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Innkalling til møte i Styringsgruppen 16. juni 2016 

Tid: Torsdag 16.06.2016 kl. 12 – 14. Lunsj serveres fra 11.30. 

Sted: Vestfossen Kunstlaboratorium, Fabrikkgata 11b, 3320 Vestfossen 

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ordførers orientering 
Ordinære saker 

Saker til behandling: 

 
Sak 09/2016 Referat fra møte i Styringsgruppen  
Vedlegg 1+2 Til behandling foreligger referat fra møte 17.03.2016 inkl. orientering om 

Kommunehelsesamarbeidet (i eget vedlegg). 
  

Forslag til vedtak: 
Framlagt referat godkjennes. 

 
Sak 10/2016 Referat fra møter i Rådmannsgruppen  
Vedlegg 3+4+5 Til behandling foreligger referat fra møtene 26.05.2016 og 28.04.2016, inkludert 

høringsuttalelse om Regional plan for masseforvaltning i Akershus, behandlet i 
rådmannsgruppen 28.4.2016. 

  
Vedtak: 

 Framlagte referater tas til orientering. 
 

Sak 11/2016 Protokoll fra Markarådet 
Vedlegg 6 +7       Til behandling foreligger protokoll fra Markarådet den 04.05.2016. 
 
       Forslag til vedtak: 
       Framlagt protokoll tas til orientering. 
 
Sak 12/2016 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029 
Vedlegg 8 Rådmannsgruppen behandlet forslag til høringsuttalelse til transportetatenes forslag 

til NTP 2018 – 2029. Uttalelsen ble oversendt fylkeskommunene, slik at uttalelsen 
ble lagt til grunn for Akershus og Buskeruds behandling. Høringsfrist er 01.07.2016. 

 
 Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til høringsuttalelse vedr.     
Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 – 2029. 

 
Sak 13/2016 Ny kommunelov – høringsuttalelse 
Vedlegg 9       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 



   

 
 
 

Side 2 av 5 • 

 
 

Side 2 av 5 • 

       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/ 
 
        Vedlagte høringsuttalelse er utarbeidet av Drammen kommune. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Styringsgruppen slutter seg til Rådmannsgruppen forslag om at det ikke sendes 

felles uttalelse fra Vestregionen. 
 
Sak 14/2016 Tertialrapport 1_2016  
Vedlegg 10+11 Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.01.2016 

til 30.04.2016, samt resultatregnskap pr 30.4.2016.  
  

Forslag til vedtak: 
 Styringsgruppen godkjenner 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. Drammen, Svelvik og Asker sjekker mulighetene    
for å påta seg vertsrollen, og gir tilbakemelding til sekretariatet før    
styringsgruppemøtet 16.6.2016. Sigdal, Modum og Krødsherad ønsker ikke å være     
vertskap i 2017. 

 
      Forslag til vedtak: 
      Ikke formulert. 
 
Sak 16/2016 Møteplan 2017 
Vedlegg 12     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  
Vedlegg 13    Styringsgruppen vedtok i juni 2015 å foreta en studietur fra 2. til 4. november i 2016.                     

Daglig leder la fram forslag til  opplegg for besøk i Manchester med besøk hos             
Greater Manchester Combined Authority i rådmannsgruppens møte 26.05.2016.   
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 

   - Manchesters deltakelse i Horisont 2020-prosjektet Triangulum – smarte løsninger    
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         for framtidens bærekraftige byer. 
 
     Rådmannsgruppen har bedt daglig leder om å utarbeide et mulig opplegg i Norge,    
     slik at styringsgruppen kan ta stilling til alternative reisemål. 
 
 Daglig leder foreslår Stavanger (og Stavangerregionen) som alternativt reisemål. 

Hovedfokus vil være hvordan regionen håndterer krisen. I tillegg vil vi kunne teste/bli 
orientert bysykkelen.no; elektriske bysykler som er utviklet av Forus næringspark i 
samarbeid med dansk leverandør, og som nå testes i Lier. Stavanger har den 
norske ledelsen i Horisont 2020-prosjektet Triangulum – se avsnitt over om 
Manchester. Prosjektet har fokus på energieffektivisering i offentlige bygg,  elektriske 
busser og håndtering av big data/åpne data – se vedlegg. 

 
 Forslag til vedtak: 

Styringsgruppen bes ta stilling til hvilket av de to foreliggende forslag  til studietur 
som skal legges til grunn for den videre planleggingen; Manchester eller Stavanger. 

 
Sak 18/2016     Revisjon av regional planstrategi 2017 – 2020 – Akershus fylkeskommune 

Akershus fylkeskommune orienterer om status i revideringen av regional planstrategi     
2017 – 2020. 

 
      Forslag til vedtak: 
      Framlagt sak tas til orientering 
 
Sak 19/2016     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 og Røyken er i gang med samhandling med Asker DPS i tråd    
    med nyutviklet samhandlingsmodell. Vestregionen har fått tilsagn om midler  
     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    
                                   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. 
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Dette vil gjøre det mulig for kommunen å vurdere om det skal tas kontakt 
med annen oppholdskommune for å overføre ansvaret for 
tjenestetildelingen til denne kommunen. Antallet døgn er ikke fastsatt i 
HODs rundskriv, men er overlatt til vedtakskommunens skjønn. 

• 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. 
Dette impliserer at vi beskriver 14 dager som en hovedregel for hvor lenge 
assistenten kan bidra  
I utlandet, ikke hvor lenge bruker kan oppholde seg i utlandet.  

• BPA ut over 14 dager kan tillates etter nærmere avtale med gjeldende 
kommune. 

         
                                            Rådmannsgruppens behandling 26.50.2016: 

 Rådmannsgruppen sluttet 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  ed at arbeidsmiljølovens bestemmelser i forhold til  
 turnus for assistenter blir overholdt.  
 

Vedlegg 14 Vedlagt følger saksdokumentet til rådmannsgruppens behandling 26.05.2016 
 
 D Folkehelse   
  - Relasjonsbygging med KS BVT 
                                           Sekretariatet har opprettet kontakt med KS BTVs nye folkehelsekoordinator. 
 
 E       Regional utvikling 

- Status Innovasjonsarena Transport 2.0 
  - Fagdager om velferdsteknologi i samarbeid med Høyskolen i Sørøst Norge 
                                           Høyskolen tilbyr fagdager; først ut er Ringeriksregionen og Midt-Buskerud  
             10.06.2016. 
    - 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  
                                           opprettet kontakt med asylmottaket på Dikemark med sikte på å involvere          
                                           beboerne i arrangementet. 
 
 G Ungdomssymfonikerne 
  - Status samarbeid med Sparebankstiftelsen/Dextra Musica 
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                                           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 
 
                               Forslag til vedtak: 
                               Styringsgruppen tar framlagt informasjon sak 19A – G til orientering. 
 
Sak 20/2016 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A   Fra medlemskommunene + fylkeskommunene 
 
 B      Fra delregionene 
 
 C   Fra Osloregionen 
    - Innspill til stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter 
    - Status Oslo Brand Alliance 
    - Oppsummering regionsrådsmøte 31.05.2016 
  
 D   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
    
 
Sak 21/2016 Eventuelt 
  
 


