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Referat fra elektronisk møte i Rådmannsgruppen 20. november 2014 

Tid: 
 

Torsdag 20.11.2014  

 
Deltakere: 

 
Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Kirsti Aas Olsen for 
Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle Tangstuen, Hole, Hans-Petter Christensen, 
Lier, Bent Nystrøm, Nedre Eiker, Georg Smedhus, Hurum og Røyken, Olav Grande, 
Sande, Jens Sveaass, Sigdal , Arvid Askø for Gro Herheim, Svelvik, Morten 
Lauvbu, Øvre Eiker, Øyvind Michelsen, Akershus, Sigurd Fjøse, Buskerud. 

Forfall:      May-Britt Nordli, Jevnaker, Anita Larsen, Krødsherad, Aud Norunn Strand, Modum, 
      Tore Isaksen, Ringerike. 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 66/2014 Budsjett 2015 
 Budsjett for 2015 ble behandlet i Rådmannsgruppens møte den 13.11.2014. Her ble 

det besluttet at sekretariatet legger fram flere alternativer til fordeling av 
Vestregionens kontingent i 2015 som kan bidra til å skjerme Kunst rett vest for kutt. 

  
 Følgende føringer er lagt til grunn for fordelingen av medlemskontingenten i 2015: 
 - De nye fokusområdene folkehelse og kompetanse-/arbeidskraftsbehov i      
   samarbeidsplattformen må hensyntas i fordelingen av kontingenten. 
 - Det overføres ingen midler til Kommunehelsesamarbeidet i tråd med vedtak  
   i Eiermøtet i februar 2014.11.19  
 - Styringsgruppens vedtak om oppbygging av disposisjonsfond, sak 22/2014. 
  
 Rådmannsgruppen ber styringsgruppen slutte seg til følgende fordeling (alternativ 2 i 

saksdokument): 
       - Avsatt beløp til løpende drift reduseres med kr 200 000 i forhold til 2014.  
       - Andelen til areal og transport reduseres med kr 200 000 i forhold til opprinnelig 
         2014- budsjett. 
       - Kompetanse-/arbeidskraftsbehov tilgodesees med kr 250 000. 
       - Folkehelse tilgodesees med kr 350 000. Beløpet vil dekke en 25%stilling som kan 
         kombineres med 75% stilling som prosjektleder for Kommunehelsesamarbeidet. 
       - Andelen til  Kunst rett vest opprettholdes på 2014-nivå.  
       - Andelen til orkesteret reduseres med kr 100 000 i forhold til 2014.  
  
 Rådmannsgruppen foreslår at det i tillegg til den ordinære kontingenten, kreves inn 

en ekstra kontingent for sekretariatets arbeid med brukerstyrt personlig assistanse i   
 2015. Styringsgruppen har fattet vedtak om at alle medlemskommuner i  
 Vestregionen skal inviteres til å stå bak felles utlysning av tjenesteavtaler for neste 

konsesjonsperiode som starter i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som er i ferd 
med å utarbeide forslag til nytt konsesjonsgrunnlag. Sekretariatet vil måtte ta 
ansvaret for de praktiske delene av å klargjøre for ny konsesjonsrunde i 
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inneværende år, samt å bistå arbeidsgruppen.  Ekstrakontingenten beregnes til kr 
0,50 pr innbygger og vil innbringe kr 225 000. 

 
 Vedtak: 
       Rådmannsgruppen ber Styringsgruppen slutte seg til framlagt forslag til disponering 
       av medlemskontingenten (alternativ 2) for fordeling av ordinær kontingent. I tillegg 
       skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0.,50 pr innbygger til dekning av arbeidet 
       med ny konsesjonsrunde for brukerstyrt personlig assistanse. 
 


