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Vedtatt 1/6-18 



 

Arbeidsområde: Attraktivitet  
Mål: Midt-Buskerud skal være en attraktiv region å bo i, drive bedrift i og besøke. 

Tiltak: 

Generelt Gjennomføre felles markedsføringstiltak  

Bo-attraktivitet  Samarbeide med andre Buskerud-kommuner om å utrede 
friluftsråd 

  
 Bidra til samarbeid om utlysning av ledige stillinger  

Bedriftsattraktivitet   

 Bidra til felles møteplasser for næringslivet i samarbeid med 
Sigdal Industriforening, Modum Næringsråd og Buskerud 
Næringshage.  

 Aktivt politisk samarbeid for å tiltrekke flere arbeidsplasser til 
regionen 

 Gjennom styringsgruppe og ansatt prosjektleder utvikle Grønt 
Fagsenter til å bli en viktig kompetansearena og møteplass for 
landbruk og grønne næringer  

 Jobbe i partnerskap med fylkeskommunen og 
næringslivspartnere om utvikling av nye strategier, prosjekter og 
tiltak.  

  

 Ha et godt tilbud for etablererveiledning  

Besøksattraktivitet  Re-aktivere og videreutvikle «Kunstnerdalen» 

 Stimulere til økt reiselivssamarbeid 

 Gjøre hele regionen attraktiv å besøke i forbindelse med større 
arrangementer 

 

Arbeidsområde: Digitalisering og kommunikasjonsteknologi    
Mål: Midt-Buskerud skal forenkle, fornye og forbedre tjenestene til innbyggere, 
næringsliv og besøkende gjennom digitalisering og bedre kommunikasjonsteknologi.  

Tiltak:  

Bredbånd  Utvikle felles plan for bredbåndsutbygging i regionen, dette er 
forankret hos rådmennene.  

Digitalisering  Ha en felles digitaliseringssjef  
 Legge til rette for samarbeid med andre kommuner  
 Forbedre kommunenes digitale tjenester til innbyggerne  
 Legge til rette for kompetanseheving på digitaliseringsområdet 

Velferdsteknologi  Etablere en struktur for innføring av velferdsteknologi i regionen  
 Øke kjennskapen til velferdsteknologi blant ansatte og 

innbyggere 

Digitalisering i skolen Legge til rette for en felles læringsplattform for alle skoler i 
Midt-Buskerud  

 



  

  

Arbeidsområde: Samferdsel/transport 

Mål: Regionen skal ha god infrastruktur til og innen regionen med hovedvekt på RV35,  
jernbane og buss. Samferdselstilbudet gir gode pendlermuligheter og tilfredsstillende 
kollektivtilbud. 

Tiltak: 

Generelt Samarbeide med næringsliv, andre kommuner og regioner, 
større regionsamarbeid og andre interessenter for å bygge 
brede allianser for å nå våre samferdselsmål.  

Vei  Videreføre arbeidet for ny RV 35 Hokksund – Vikersund, 
inklusive ny avkjøring til FV 287, Sigdal.  

 Intensivere arbeidet mot fylkeskommune og veimyndigheter for 
å sikre bedre veivedlikehold av fylkesveinettet i regionen, 
spesielt FV 280, FV 287, FV 177, FV 191 og FV 284 

Tog Støtte arbeidet for persontrafikk på Randsfjordbanen og sikre 
påkobling til Ringeriksbanen.  

  

 Støtte arbeidet for realisering av Ringeriksbanen til planlagt tid. 
Buss  Jobbe aktivt mot Brakar og BFK for å sikre velfungerende busstilbud i 

hele regionen  

Trafikksikkerhet  Bidra til samarbeid mellom regionen og fylkeskommunen for å få til 
gode trafikksikkerhets-tiltak i regionen.  

Nye transportmåter  Delta i utprøvingsprosjekter dersom muligheten byr seg.  

 

For å skape politiske resultater innen de tre prioriterte områdene, er det viktig å samtidig drive 

kontinuerlig arbeid med organisasjon og informasjon.  

Arbeidsoppgaver innen organisasjon:  

• Etablere og forankre det nye Regiontinget 

• Samarbeide med andre regioner om relevante oppgaver og utfordringer – for eksempel 

høringsuttalelser og anskaffelser 

• Delta aktivt i Osloregionen, særlig knyttet til samferdsel og næringspolitikk.  

• Dele vår kompetanse og våre erfaringer med andre regioner, og lære av deres 

• Innta en aktiv rolle og sikre en tydelig posisjon ovenfor nye Viken fylkeskommune  

 

Arbeidsoppgaver innen informasjon og kommunikasjon:  

• Ta begrepet «Buskerud» tilbake, og etablere det som betegnelse for regionen når fylket 

Buskerud opphører fra 1/1-20.  



• Sende ut nyhetsbrev minst 12 ganger per år 

• Øke antallet abonnenter på nyhetsbrevet 


