
  REFERAT 

 
 
VESTREGIONEN  ·  16 KOMMUNER VEST FOR OSLO 
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no 
WWW:VESTREGIONEN.NO   Side 1 av 5 • 

Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014 

Tid: Torsdag 9. oktober 2014 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Modum rådhus, Vikersund 

Til stede:     Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum, , Olav Skinnes, Krødsherad, 
      Helene Justad Lier, Terje Bråthen, Modum, Bengt Inge Bye, Nedre Eiker, Kjell B 
      Hansen, Ringerike, Rune Kjølstad, Røyken, Hellik Kolbjørnsrud for Kari Kolbæk Ask, 
      Sigdal, Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik, Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker, Britt  
      Homstvedt, Buskerud fylkeskommune. 

      Lars Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Knut Kjelstadli, Bærum, Hans-Petter  
      Christensen, Lier, Aud Norunn Strand, Modum, Jon Endre Røed Olsen for Olav 
      Grande, Sande, Jens Sveaass, Sigdal, Arvid Asko for Gro Herheim, Svelvik, Morten 
      Lauvbu, Øvre Eiker. 
      Fra sekretariatet: Kari Engen Sørensen og Lena Hansson. 

       
Forfall:      Tore Opdal Hansen, Drammen, Monica Vee Bratlie, Hurum, Hilde Brørby Fivelstad, 
      Jevnaker, Karl Einar Haslestad, Sande, Per Berger, Hole, Anette Solli, Akershus 
      fylkeskommune. 

      Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle Tangstuen, Hole, Georg Smedhus, Hurum, 
      May-Britt Nordli, Jevnaker, Anita Larsen. Krødsherad, Tore Isaksen, Ringerike, Jan 
      Erik Lindøe, Røyken, Øyvind Michelsen, Akershus fylkeskommune, Sigurd Fjøse, 
      Buskerud fylkeskommune. 

Møteledelse:     Lene Conradi, Styringsgruppens leder 
      Nina Solberg, daglig leder (referent) 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste: 
      Vedtak:  Godkjent 
 
Ordførers orientering: 
      Ordfører Terje Bråthen ønsket velkommen og orienterte om planlagt   
      sentrumsutvikling i Vikersund. 

Saker til behandling: 

Sak 41/2014 Referat fra møte i Styringsgruppen 04.09.2014 
 Til behandling forelå referat fra møte 04.09.2014. 
  

Vedtak: 
Framlagt referat godkjennes. 

 
Sak 42/2014 Referat fra møte i Rådmannsgruppen 25.09.2014 
 Til behandling forelå referat fra møte 25.09.2014. 
  

Vedtak: 
 Framlagt referat tas til orientering. 
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Sak 43/2014 Orientering om regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 
 Anja Celine Winger, Akershus fylkeskommune, orienterer om høring av regional plan 

for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 – 2021. 
 
 Vedtak: 
 Framlagt sak 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.  
  

Vedtak: 
 Framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 31.8.2014, godkjennes.  
 
Sak 45/2014 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.  

  
 På bakgrunn av arbeidsgruppens notat finner rådmannsgruppen det vanskelig å 

anslå omfanget av kommunenes behov for bistand i konsesjonsperioden, og er 
enige med arbeidsgruppen i at behovet vil variere fra kommune til kommune, også i 
ulike faser av konsesjonsperioden. Rådmannsgruppen ser det som mulig at 
sekretariatet i Vestregionen får i oppgave å legge til rette for samhandling knyttet til 
BPA som del av sine arbeidsoppgaver, og at behovet for juridisk bistand i første 
rekke ivaretas av Bærum kommune (som i dag) – eventuelt mot en godtgjørelse fra 
den/de direkte berørte kommuner.  

 
 Vedtak: 
 Styringsgruppen tar til orientering at det er etablert en arbeidsgruppe bestående av 

Bærum, Lier og Asker som utarbeider forslag til ny, felles konsesjonsutlysning. 
 Vestregionen avsetter personellressurser som skal legge til rette for samhandling 

knyttet til utlysing og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for BPA fra 2015. 
Behov for juridisk bistand ivaretas av enkeltkommuner som har relevant 
kompetanse, mot godtgjøring direkte fra kommunen som søker bistand.  
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Sak 46/2014 Kunst rett vest – forslag til framtidig lokalisering 
 Rådmannsgruppen har i møte 21.08.2014 og 25.09.2014 diskutert forslag til mulige 

framtidige  lokaliseringsalternativer  for Kunst rett vest – jf vedtak i 
styringsgruppen11.04.2013, sak 13/2013.  

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

• 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 med hensyn til 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 stedsutviklings-
perspektiv ikke må svekkes. Rådmann i Røyken foreslo konkret at Kunst rett vest`s 
målformulering bør styrkes med en tilføyelse om lokal stedsutvikling.  

 
Vedtak: 
1. Kunst rett vest organiseres fortsatt med ambulerende vertskap og lokalisering av  
    fellesutstillingen. 

