REFERAT

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21. august 2014
Tid:

Torsdag 21.08.2014 kl. 09.00 – 11.00

Sted:

Asker rådhus

Til stede:

Lars Bjerke, Asker, Kirsti Aas Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle
Tangstuen, Hole, Hans-Petter Christensen, Lier, Aud Norunn Strand, Modum,
Georg Smedhus, Hurum og Røyken fra sak 37, Tore Isaksen, Ringerike, Arvid Askø
for Gro Herheim, Svelvik, Frode Bolstad for Morten Lauvbu, Øvre Eiker, Øyvind
Michelsen, Akershus fylkeskommune, Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune.
Vestregionens sekretariat: Kari Engen Sørensen, Ragnar Husum og Lena Hansson

Forfall:

Erik Kjeldstadli, Bærum, May-Britt Nordli, Jevnaker, Anita Larsen, Krødsherad, Bengt
Nystrøm, Nedre Eiker, Olav Grande, Sande, Jens Sveaass, Sigdal.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Vedtak: Godkjent

Saker til behandling:
Sak 32/2014

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 22.05.2014
Til behandling forelå referat fra møte 22.05.2014
Vedtak:
Framlagt referat godkjennes.

Sak 33/2014

Referat fra møte i Styringsgruppen 05.06.2014
Til behandling forelå referat fra møte 05.06.2014
Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering

Sak 34/2014

Protokoll fra Generalforsamlingen i Vestregionen 05.06.2014
Til behandling forelå protokoll fra møte 05.06.2014
Vedtak:
Framlagt protokoll tas til orientering

Sak 35/2014

Strategisk samarbeidsplattform
Styringsgruppen vedtok i møte i april å sende ut forslag til strategisk plattform for
Vestregionen til behandling i medlemskommunene. Etter fristens utløp 30.6.14 har
begge fylkeskommunene og 14 kommuner oversendt høringssvar.
12 av kommunene har behandlet forslaget politisk. Nedre Eiker og Hole har
behandlet forslaget administrativt. Hole har lagt behandlingen i Rådet for
Ringeriksregionen til grunn for den administrative behandlingen. Både Akershus og
Buskerud har behandlet forslaget i fylkesutvalget. Lier og Sande vil behandle forslag
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til strategisk plattform i september. Innstillingen til vedtak i begge kommuner er å
slutte seg til forslaget til plattform.
Av de mottatte høringssvarene er det bare Jevnaker som ikke er positive til forslaget
til plattform, og har vedtatt å melde seg ut av Vestregionen.
Modum ønsker ikke at samfunn og folkehelse skal være et prioritert innsatsområde i
Vestregionen, men slutter seg for øvrig til forslag til samarbeidsplattform.
Nedre Eiker presiserer viktigheten av at
”Vestregionen samkjører sine strategier med strategiene som Buskerud- og
Akershus fylkeskommune utvikler innenfor innsatsområdet regional utvikling,
spesielt med henblikk på kompetanseutvikling som dekker fremtidens behov for
arbeidskraft både innenfor privat og offentlig sektor.”
Røyken slutter seg til forslag til visjon, hovedmål og strategisk plattform.
Formannskapet uttaler at
”..Vestregionens innsatsområder bør utvikles for å spisse innsatsfaktorene og
ressurser også inn mot næringsutvikling, nettverksbygging, profilering og
markedsføring.”
Formannskapet ber om at en finner rom for disse satsingene innenfor dagens
budsjettrammer.
Rådet for Ringeriksregionen behandlet forslag til plattform i møte 28.05.2014 – før
behandling i den enkelte kommune. Rådet anbefaler
”at våre tre kommuner blir tydeligere på hva vi vil ha ut av
Vestregionsamarbeidet. Det er viktig å fase ut prosjekter og tiltak som er
kommet i drift etter hvert som de blir mer «selvgående». Dermed kan man
skape rom for å ta tak i andre saker som er aktuelle, som f. eks.
Kommunereformen. Andre konkrete saker som bør kunne løftes inn er felles
billettsystem og billettpriser for kollektivtransport og et mer langsiktig arbeid for
en bedre synliggjøring av muligheter for næringsetableringer i ulike deler av
regionen. Det er også ønskelig å få vurdert om regionsrådene i større grad kan
representere kommunene/delregionene inn i Vestregionsamarbeidet.
Fylkesutvalget i Buskerud har fattet følgende vedtak:
Fylkeskommunen anbefaler at Vestregionen prioriterer regional utvikling som
strategisk innsatsområde. Kultur og helse vi i første rekke være verktøy for å
sette vedtatt strategi ut i livet.”
Buskerud fylkeskommune legger vekt på at innsatsområdene kultur og helse er å
forstå som verktøy for å oppnå regional utvikling, og anbefaler at det snarest mulig
etableres et arbeidsutvalg for Vestregionen bestående av 3 – 5 representanter fra
medlemskommunene.
Vedtak:
Rådmannsgruppen foreslår at styringsgruppen fatter følgende vedtak:
- Forslag til samarbeidsplattform for Vestregionen legges til grunn for Vestregionens
arbeid og prioriteringer fra og med 2015.
- Styringsgruppen tar til etterretning at Jevnaker kommune har vedtatt å melde seg
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ut av Vestregionen.
- Presiseringene fra Nedre Eiker og Røyken vurderes i arbeidet med å konkretisere
det enkelte innsatsområde og i utarbeidelsen av handlingsplanen for 2015.
- Rådmannsgruppen bes utrede om medlemmene i Vestregionen finner det
hensiktsmessig å etablere et arbeidsutvalg, og om det bør foretas andre endringer
i organiseringen av arbeidet i Vestregionen; for eksempel etablering av
administrative styringsgrupper for det enkelte innsatsområde.
Sak 36/2014

