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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 01. juni 2017 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 01.06.2017 kl. 09.00 – 11.30 

Drammen rådhus 

 
Til stede: 

 
Kirsti Aas Olsen (møteleder) for Trond Julin, Drammen, Tuss Benum for Lars 
Bjerke, Asker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Anne Marit Tangen for 
Anita Larsen, Krødsherad, Einar Jørstad for Hans-Petter Christensen, Lier, Aud 
Norunn Strand, Modum, Gyrid Løvli for Tore Isaksen, Ringerike, Inger Johanne 
Flintorp for Trude Andresen, Øvre Eiker, Per Kierulf, Akershus og Kjersti Bærug 
Hulbakk, Buskerud. 

Sekretariatet: Nina Solberg, Lena Hansson, Kjetil Axelsen og Kari Engen Sørensen 

Forfall: Torger Ødegaard, Hole, Lars Joakim Tveit, Hurum, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Per 
Morstad, Røyken, Jostein Harm, Sigdal, Gro Herheim, Svelvik, Olav Grande, Sande. 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 12/2017 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
      Til behandling foreligger referat fra møte 23.02.2017 og elektronisk møte i mars  

     2017. 
 
       Vedtak: 
       Framlagte forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 13/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  

      Til behandling foreligger referat fra møte 16.03.2017 
 
       Vedtak: 

Framlagt forslag til referat tas til orientering 
 
Sak 14/2017      Tertialrapport 1 – 2017 

      Til behandling foreligger statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden  
     01.01.2017 til 30.04.2017, samt resultatregnskap pr 30.4.2017.  

  
Vedtak: 

 Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport 
inkl. resultatregnskap pr 30.4.2017. 

 
Sak 15/2017      Møteplan 2018 

      Til behandling foreligger forslag til møteplan for 2018. 
 
       Forslag til vedtak: 

     Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til møteplan for        
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2017 med følgende endringer: Møterammen for rådmannsmøtene settes til 09.00 – 
12.00. Lokalisering av rådmannsgruppens møter avklares i styringsgruppens møte 
15.6.2017; møtene legges enten til Drammen eller Bærum. Studietur utgår i 2018, 
og arrangeres neste gang i 2019. 

 
Sak 16/2017      Studietur november 2017 

Styringsgruppen besluttet i møte i mars 2017, å benytte avsatt tid til studietur den 1. 
til samling der deltakerne skal diskutere Vestregionens framtid inkl. 
Kommunehelsesamarbeidet.  
Daglig leder la fram to alternative reisemål, ett innlands og ett utenlands.    
Programmet utformes i tråd med styringsgruppens behandling i møte 16.3.2017, sak 
06/2017.  

 
       Vedtak: 

Rådmannsgruppen anbefaler at studieturen avholdes i Norge, minimum en times 
reisevei for alle. Rådmannsgruppen foreslår at samlingen kortes ned med en dag, og 
gjennomføres den 2. og 3. november. Administrasjonen bes sjekke om det er 
relevante eksterne innledere som bør inviteres. 

 
Sak 17/2017      Kommunehelsesamarbeidet – avvikling eller videreføring? 
Vedlegg 8 Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for Kommunehelsesamarbeidets 26         

kommuner utgår i 31.12.2017. Vestregionens styringsgruppe har invitert ordførerne i 
alle deltakerkommunene til et møte den 15.6.2017, og vil her foreslå at 
Kommunehelsesamarbeidet forlenges minst fram til sommeren 2018. Fram til 
sommeren 2018 må kommunene avklare om Kommunehelsesamarbeidet skal 
avvikles, eller videreføres.  
Vedlagt følger et første oppspill til diskusjonen om Kommunehelsesamarbeidet 
framtid. Notatet sendes ut til alle inviterte parter før møtet den 15.6.2017. 
 
Vedtak: 
Framlagt notat ble godkjent og sendes ut i forkant av møte med ordførerne i 
Kommunehensesamarbeidet den 15.6.2017. 

 
Sak 18/2016     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A  Kommunehelsesamarbeidet  

- Utviklingsplan Vestre Viken; rehabilitering 
                                         Samarbeidsstyret i KHS-26 er oppnevnt som referansegruppe i arbeidet med  
                                         Utviklingsplan Vestre Viken. Vestre Viken legger i tillegg til rette for innspill fra  
                                         kommunene gjennom diverse temabaserte arbeidsmøter. 9. juni 2017  
                                         arrangeres arbeidsmøte med tema rehabilitering. Høsten 2017 arrangeres  
                                         arbeidsmøte knyttet til tema psykisk helse og rus og velferdsteknologi.  
 
  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
                                        -Psykisk helse og rus 
                                         Klinikk psykisk helse og rus i Vestre Viken ønsker å legge til rette for mere  
                                         ambulante tjenester og en prioritering av de sykeste pasientene. Omleggingen  
                                         er i gang. Koordinator KHS-26 deltar på et arbeidsmøte med Vestre Viken  
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                                         16.06.2017. 
 
