REFERAT

Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. mai 2016
Tid:

Torsdag 26.05.2016 kl. 09.00 – 11.30

Sted:

Drammen rådhus

Til stede:

Kirsti Aas Olsen (møteleder), Drammen, Tuss Benum for Lars Bjerke, Asker, Erik
Kjeldstadli, Bærum, Anita Larsen, Krødsherad, Hans-Petter Christensen, Lier, Truls
Hvitstein, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Toril Marlene Staxrud, Sigdal, Arvid
Askø, Svelvik, Per Kierulf, Akershus og Kjersti Bærug Hulbakk, Buskerud.
Sekretariatet: Nina Solberg, Lena Hansson og Kari Engen Sørensen

Forfall:

Ståle Tangstuen, Hole, Aud Norunn Strand, Modum, Per Morstad, Røyken, Olav
Grande, Sande, Trude Andresen, Øvre Eiker.

Godkjenning av innkalling og dagsorden:
Vedtak:
Godkjent.
Saker til behandling:
Sak 11/2016

Referat fra møter i Rådmannsgruppen
Til behandling forelå referater fra møtene 25.02.2016 og 28.04.2016.
Vedtak:
Framlagte referater godkjennes.

Sak 12/2016

Referat fra møte i Styringsgruppen
Til behandling forelå referat fra møte 17.03.
Vedtak:
Framlagt referat tas til orientering

Sak 13/2016

Ny kommunelov – høringsuttalelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring
NOU: 2016: 4 – Ny kommunelov.
Utvalget har hatt som oppgave å foreta en helhetlig gjennomgang av gjeldende
kommunelov. I tråd med mandatet har det vært sentralt å styrke det kommunale
selvstyret og å gjøre loven enklere og mer tilgjengelig. Utvalget foreslår at
grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Samtidig er det på flere områder
behov for endringer og justeringer. Høringsfrist 06.10.2016.
Høringsbrev og NOU kan lastes ned her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-kommunelov/id2481627/

Vedtak:
Rådmannsgruppen foreslår at det ikke sendes felles uttalelse fra Vestregionen.
Sak 14/2016

Tertialrapport 1_2016
Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.01.2016
til 30.04.2016, samt resultatregnskap pr 30.4.2016.
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Vedtak:
Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport
inkl. resultatregnskap pr 30.4.2016.
Sak 15/2016

Vertskap 2017 – Kunst rett vest
Styringsgruppen besluttet i møte 03.12.2015, sak 46d/15 at valg av vertskap for
2017 skal senest finne sted i styringsgruppens møte 16.06.2016. Det forelå per
26.05.2016 ingen innkomne forslag.
Vedtak:
Drammen, Svelvik og Asker sjekker mulighetene for å påta seg vertsrollen, og gi
tilbakemelding til sekretariatet før styringsgruppemøtet 16.6.2016.

Sak 16/2016

Møteplan 2017
Til behandling forelå forslag til møteplan for 2017.
Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til møteplan for 2017.

Sak 17/2016

Studietur november 2016
Styringsgruppen vedtok i juni 2015 å foreta en studietur fra 2. til 4. november i 2016.
Daglig leder la fram opplegg for besøk i Manchester med besøk hos Greater
Manchester Combined Authority.
Manchester er en av Europas mest spennende byer som har snudd fra
økonomisk krise til Vedtak:
Rådmannsgruppen ber daglig leder om å utarbeide mulig opplegg i Norge, slik at
styringsgruppen kan ta stilling til alternative reisemål.
Sak 18/2016

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder
A
Kommunehelsesamarbeidet
- Styringsdata utviklet i samarbeid med Helse Sør-øst
Portalen lanseres i august og blir tilgjengelig på Vestregionens nettside.
- Implementering pilot Samhandlingsmodell psykisk helse/rus
Asker, Hurum, Røyken og Asker DPS har startet opp i tråd med nyutviklet
samhandlingsmodell. Vestregionen har fått tilsagn om midler fra
fylkesmannen til videre bredding av modellen.
B

KomUt
- Status utvikling felles kommunikasjonsplattform
Det er ingen framdrift i utviklingsarbeidet siden rådmannsmøtet 25.2.2016.
Dette skyldes at ønsket møte med Direktoratet for E-helse m.fl. ikke er
gjennomført.

