INNKALLING

Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 26. mai 2016
Tid:

Torsdag 26.05.2016 kl. 09.00 – 12.00

Sted:

Rådhuset i Drammen, møterom Åssiden/Konnerud
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordinære saker

Dagsorden:

Saker til behandling:
Sak 11/2016
Vedlegg 1+ 2 + 3 + 4

Referat fra møter i Rådmannsgruppen
Til behandling foreligger referat fra møtene 25.02.2016 og 28.04.2016.
Vedlagt følger høringsuttalelsene vedr NTP og Regional plan for masseforvaltning i
Akershus. Høringsuttalelse NTP behandles i Styringsgruppens møte 16.6.2016.
Forslag til vedtak:
Framlagte referater godkjennes.

Sak 12/2016
Vedlegg 5+6

Referat fra møte i Styringsgruppen
Til behandling foreligger referat fra møte 17.03.2016 inkl. orientering om
Kommunehelsesamarbeidet (i eget vedlegg).
Forslag til vedtak:
Framlagt referat tas til orientering

Sak 13/2016
Vedlegg 7

Ny kommunelov – høringsuttalelse
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring
NOU: 2016: 4 – Ny kommunelov. Utredningen er avgitt til KMD av
Kommunelovutvalget der rådmann Osmund Kaldheim har deltatt.
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.
Vedlagt følger saksutredning og forslag til vedtak som i hovedsak er utarbeidet av
Drammen kommune.
Høringsbrev og NOU kan lastes ned her:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-20164-ny-kommunelov/id2481627/

Høringsfrist er satt til den 6.10.2016. Sekretariatet foreslår at saken behandles i
styringsgruppens møte 29.09.2016.
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse.
Sak 14/2016
Vedlegg 8 + 9

Tertialrapport 1_2016
Til behandling foreligger statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden
01.01.2016 til 30.04.2016, samt resultatregnskap pr 30.4.2016.
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Forslag til 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 foreligger per
18.05.2016 ingen innkomne forslag.
Forslag til vedtak:
Ikke formulert

Sak 16/2016
Vedlegg 10

Møteplan 2017
Til behandling foreligger forslag til møteplan for 2017.
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til møteplan for 2017.

Sak 17/2016

Studietur november 2016
Manchester er en av Europas mest spennende byer som har snudd fra
økonomisk krise til en moderne by som tiltrekker investeringer, innbyggere og
besøkende.
Vi vil kunne se nærmere på hva som ligger bak denne positive utviklingen - hvordan
en bærekraftig byutviklingen ledes, organiseres og finansieres:
- Greater Manchester Combined Authority; samarbeidsallianse med10 kommuner
- Sterke offentlig – private partnerskap
- Kultur som katalysator i regionsutviklingen

Vi vil få anledning til å treffe representanter fra samarbeidsalliansen,
eiendomsutviklere og kulturnæringene. Endelig program vil foreligge i september.
Bindende påmelding når programmet foreligger.
Manchester er en av Europas mest spennende byer som har snudd fra
økonomisk krise til Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for studietur 2016.
Sak 18/2016

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder
A
Kommunehelsesamarbeidet
- Styringsdata utviklet i samarbeid med Helse Sør-øst
- Implementering pilot Samhandlingsmodell psykisk helse/rus
B

KomUt
- Status utvikling felles kommunikasjonsplattform

C

BPA
- Presisering av kontrakten mht reiser og utgiftsdekning

D

Folkehelse
- Relasjonsbygging med KS BVT
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Sak 19/2016

Sak 20/2016

E

Regional utvikling
- Status Innovasjonsarena Transport 2.0
- Fagdager om velferdsteknologi i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge
- Bachelor/mastermodul i velferdsteknologi HSN
- Mastermodul Ledelse, innovasjon og demokrati; opptak nytt kull høst 2016

F

Kunst rett vest
- Status arrangement 2016

G

Ungdomssymfonikerne
- Status samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica
- Samling i Spania oktober 2016
- Konserter: IRIS fyrtårn 29.10 + 30.10, Ringerike 13.11, Bærum 8.01.2017

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon
A
Fra medlemskommunene + fylkeskommunene
B

Fra delregionene

C

Fra Osloregionen

D

Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat
- Generalforsamling 2016; status fagprogram
- Dialogkonferanse m Vestre Viken flyttes fra 16.6. til høsten 2016

Eventuelt
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