  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
                                         -Funksjonsorienterte pasientforløp 

 Arbeidet er påbegynt og ledes av koordinator KHS-26. Arbeidet koordineres  
                                         med prosjekt «Trygg utskrivning» i Vestre Viken. 
 
  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
                                         - Opplegg dialogmøte med Vestre Viken 15.6.2017 
                                         Utviklingsplanen vil være tema på dialogmøte mellom ordførere og styret i  
                                         Helse Sør-Øst 15.06.2017.  
 
 Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
                                         -Styringsportal samhandling 
                                          Data over forbruk av spesialisthelsetjenester for kommuner er ferdig utviklet    
                                          og implementeres i hele Helse Sør-Øst. Rådmannsrapporten ferdigstilles  
                                          iløpet av kort tid.  
                                          
  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
 B       KomUt 
 - Status kjernejournal 

75% av fastlegene er klare, samt alle legevakter, bortsett fra Ringerike og 
Asker/Bærum. 

  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
 - Status helsestasjoner 

 11 kommuner er godkjent for meldingsutveksling. Det finnes ikke nasjonale 
prosjektmidler til implementering, som må tas over drift. 
 

  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 

 
- Pleie og omsorgsmeldinger Bærum 

     Bærum har nå klargjort for pleie- og omsorgsmeldinger. 
 
  Vedtak: 
                                         Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
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 C BPA 
  - Status revisjon og kontroll av lønns- og arbeidsforhold   
            Kontroll av lønns- og arbeidsforhold ferdigstilles innen 10. juni 2017.  
                                          6 kommuner deltar i arbeidet sammen med Vestregionsekretariatet. 
 
                                         Vedtak: 
                                          Fremlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
 D Folkehelse  

 Felles møte mellom folkehelsekoordinatorene og kulturnettverket avholdes 9. 
juni for å følge opp Vestregionens folkehelsestrategi mht å koble kunst/kultur 
og folkehelsearbeid i kommunene.  

 
Vedtak:  
Framlagt informasjon ble tatt til orientering 

 
 E       Regional utvikling 

- Status fagutvikling Fagskolen i Kongsberg 
Kommunene har bidratt i utviklingen av nytt fagskoletilbud ”Rehabilitering”. 
Kommunene oppfordres til å svare positivt på henvendelse om å inngå 
intensjonsavtale om praksisplasser. Intensjonsavtalen skal følge søknad om 
godkjenning av  

 
Vedtak:  
Framlagt informasjon ble tatt til orientering 

  
  - Status Elektriske delesykler Asker - Kongsberg 
 Følgende kommuner deltar i prosjekt Elektriske delesykler Kongsberg – 

Asker: Asker, Røyken, Lier, Drammen og Kongsberg. Prosjektgruppen med 
en representant for hver kommune møter til oppstartsamling 9.6.2017   

 
Vedtak:  
Framlagt informasjon ble tatt til orientering. 

 
 F        Kunst rett vest 
    - Status arrangement 2017 og 2018 
 Prosjektleder orienterte om status for arrangmentet i Svelvi/Fossekleiva i 

september 2017 og oppstart i forberedelsene for arrangementet i Drammen i 
2018. 

 Årets satsing på Plast rett vest; befolkning og kunstnere lager kunst av plast-
søppel, er i gang kun 3 kommuner. Likeledes er vedtaket om å starte 
prosesser der befolkningen og kunstnere kan planlegge og gjennomføre 
”samskapingssprosesser” ikke iverksatt i de fleste kommuner – jf vedtatt  
folkehelsestrategi og handlingsplan for 2017.  

 
      Vedtak: 
 Framlagt informasjon ble tatt til orientering. Rådmannsgruppen imøteser en  

oppdatert satus mht samskapingsprosesser/prosjekter der kunst og   
folkehelse kobles, før sommerferien. 
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 G Ungdomssymfonikerne 
  - Status evaluering av orkesteret; resultater fra undersøkelse 

 Daglig leder orienterte om avholdt møte med rektorene ved musikk- og 
kulturs dem 10.5.2017 og resultatene av spørreundersøkelse gjennomført i 
mars 2017 der respondentene var orkesterets deltakere/elever, foreldre, 
instruktører, rektorer og lærere i musikk-  og kulturskolene.  

 
  Vedtak: 
  Framlagt informasjon ble tatt til orientering 
 
Sak 19/2016 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A   Fra medlemskommunene + fylkeskommunene 
    Akershus fylkeskommune legger fram orienteringsnotat om forhandlinger om   

  bymiljøavtale med Staten i styringsgruppens møte 15.6.2017. 
 
  Drammen etablerer fellesnemd med Svelvik og Nedre Eiker 22.6.2017. 
 

 B      Fra delregionene 
 
 C   Fra Osloregionen 
  
 D   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
  
 
Sak 20/2016 Eventuelt 
 Ingen saker meldt. 