BPA – forberedelser ny konsesjonsrunde fra 2016
13 kommuner i Vestregionen samt Kongsberg kommune inngikk i 2008 et samarbeid
om tjenestekonsesjoner for drift av BPA. Det ble inngått tjenestekonsesjonskontrakter med seks private leverandører for perioden 1.1.2012 til 31.12.2015. Hver
av kommunene har inngått selvstendig kontrakter med de seks valgte leverandører.
Lier og Drammen inngikk kontrakter før 1.1.2012 og disse utløper dermed
før 31.12.2015.
Rådmannsgruppen i Vestregionen fattet vedtak i møte 23.5.2013 om å starte
forberedelse til ny konsesjonsrunde. På møte 22. mai 2014, sak 30D/2014 vedtok
rådmannsgruppen følgende: Oppnevnt arbeidsgruppe bestående av Bærum, Asker
og Lier (jf sak 24/013 – styringsgruppen) bes legge fram sak om det er mulig å
prolongere inneværende konsesjonsperiode med ett år grunnet vedtak om
rettighetsfesting av tjenesten. Gruppen bes også om å legge fram forslag til mulig
tiltak som må iverksettes for å gjennomføre prolongeringen, alternativt forslag til tiltak
dersom prolongering ikke lar seg gjennomføre.
Arbeidsgruppen konklusjoner:
Arbeidsgruppen vurderer at nåværende konsesjonskontrakter kan forlenges med
for eksempel med ett år, begrunnet med at kommunene har behov for tid til å tilpasse
seg rettighetsfestningen av BPA før ny tjenestekonsesjon utlyses. En forlengelse
forutsetter at konsesjonshaverne går med på forlengelse på samme vilkår som i
dagens kontrakt, fordi Vestregionen ikke har kontraktsfestet en slik mulighet for
forlengelse i sin kontrakten.
Selv om reglene om offentlige anskaffelser ikke gjelder for tjenestekonsesjoner er det
likevel krav om oppfyllelse av EØS krav om alminnelige regler for blant annet
likebehandling og gjennomsiktighet. Det anbefales derfor at en eventuell forlengelse
kunngjøres som en nasjonal intensjonskunngjøring om kontraktsforlengelse på Doffin
for å ivareta disse kravene.
Arbeidsgruppen anbefaler at bare de kommuner som har kontrakter inngått før
1.1.2012, forlenger kontraktsperioden slik at alle kommuner får et felles
oppstartstidspunkt for en ny konsesjonsperiode fra 2016.
Arbeidsgruppen foreslår at arbeidet for å forberede ny konsesjonsperiode starter
høsten 2014 fordi det blant annet vil være behov for å endre/tilpasse avtaleteksten.
Praktisering av avtalene har avdekket behovet for presiseringer og endringer.
Arbeidsgruppen foreslår også at organiseringen av samarbeidet mellom
Vestregionens kommuner om BPA endres; enten ved at kommunene avgir midler til
en stilling som får i oppgave å koordinere arbeidet, eller ved at det opprettes et
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interkommunalt selskap. Inntil organisering er avgjort kan Asker, Lier og Bærum ta
ansvar for arbeidet med ny konsesjonsutlysning..
Vedtak:
Bare de kommuner som har inngått konsesjonsavtaler før 1.1.2012, søker å utvide
kontraktsperioden slik at ny periode starter for alle 1.1. 2016
Asker, Lier og Bærum bes om å ta ansvaret for arbeidet med ny, felles
konsesjonsutlysning.
Rådmannsgruppen vil behandle spørsmål om organisering av BPA-samarbeidet i sitt
neste møte.
Sak 37/2014

