
Utviklingsavdelingen, 2007 1 

Møte m Regionrådet for 

Hallingdal 25.05.07 

 

 

 

 



Utviklingsavdelingen, 2007 2 

Noen arbeidsområder for 

avdelingen 

• Etablere ”Buskerud Utviklingsforum” som et 

sentralt utviklingsstrategisk forum 

• Evaluere kommuneregionsamarbeidet 

• Videreføre gjennomføringen av reiselivsplanen 

• Spre kunnskap om kulturminnene, og bruke dem 

som en samfunnsressurs 

• Utarbeide næringslivsmelding for fylket 

• Internasjonalt samarbeid – EU-programmer 
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Opprette Buskerud Utviklingsforum 

Mål: Skape en arena i Buskerud hvor utviklings-
strategiske problemstillinger i bred betydning 
kan drøftes. 

 

Opprette Buskerud Utviklingsforum som et strate-
gisk forum med deltakelse fra bl.a. Fylkesmann-
en, nærings- og arbeidsliv, utdanning, forskning 
og Innovasjon Norge.  

Ledes av fylkesordfører, Utviklingsavdelingen blir 
sekretariat.   
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Evaluere kommuneregion- 

samarbeidet 

Mål:  

Forsterke kommuneregionsamarbeidet som viktig 
virkemiddel for gjennomføring av fylkeskommun-
ale målsettinger. 

 

Evaluere administrative og politiske prosesser 
knyttet til kommuneregionene, partnerskaps-
avtalene og samhandlingen. 

Evaluere utvalgte prosjekter og bidra til faglige 
prosesser som fører til mer kraftfulle prosjekter. 
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Gjennomføre reiselivsplanen 

Reiseliv er styrket med kr 4 mill pr år i fireårsperioden. 

 

Mål:  

Få på plass godt forankrede handlingsplaner i alle 
kommuneregionene. 

Utvikle god arbeidsdeling mot BTV, og være aktiv 
for å initiere fellesprosjekter. 

Øke dialog og samspill mellom reiselivsnæring-
ene, kommunene, virkemiddelapparatet og FoU-
aktørene.   
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Kulturminner/kulturmiljøer 

Vi ønsker å spre kunnskap om kulturminnene og 
bruke dem som en samfunnsressurs. 

 

Mål:  

Starte kommunedelplanarbeid i to nye kommuner. 

Fullføre kommunedelplanarbeidet i Ål og Hole. 

Utarbeide tilstandsanalyse for alle privateide 
vedtaksfredede bygninger m rapport over 
fredningsomfang. 

De alvorligste skadene skal ha påbegynt 
utbedringer. 
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Stedsutvikling 

Vi ønsker å bidra til utvikling av steder og byer 

både som rådgiver og gjennom prosjekter. 

 

Mål: 

Bringe stedsutvikling som tema inn i 

kommuneregionsamarbeidet. 

Arbeide aktivt med KRDs Småsamfunnssatsning. 

 

Forankres i Buskerud Utviklingsforum 
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Kompetanseutvikling 

Utdanning og kunnskap er hjørnestener i regional utvikling. 
Videregående utdanning og høgskoler er viktig.   

 

Mål:  

Bidra aktivt til å få til regional utvikling basert på kunnskap/ 
kompetanse. 

Bedre samsvar mellom næringslivets behov og videre-
gående utdanning/høgskoletilbudet. 

 

Utvikle NCE, Arena-prosjekt, DRIV, Papirbredden, Union 
Scene, utdanningssystemet.  
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Miljø, klima og energi 

Vårt arbeid bygger på fylkestingets vedtak om 
utslippsmål og nasjonale mål om fornybar 
energi. 

 

Mål: 

Redusere Buskeruds klimagassutslipp i tråd med 
Energi- og klimahandlingspakke for 
Osloregionen 

Økt kunnskap og satsning på innovasjon rundt 
fornybar energi. 
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Internasjonalt arbeid 

Vi jobber internasjonalt både gjennom BTV og 
gjennom egne aktiviteter i samarbeid med 
Estland og Serbia. 

 

Mål: 

Realisere BTVs målsettinger gjennom samarbeid 
m Vestfold og Telemark. 

Gjennomføre høyt prioriterte prosjekter i Estland 
og Serbia. 

Bruke internasjonalt samarbeid som virkemiddel i 
nærings- og regionalutviklingen. 
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Hvorfor internasjonalt arbeid i 

kommunal sektor? 

• Økt globalisering og internasjonalt regelverk 

• Internasjonalt fylke mht industri og 
arbeidsinnvandring 

• For å kunne ”serve” næringsliv/innbyggere bør 
kommunene ha en viss int. kompetanse 

• Få faglig og politisk erfaringsutveksling samt 
betydelig internasjonal finansiering til egne, 
nyttige prosjekter 

• Bidra til å styrke demokratiutvikling og positiv 
samhandling mellom land og folk 
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Aktuelle EU-programmer 

• Norge kan delta i en rekke EU-

programmer gjennom EØS-avtalen 

• Innebærer at kommunene kan delta i 

programmene med andre 

partnere/kommuner (gjerne 5-10 stk) og 

får dekket av EU (via det norske 

statsbudsjettet) ca 50% av de utgifter 

kommunen har vedr samarbeidet 
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Territoriale samarbeidsprogrammer 

(tidl Interreg)  

• Det finnes 3 typer: 

1. Grenseoverskridende – eks samarbeid 

kommuner på begge sider av landegrenser 

2. Transnasjonale – eks samarbeid mellom 

kommuner i ulike land men innenfor et 

avgrenset område av Europa (eks rundt 

Nordsjøen, Østersjøen mv) 

3. Interregionalt – dvs samarbeid mellom f.eks 

kommuner fra ulike land i hele Europa 
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Hvordan få informasjon og komme i gang? 

• Bfk har gjennom 10-15 år opparbeidet seg stor 
kompetanse administrativt og politisk.  Tett dialog 
innenfor Østlandssamarbeidet (de 8 fylkeskommunene 
på Østlandet) og innenfor BTV-samarbeidet 

• Bfk er med i 4 europeiske kommune-region-
organisasjoner 

• Medlem og med-etablerer av Osloregionenes 
Europakontor, som kan gi utfyllende informasjon og 
avholder kurs mv 

• EU programmene starter nå en ny periode: 2007-2013.  
Nå tid for å finne aktuelle partnere.  I 2007 avholdes 
mange konferanser hvor man gjennomfører ”partnersøk”  


