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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 25. september 2014 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 25.09.2014 kl. 09.00 – 11.00 

Asker rådhus 

 
Til stede: 

 
Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Steinar Valset for 
Osmund Kaldheim, Drammen, Jan Erik Lindøe for Georg Smedhus, Røyken og 
Hurum, Tore Isaksen, Ringerike, Eirin Bråten Nygård for Gro Herheim, Svelvik, 
Morten Lauvbu, Øvre Eiker og Øyvind Michelsen, Akershus. 

 
Vestregionens sekretariat: Nina Solberg, Kari Engen Sørensen og Lena Hansson 

Forfall:      Ståle Tangstuen, Hole, May-Britt Nordli, Jevnaker, Anita Larsen, Krødsherad, Hans 
      Petter Christensen, Lier, Aud Norunn Strand, Modum, Bengt Nystrøm, Nedre Eiker, 
      Olav Grande, Sande, Jens Sveaass, Sigdal og Sigurd Fjøse, Buskerud. 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent med følgende endring:  Forvaltningsreformen innføres som et fast  
 punkt på dagsorden under sak ”Prosjekter innen prioriterte innsatsområder” – jf 
 vedtak i Styringsgruppen den 4.09.2014, sak 40/2014.   

 

Saker til behandling: 

Sak 41/2014 Referat fra møte i Rådmannsgruppen 21.08.2014 
 Til behandling forelå referat fra møte 21.08.2014. 
  

Vedtak: 
 Framlagt referat godkjennes. 
 
Sak 42/2014 Referat fra møte i Styringsgruppen 04.09.2014 
 Til behandling forelå referat fra møte 04.09.2014. 
  

Vedtak: 
Framlagt referat tas til orientering. 

 
Sak 43/2014 Plansamarbeidet Oslo - Akershus 
 Sekretariatsleder for Plansamarbeidet orienterte om status og framdrift. 
Vedlegg Vedlagt følger Ellen Grepperuds presentasjon. 
 

Vedtak: 
 Framlagt gjennomgang av status og framdrift i Plansamarbeidets arbeid ble tatt til 

orientering.  
 
Sak 44/2014 Tertialrapport 2 – 2014 
 Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.05.2014 

til 31.08.2014, samt resultatregnskap pr 31.8.2014.  
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Vedtak: 
Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen om å godkjenne framlagt tertialrapport 
inkl. resultatregnskap pr 31.8.2014.  

 
Sak 45/2014 Revisors gjennomgang av Vestregionens interne rutiner  
  Leder av rådmannsgruppen har i brev datert 20.05.2014 bedt revisor gjennomgå 
 samarbeidsalliansens rutiner og system for interkontroll. Dette for å kunne  
 kontrollere, avdekke mangler og gi grunnlag for å lukke avvik, videreutvikle rutiner og
 systemer for internkontroll.    

Til behandling forelå revisors rapport og daglig leders svar til revisor.  
Revisor påpeker at kommunale regnskapsprinsipper skal legges til grunn for 
Vestregionen som et §27 samarbeid, og at vedtektenes § 6.3. bryter med forskrift 
om årsregnskap for slike samarbeid, og dermed må endres. 
Revisors øvrige påpekninger og kommentarer er ivaretatt i nytt system for 
internkontroll som ble implementert i mai/juni 2014.  
 
Vedtak: 
Framlagt sak tas til orientering. Styringsgruppen forelegges sak om endring av 
vedtektenes § 6.3. 

 
Sak 46/2014 Organisering av BPA-arbeidet 
 Rådmannsgruppen behandlet i møte 21.8.2014 sak om forberedelser til ny 

konsesjonsrunde fra 2016 (sak 36/2014). Arbeidsgruppen som hadde utarbeidet 
saken, foreslår at 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 interkommunalt selskap.  

 
 Diskusjonen i Rådmannsgruppens møte den 21.8.2014 viste at det fortsatt er ønske 

om å samkjøre arbeidet med BPA. Lik praksis i fortolkning og praktisering av 
avtaleinnholdet vil kreve ressurser, og rådmannsgruppen finner det urimelig at en 
kommune skal ta på seg dette arbeidet uten vederlag. Forslag om å etablere et nytt 
selskap for å ivareta dette arbeidet, fikk ikke tilslutning. 

 
 Arbeidsgruppen legger til grunn at kommunene i hovedsak vil etterspørre/trenge 

bistand av faglig/juridisk karakter, men trekker også fram behovet for at det etableres 
rutiner som sikrer raske saksprosesser og aktiv deltakelse fra alle deltakende 
kommuner. 