Kunst rett vest – forslag til framtidig lokalisering
I forbindelse med behandlingen av evalueringen av Kunst rett vest, fattet
styringsgruppen den 11.04.2013, sak 13/2013 om å konsekvensutrede mulighetene
for å lokalisere fellesutstillingen og vertskapsansvaret til en fast kommune.
Følgende lokaliseringsalternativer er vurdert:
• Permanent lokalisering i en kommune
• Ambulerende lokalisering mellom et fast visningssted i hhv Akershus, Buskerud
og Vestfold
• Ambulerende lokalisering som i dag
Som del av utredningsprosessen, ble regionens kunstnere og kunstnerorganisasjoner invitert til innspillkonferanse i juni 2014, sammen med Vestregionens
kulturnettverk (kultursjefer og øvrige kulturarbeidere).
Det finnes både muligheter og begrensninger ved alle tre modeller. Sekretariatet har
valgt å ikke innstille på en modell, men avvente rådmannsgruppens vurdering av
lokaliseringsalternativene og utredningen som nå foreligger.
Vedtak:
Saken behandles videre i rådmannsgruppens neste møte.

Sak 38/2014

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder
A
Kommunehelsesamarbeidet
Prosjektleder orienterte om følgende saker/problemstillinger; se vedlagte
orienteringsnotat datert 21.08.2014:
- Intern evaluering av Kommunehelsesamarbeidet
- Avtale om inn- og utskriving
- Høring av forslag til akuttmedisinsk forskrift
- Status prosjekt ”ALERT”
- Prosjektstøtte fra Helsedirektoratet til gode pasientløp psykisk helse og rus
- Oppnevning av arbeidsgruppe vedr. kvalitet og utvikling av kommunale akutte
døgnplasser og arbeidsgruppe vedr. styringsdata for kommunene og bruk av
sykehustjenester.
- Endring i bemanningen av prosjekt Elektronisk meldingsutbredelse og
prosjektleder for Kommunehelsesamarbeidet
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B

Areal og transport
- Det planlegges konferanse vinteren 2014/2015 i hht bevilgning fra Akershus
fylkeskommune der fokus vil bli oppdatering av Vestregionens areal og
transportstrategi og Plansamarbeidet Oslo og Akershus sitt planforslag.

C

Regional utvikling
- Status HBVs mastermodul ”Ledelse, innovasjon og demokrati”
Programmet for mastermodulen er nå klart og søknadsfrist er satt til den
9.9.2014. KS bidrar med kr 20 000 av studieavgiften for kommunalt ansatte.
Informasjon om tilbudet ligger her: www.hbv.no/lid

D

Kunst rett vest
- Åpning den 11.9.2014 samt øvrig program
Ordførere og rådmenn er invitert til åpningen i Fossekleiva kultursenter.

E

Ungdomssymfonikerne

Sak 39/2014 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon
A
Fra medlemskommunene + Afk/Bfk
- Plansekretariatet Oslo og Akershus ønsker å orientere rådmannsgruppen i
i møte den 25.9.2014.

Sak 40/2014

B

Fra delregionene

C

Fra Osloregionen
- Daglig leder i Vestregionen deltar i arbeidsgruppe som skal vurdere
mulighetene for å styrke samarbeidet mellom Østlandssamarbeidet,
Osloregionens europakontor og Osloregionen.

D

Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

Eventuelt
- Protokoll fra Markarådets møte i mai 2014
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