C

BPA
- Presisering av kontrakten mht reiser og utgiftsdekning
Vestregionens tjenestekonsesjonskontrakt punkt 410 omhandler
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forhold knyttet til brukers reiser i inn- og utland. Sekretariatet har i samråd
med medlemskommunenes fagpersoner (BPA-nettverket) foretatt følgende
presiseringer:
• Kommunen skal varsles når opphold i Norge utenfor egen
bostedskommune har varighet utover 7 døgn.
• Kommunen skal varsles når opphold utenfor Norges grenser har varighet
utover ett døgn.
• Kommunen skal ikke godkjenne, men kun bli orientert om opphold utenfor
Norges grenser i inntil 14 dager. Forutsetningen er at arbeidsmiljølovens
bestemmelser overholdes, se kontraktens punkt 4.10. Den enkelte
kommune kan kreve dokumentasjon på gjennomført reise.
• BPA ut over 14 dager kan tillates etter nærmere avtale med gjeldende
kommune.
Vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til presiseringene for punkt 4.10 i
tjenestekonsesjonskontrakten med følgende endringer/tillegg: Tidsrammen
for varslet opphold i utlandet økes fra 2 uker til 4 uker. Retten til brukerstyrt
personlig assistanse gjelder i utgangspunktet bare i Norge. Brukers reiser til
utlandet er brukers eget ansvar, men kommunen vil alltid i siste instans ha
ansvaret for forsvarligheten – jf Helse og omsorgsdepartementets rundskriv
1-9/2015. Lengre opphold krever at kommunen vurderer om reisen kan
gjennomføre på en forsvarlig måte i henhold til brukers behov og
helsetilstand, og kontroll med at arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold
til turnus for assistenter blir overholdt.
D

Folkehelse
- Relasjonsbygging med KS BVT
Sekretariatet har opprettet kontakt med KS BTVs nye folkehelsekoordinator.

E

Regional utvikling
- Status Innovasjonsarena Transport 2.0
Elektriske delesykler kan prøves ut i perioden juni – september 2016. Først
ut er Lier.
Forskningssøknad om delingsøkonomien forberedes i samarbeid med
Cicero.
Byen vår Drammen og Bring er klare med pilot om smart varedistribusjon i
by.
Buskerud fylkeskommune har tegnet kontrakt med Hertz bilpool
- Fagdager om velferdsteknologi i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge
Høyskolen tilbyr fagdager; først ut er Ringeriksregionen og Midt-Buskerud
10.06.2016.
- Bachelor/mastermodul i velferdsteknologi HSN
Det er fortsatt muligheter til å delta i studie (15 poeng) med start til høsten.
- Mastermodul Ledelse, innovasjon og demokrati; opptak nytt kull høst 2016

F

Kunst rett vest
- Status arrangement 2016
Planleggingen av årets arrangement er i rute i hht Krvs årshjul. Det er
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opprettet kontakt med asylmottaket på Dikemark med sikte på å involvere
beboerne i arrangementet.
G

Sak 19/2016

Sak 20/2016

Ungdomssymfonikerne
- Status samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica
Prosjektet IRIS avsluttes i desember 2016. I møte med Sparebankstiftelsen
13.05.2016, ble det gitt positive signaler om fortsatt støtte til orkesteret også i
2107.
- Samling i Spania oktober 2016
Orkesteret skal delta i Mozartfestival i Alfaz del Pi og i tillegg ha konserter
med spanske musikere i Villajayosa. Finansieres av frivillighetsmidler.
- Planlagte konserter: IRIS fyrtårn 29.10 + 30.10, Ringerike 13.11, Bærum
08.01.2017

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon
A
Fra medlemskommunene + fylkeskommunene
Akershus fylkeskommune innleder om status i pågående og planlagte
planprosesser I styringsgruppens møte 16.6.2016
Akershus fylkesutvalg behandler sak om regionreformen 06.06.2016.
B

Fra delregionene

C

Fra Osloregionen

D

Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- Generalforsamling 2016; status fagprogram
Lier, Modum, Ringerike og Bærum har sagt ja til å supplere hovedinnlegget
til Øvre Eikers rådmann.
- Dialogkonferanse m Vestre Viken flyttes fra 16.6. til høsten 2016
Tidspunktet for styringsgruppemøtet 16.6. endre fra klokka 10.00 til 12.00
med lunsj fra 11.30.

Eventuelt
Ingen saker meldt.
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