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4K –samarbeidet (Vertskommune Holmestrand) 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Vi kom for alvor i gang med prosjektarbeidet etter årsskiftet 2016, selv om en del forberedelser ble 
gjort i løpet av høsten. Det har vært diskusjoner i prosjektet om hva som kan (og bør) bli 
konsekvensene av at to av kommunene (Holmestrand og Hof) har vedtatt å slå seg sammen, men de 
andre to (Re og Sande) i skrivende stund har gjeldende vedtak som sier at de skal forbli egne 
kommuner. Dette kan endre seg i løpet av våren 2016, etter at de to kommunene har blitt direkte 
utfordret av kommunalministeren om å se på saken en gang til. 
 
For prosjektet har det i utgangspunktet ingen betydning at to kommuner slår seg sammen, og de 
øvrige to er egne kommuner. Det som kan bety endringer i prosjektet, er hvis enten Re eller Sande - 
eller begge - velger å innlede sammenslåingsprosess med andre enn Hof og Holmestrand. Dette er 
en problemstilling som diskuteres i de to kommunene, og som vil få en avklaring i løpet av våren. 
Styringsgruppa har bedt om at det legges fram en statusrapport fra byregionsprosjektet til 
kommunenes møterunde i april. I både Re og Sande er en inne i en prosess der det gjøres vurdering 
av retningsvalg både mht kommunestruktur, og pågående og eventuelle nye interkommunale 
samarbeid. Disse prosessene skal finne sine konklusjoner i løpet av mars/begynnelsen av april. En 
eventuell endring i organiseringen av prosjektet vil skje i forlengelsen av disse prosessene. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
I hovedmål 1 i prosjektet er det sagt at målet vårt er å skape en felles organisasjon/overbygning for 
samfunns- og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene. Da søknaden ble sendt så vi for oss å 
etablere et "utviklingsselskap" med offentlige og private deltakere. Pr. i dag er det antagelig et for 
ambisiøst mål, og vi vurderer i hvert fall å ta bort ordet "organisasjon" i målet. Næringslivets egen 
organisering i regionen vår er mangelfull og fragmentert, og vi er nå inne i en prosess for å etablere 
en felles næringsforening, som vil være en overbygning og paraply. Planen er å ha ressursgrupper 
under denne overbygningen som delvis vil være faglige, delvis geografiske. Kontakten med det 
offentlige - i første rekke kommunene - vil bli organisert som kontaktforum som møtes jevnlig. Vi ser 
at andre kommuner i fylket ser på en endret næringsrådsmodell (f.eks Tjøme), og vi vil rådføre oss 
med dem før vi konkluderer endelig. Formuleringen i prosjektplanen er derfor ikke feil, men det kan 
være vi kommer til å presisere den noe. 
 
Vi ser også at det kan bli aktuelt å ha litt ulike aktiviteter innenfor det som blir den nye 

kommunen(Holmestrand og Hof) og de andre to kommunene. Det er fortsatt like aktuelt å jobbe 

aktivt med stedsutvikling i alle fire sentre, men vi har fått "verktøy" i den sammenslåtte kommunen, 

vi ikke i samme grad har i de andre to kommunene. I søknaden om sammenslåing har f.eks 

Holmestrand og Hof slått fast en del prinsipper for hvor offentlige/kommunale tjenester skal 

plasseres – med biblioteket i en sentral rolle. Re og Sande har ikke tilsvarende konkrete planer. Hof 

er landkommunen som slås sammen med bykommunen Holmestrand, og det er ikke unaturlig at vi 

tester ut ulike modeller for samarbeid mellom bibliotekene som arena for nærings- og 

samfunnsutvikling i disse to bibliotekene først. 

 



 

 

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
* Prosjektet diskuteres med - og forankres i - næringslivet. Styrene i Holmestrand Næringsråd og Re 
Næringsforening er tydelige på at de ulike vedtakene ifbm kommunesammenslåing ikke har 
avgjørende betydning for prosjektet. 
* Det er avholdt møter med Holmestrand videregående skole og med Høyskolen Sørøst Norge og 
gjort konkrete avtaler om samarbeidsaktiviteter. Høyskolen presenteres på årsmøtet i næringsrådet i 
februar, og vi får delta som observatører i programmet VIVANT i HSNs regi - der en ser på 
konsekvenser av big-Box-etableringer for handel i bysentrene. Dette er en svært aktuell 
problemstilling for alle fire kommuner. Kontakten med høyskolen er helt ny, og vi 
erfaringsgrunnlaget er derfor foreløpig noe mangelfullt. 
* I Re er det gjennomført en undersøkelse blant nåværende og potensielle brukere av biblioteket for 
åsjekke ut interessen for at biblioteket brukes i en utvidet rolle. I neste fase skal det gjennomføres 
testaktiviteter innenfor et utvides nedslagsfelt. Bibliotekssjefen i Holmestrand og prosjektleder 
deltar i styringsgruppa for dette delprosjektet i Re. 
* Prosjektets mål og konkrete tiltak ble der det var naturlig innarbeidet i den politiske plattformen 
for den sammenslåtte kommunen. Fellesnemda som har ansvaret for sammenslåingsprosessen vil bli 
holdt løpende informert om prosjektet. 
* Det er vedtatt å bygge nytt bibliotek i Holmestrand. Her er planløsningen gjort slik at prosjektets 
mål kan bli realisert. Bygging starter i februar/mars 2016. 
* Det er etablert rutiner for informasjon både om prosjektet og arbeidet med næringsutvikling på 
næringsrådets hjemmeside og på Facebook. Arbeidet med å samkjøre informasjon om 
etablererveiledning, kurs for eksisterende næringsliv og hverandres ulike aktiviteter er påbegynt. 
Denne rapporten sendes inn under overskriften "utbetaling" i søknadsportalen. Det er i 
utgangspunktet ikke lagt inn en anmodning om utbetaling av prosjektmidler nå, ettersom utgiftene 
våre i praksis først begynne å løpe 1.1.16. Om det er en åpning for å be om delutbetaling på det 
stadiet vi nå er i, så regner vi med å bli informert om det. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Vi har måttet - og må antagelig fortsatt - bruke tid i egne organisasjoner. Det ble store endringer i 
kommunestyrene etter valget (f.eks ble 16 av 17 representanter i kommunestyret i Hof skiftet ut). 
Det er lite tradisjon for å jobbe med utviklingsprosjekter av denne typen i vår del av landet, så vi må 
bruke tid på å forankre både målsetninger og arbeidsformer. 
* Vi har kommet godt i gang med forankring i næringslivet 
* Vi har fått svært god respons i våre lokale FoU-miljøer 
* Vi har etablert gode kontakter med nabokommuner og -prosjekter 
* Samlingen på Gardemoen 2. - og 3 februar ble brukt aktivt til å utvikle eget prosjekt - vi var 
fornøyde med det! 
* Det mangler litt på at hele prosjektorganisasjonen er formelt på plass - dette skjer i løpet av våren 
* Deltakelsen i byregionsprogrammet blir en støtte til det videre arbeidet med kommunereformen - 
kanskje viktigere enn vi først så for oss.  