 2. Målformuleringene gjennomgås  
 3. Finansieringsmodell og ressursbruk gjennomgås  
   
Sak 47/2014 Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A    Forvaltningsreformen 
 
 B Kommunehelsesamarbeidet 
  - Vurdering av Kommunehelsesamarbeidet 
     Prosjektstyret i KHS har besluttet å gjennomføre en vurdering av  
     kommunehelsesamarbeidet med sikte på å avklare om samarbeidet bør 
     videreføres, og hvilke føringer som skal legges tl grunn for en eventuell  
     videreføring av samarbeidet. Invitasjon til å vurdere KHS sendes ut til  
     administrativ høring 10. oktober 2014 med svarfrist 10. november.  
     Prosjektstyret behandler innkomne høringssvar og vurderer grunnlag for 
     videre samarbeid 24. november. Dersom kommunene stiller seg positive til en 
     videreføring av KHS, skal innholdet i tilbakemeldingene legges til grunn for 
     utarbeidelse av et forslag til samarbeidsplattform. Anbefalinger fra  
     prosjektstyret sendes ut til politisk høring i 26 kommuner før jul og  
     sluttbehandles i Eiermøtet våren 2015. 
  - Prosjekt ”Elektronisk meldingsutbredelse” 
    Kjetil Axelsen har overtatt som prosjektleder i 50% stilling t.o.m. 31.12.2014. 

   Han er utlånt fra Drammen kommune. 
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  - Prosjekt ”Helhetlige  pasientforløp” 
     Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet skal utarbeide pasientforløp 
     hjem til hjem på følgende områder: 
     KOLS, hoftebrudd, pasienter med skadelig bruk av alkohol og psykisk helse 
     og rus: pasienter med omfattende behov for helse- og omsorgstjenester fra 
     både kommune - og spesialisthelsetjeneste. Her har KHS fått midler fra  
     Helsedirektoratet.   
  - Avtale om inn- og utskriving av pasienter 
    Avtalen er ennå ikke sluttforhandlet. Ansvaret for forhandlingen er  
    prosjektstyrets leder. 
  - Kompetansesamarbeid 
       KHS har innledet samarbeid med Norsk sykehus og helsetjenesteforening 
     med formål å skreddersy kurs for ansatte i kommunehelsetjenesten.   
     KHS har tatt kontakt med Høyskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) med sikte 
     på samarbeid om kompetansehevende tiltak innen psykisk helse og rus i tråd 
     med inngått samarbeidsavtale mellom HBV og Vestregionen. 
     Alert- kurs i Hurum, Asker, Kongsberg og Numedal avholdes 16. og 17.  
     oktober på Kongsberg. 
  - Styringsdata 
       Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe mellom kommuner og 
     Vestre Viken med formål å finne frem til egnet styringsdata over forbruk av 
     spesialisthelsetjenester i Vestre Viken helseområde. Arbeidsgruppen har hatt 
     sitt første møte. Nytt møte er berammet til 21. oktober. 
  - Klinisk samarbeidsutvalg 
       Det er nedsatt et partssammensatt klinisk samarbeidsutvalg hvor målet er å 
     fremme riktig bruk og kvalitet på de kommunale ø-hjelps-plassene. Utvalget 
     skal ledes av en av kommunene. 
  
 C    Areal og transport 
  - Plansekretariatet Oslo Akershus; status og framdrift i planarbeidet. 
    Fylkesordfører i Akershus vil orientere i styringsgruppens møte 27.11.2014. 
  - Dato og opplegg for Vestregionens transportkonferanse 
    Vestregionen arrangerer i samarbeid med Buskerudbyen, Smart City Bærum 

   og Electric Mobility Norway konferanse om innovasjon, forskning og    
   kompetanse rettet mot smartere transportløsninger den 2. Februar 2015 på 
   Union Scene Drammen.  

 
 D    Regional utvikling 
   - Osloregionens årlig konferanse, ”Best-konferansen”, arrangeres i Oslo den 

    10. Februar 2015. Tema vil være ”bærekraft”. 
 
 E    Kunst rett vest 
  - Vertskap 2015 
  Ingen har meldt seg som mulig vertskap for Krv 2016.    
  Vedtak: 
   Sekretariatet sender ut eget brev der kommunene oppfordres til å bli 
  vertskap i 2016. 
   
 F    Ungdomssymfonikerne  
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Sak 48/2014 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon 
 A    Fra medlemskommunene + Afk/Bfk   
  
 B    Fra delregionene 
 
 C Fra Osloregionen 
   
 D Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
         - Ny dato generalforsamling 2015. 
  Generalforsamlingen flyttes til den 11. juni 2015. 
  Oppdatert møteplan for 2015 sendes ut. 
   
Sak 49/2014 Eventuelt 
 Styringsgruppemøte 27.11.2014 flyttes fra Bærum til Asker rådhus. 
 
 