  
 Vedtak: 
 Rådmannsgruppen foreslår at styringsgruppen fatter følgende vedtak: 
 Vestregionen avsetter personellressurser som skal legge til rette for samhandling 

knyttet til utlysing og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for BPA fra 2015.  
 Etablert kompetansenettverk i kommunene følges opp og videreføres. 
 Behov for juridisk bistand ivaretas av enkeltkommuner som har relevant 

kompetanse, mot godtgjøring direkte fra kommunen som søker bistand. 
 
  
Sak 47/2014 Kunst rett vest – forslag til framtidig lokalisering 
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 Rådmannsgruppen har i møte 21.08.2014 diskutert forslag til mulige framtidige  
lokaliseringsalternativer  for Kunst rett vest – jf vedtak i styringsgruppen11.04.2013, 
sak 13/2013. Vedlagt følger saksnotatene som fulgte saken i august-møtet. 

 
      Følgende lokaliseringsalternativer er vurdert  - se saksnotat til rådmannsgruppens 
      møte 21.8.2014, sak 36/2014 (vedlagt) :  

• Permanent lokalisering i en kommune 
• Ambulerende lokalisering mellom et fast visningssted i hhv Akershus, Buskerud 

og Vestfold 
• Ambulerende lokalisering som i dag 

  
 Diskusjonen i Rådmannsgruppen viste at det ikke er tilslutning til å lokalisere 

fellesutstilling og vertsforpliktelser til en fast kommune. Det at fellesutstillingen og 
vertsforpliktelsene ambulerer, ble trukket fra som et særlig suksesskriterie. Å 
ambulere mellom et utvalg faste visningssteder/kommuner, vil kunne bidra til å støtte 
opp under profileringen av etablerte visningssteder, og samtidig bidra til nødvendig 
forutsigbarhet mht planleggingen av det årlige arrangementet. Skal en lykkes i å få til 
vellykkede årlige arrangement, kreves en planleggingshorisont på minst to, helst tre 
år.  Det ble også tatt til orde for at Kunst rett vest har vært en viktig katalysator for 
lokal stedsutvikling (Slemmestad, Øvre Eiker og Sande/Svelvik), og at mulighetene 
for å se Kunst rett vest tydeligere i et strategisk stedsutviklingsperspektiv ikke må 
svekkes. Rådmann i Røyken foreslo konkret at Kunst rett vest`s målformulering bør 
styrkes med en tilføyelse om lokal stedsutvikling. 

 
 Sekretariatet oppfatter at både modellen med ambulerende lokalisering mellom faste 

visningssteder og fri, ambulerende lokalisering, har både ulemper og fordeler. Vi vil 
understreke at alle i dag har muligheten til å være vertskap for Kunst rett vest, men 
at få har meldt sin interesse i de årene Kunst rett vest har blitt arrangert. 
Argumentene som er benyttet for ikke å søke om å bli vertskap, er manglende 
lokaler, omfanget av det økonomiske bidraget fra vertskommunen og manglende 
personellressurser i kommunen. Vi har til nå både gjennomført fellesutstillingen i 
etablerte og ikke-etablerte visningssteder, med besøkstall på tilnærmet samme nivå. 
Vi har også erfaring fra at det finansielle vertsbidraget og behovet for 
personellressurser kan løses gjennom spleiselag mellom flere kommuner. Skal 
Kunst rett vest også i framtiden bli en suksess og nå sine mål, er det helt nødvendig 
at Vestregionens medlemmer føler eierskap til arrangementet; både til sine lokale 
kunstnere og fellesutstillingen. Alle kommuner bør ha lik sjanse til å være vertskap.  

 
Vedtak: 
Rådmannsgruppen foreslår at styringsgruppen fatter følgende vedtak: 
1. Kunst rett vest organiseres fortsatt med ambulerende vertskap og lokalisering av  
    fellesutstillingen. 

 2. Målformuleringene gjennomgås  
 3. Finansieringsmodell og ressursbruk gjennomgås  
   
Sak 48/2014 Intern organisering av Vestregionen 
 Vedtak: 
 Saken utsettes til neste møte i rådmannsgruppen. 
 
