnelen.no
«Den blå timen» - alle kommunene deltar
«Utsiktsrydding Numedal» - regionrådet bidrar til finansiering
Flere prosjekter som regionen har støttet/initiert/deltatt i som ikke her er nevnt.
Eksterne samarbeidsgrupper Fylkesmennene i Telemark og Buskerud
Strategigrupper Telemark fylkeskommune: regionen har valgt repr.
Utviklingsforum Telemark: Lise Wiik og regional koordinator har deltatt for regionen
Partnerskapsavtale med Buskerud Fylkeskommune
Flere samarbeidsprosjekt/forum, partnerskapsavtaler mv som ikke her er nevnt.
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INFORMASJONSARBEID 2009
Sekretariatet og de ulike programkoordinatorer/prosjektledere har
deltatt på mange arenaer og møter for å både representere regionen
– men også informere om regionens virksomhet og hensikt. I tillegg
er det arbeidet med å holde nettstedet www.kongsbergregionen.no så
oppdatert som mulig gjennom året. I 2009 opprettet vi også en sosial
nettarena på http://kongsbergregionen.ning.com - og etablerte
en gruppe på Facebook.
Sekretariatet har i 2009 videreført arbeidet med å sende ut nyhetsbrev
pr mail. Totalt ble det laget og distribuert 29 nyhetsbrev i 2009.

Sekretariatet utarbeider i tillegg rapport 2 ganger i året til de regionale organ/kommunene: Halvårsrapport og årsrapport.
Dette anses også som del av regionens informasjonsarbeid.

ØKONOMI 2009
I det nedenforstående gis en økonomisk status – regnskap pr 31.12.09. Hele driften organiseres i
forhold til egne prosjektområder i regnskapet. I dette oppsettet gjengis bare regnskapstall slik de
fremkommer av samlet regnskapsrapport, i hele tusen, på ansvar/avdeling 10400 «Regional
koordinator». «Overskudd/underskudd» i driftsregnskapet representerer ikke et overskudd – men en
utgående balanse. Dette er midler knyttet til tiltak/prosjekter med varighet over regnskapsår – og
tilgjengeliggjøres tilsvarende som inngående balanse inntektsført på aktuelt prosjekt i 2010.

Utgifter:
lønn mv
dr utg
kjøp av tjenester/utstyr
refusjon til kommuner/IKS
mva
overføring til andre
overføring kap regnskap

Utgifter:
IT utstyr
kjøpte tjenester
EDB utg
mva

IB 2009

DRIFT 2009:
Inntekter:
2 461
mva ref
3 049
overf fylkeskommuner
927
tilskudd kommuner
438
ref kommuner
673
«overskudd/underskudd»
268
tilskudd/ref private/internsalg mv
624
fylkesmenn
betaling for tjenester
8 440
INV 2009:
Inntekter:
306
egenandel inv (fra drift)
211
bruk av disp fond
139
124
780
BALANSE 2009:
912
UB 2009

-673
-525
-6 578
-31
1 916
-179
-2 159
-211
-8 440

-624
-156

-780

1 916
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