¨ 
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Sak 49/2014 Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A    Forvaltningsreformen 
 
 B Kommunehelsesamarbeidet 
           - Vurdering av Kommunehelsesamarbeidet 
  Prosjektstyret for KHS inviterer kommunene til å vurdere      
       hensiktsmessigheten og effekter av kommunehelsesamarbeidet; fram til nå 

 og i forhold til å videreføre samarbeidet inneværende år. Høringsinvitasjon 
 sendes ut 10.10.14 med svarfrist 10.11.14 

   
  - Prosjekt ”Elektronisk meldingsutbredelse” 
  Prosjektleder slutter 6.10.14 og ny prosjektleder er på plass fra samme dato. 
  Stor takk til Drammen kommune for fristillelse av arbeidstaker til prosjektets 

 tre siste måneder. 
  
  - Prosjekt ”Helhetlige pasientforløp” 
  Arbeidet med å utvikle behandlingslinjer for sykdomsgruppene kols, 

 hoftebrudd, skadelig bruk av alkohol samt psykisk helse og rus, starter opp 
 medio oktober. Helseforetaket søker etter prosjektleder for 
 spesialisthelsetjenesten, KHS-prosjektleder ivaretar prosjektledelsen for 
 kommunene. Varighet til juni 2015. 

 
  - Avtale om inn- og utskriving av pasienter   
  Det er berammet et møte mellom leder av prosjektstyret, Wenche Grinderud, 

 og adm. dir. Nils Wisløf hvor avtalen diskuteres og hvor partene 
 forhåpentligvis kommer til enighet. 

 
  - Kompetansesamarbeid 
  Det pågår opplæring i vurderings- og kommunikasjonsverktøyet ALERT i 

 kommuner tilsluttet KHS. Positiv respons så langt.  
  Det er gjennomført og planlagt kurs i lærings- og mestringsmetodikk i flere 

 kommuner. 
  
  - Utvikling av felles styringsdata 
  Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal finne fram til 

 egnede styringsdata over  forbruk av sykehustjenester, samt en modul for 
 hvordan disse skal presenteres. 

 
  - Klinisk samarbeidsutvalg 
  Det er nedsatt et partssammensatt arbeidsutvalg for de kommunale 

 øyeblikkelig hjelp – plassene. Formålet er å følge utviklingen, og sørge for 
 riktig bruk og god kvalitet på plassene. Utvalget ledes av kommunal 
 representant. 

   
 C    Areal og transport 
   
 D    Regional utvikling 
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 E    Kunst rett vest 
  - Arrangement 2015 
   3 700 besøkte fellesutstillingen i Fossekleiva. Publikumstall fra atelierbesøk 

  foreligger ennå ikke.  
 
  - Vertskap for 2016 
  Vertskap for Kunst rett vest i 2016 må avklares før nyttår. Kommunene     

 oppfordres til å vurdere mulighetene for å ta på seg vertskapsrollen, forutsatt 
  at styringsgruppen fatter vedtak om fortsatt ambulering – se sak 47/2014. 

   
 F   Ungdomssymfonikerne 
   
Sak 50/2014 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon 
 A    Fra medlemskommunene + Afk/Bfk  
  - Vannforvaltning i Akershus 
  Akershus fylkeskommune ber om å orientere om ……..i styringsgruppemøte 9.  
  oktober.  
  
  - Klimarapport fra SSB 
  Akershus fylkeskommune gjorde oppmerksom på ny klimarapport fra SSB som 

 viser et at vi er i ferd med å øke utslippene av ……. 
 
  - Afks hydrogenstrategi følges opp av tiltaksplan 
  Fylkeskommunen ønsker samarbeid med Vestregionen i utviklingen av 

 tiltaksplanen. 
  
 B    Fra delregionene 
 
 C Fra Osloregionen 
  Osloregionens årlige profileringskonferanse, ”Best-konferansen”, vil finne sted i 

 Oslo den 10.2.2015 
 
 D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
         - Ny dato generalforsamling 2015 
  Vedtak: 
  Rådmannsgruppen foreslår at generalforsamlingen gjennomføres i juni. 
 
  - Sak om forankring av eventuell søknad om å bli Kulturhovedstad 
  Styringsgruppen fattet den 7.02.2013, sak 04/2013, vedtak om at 

 rådmannsgruppen utarbeider opplegg for forankring av en eventuell prosess 
 med sikte på å søke om å bli europeisk kulturhovedstad. 

  Vedtak: 
  Rådmannsgruppens medlemmer oppfatter at det ikke er grunnlag for å starte 

 prosess med sikte på å søke om å bli europeisk kulturhovedstad. Saken tas 
 opp i styringsgruppens førstkommende møte. 

 
Sak 51/2014 Eventuelt 
 Ingen saker meldt. 


