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Innkalling til møte i Rådmannsgruppen 23. november 2017 

Tid: Torsdag 23.11.2017 kl. 09.00 – 12.00 

Sted: Rådhuset i Drammen, møterom Åssiden/Konnerud 

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Ordinære saker 

 

Saker til behandling: 

Sak 29/2017 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
Vedlegg        Til behandling foreligger referat fra møte 14.09.2017 
 
       Forslag til vedtak 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 30/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  
Vedlegg        Til behandling foreligger referat fra møte 28.09.2017 
 
       Forslag til vedtak 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 31/2017 Protokoll Markarådet 
Vedlegg Til behandling foreligger protokoll fra Markarådets møte 27.6.2017 
 
       Forslag til vedtak 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 32/2017 Vestregionens fremtid 
Vedlegg Følgende dokumenter følger vedlagt: 
 - Spørreundersøkelse ”Erfaringer med Vestregionen” (første versjon) 
 - Oversikt over Vestregionens relasjoner og forpliktelser (notat fra leder av   
                                 sekretariatet).  
  
 Det tas sikte på å utarbeide en kortversjon av både spørreundersøkelsen og notatet 

om relasjoner og forpliktelser til bruk for styringsgruppen.  
 
  Samarbeidsstyret for Kommunehelsesamarbeidet har møte 20.11. 

Rådmannsgruppen vil få en muntlig orientering om prosessen med å avklare 
hvordan Kommunehelsesamarbeidet følges opp etter sommeren 2018.  

 
Forslag til vedtak: 

       Vedtak formuleres i møte.   
 
Sak 33/2017     Videreføring av Kunst rett vest i 2019 
Vedlegg          Styringsgruppen besluttet i møte 28.09.2017, sak 26g/2017, at verktskap og  

lokalisering av Kunst rett vest i 2019, behandles i møte 7.12.2017. Vedlagt følger     
saksnotat. 
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Forslag til vedtak:  
Det planlegges for at Kunst rettt vest gjennomføres i xxx kommune i 2019. 
Vestregionens kommuner bidrar økonomisk til gjennomføringen på samme nivå som 
i 2018. 
   

Sak 34/2017 Budsjett og handlingsplan for 2018 
Vedlegg Til behandling foreligger forslag til budsjett og handlingsplan for 2018. 
 Det legges til grunn at iverskatte aktiviteter i tråd med vetatt samarbeidsplattform, 

videreføres i 2018, og at det ikke iverksettes nye tiltak. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til budsjett og handlingsplan for 

2018. Kontingenten foreslås viderført med kr 10 pr innbygger. I tillegg videreføres 
kontingenten på kr 0,50 til dekning av bistand i forbindelse med brukerstyrt  
personlig assistanse. 

 
Sak 35/2017     Tjenestekonsesjonskontrakt BPA  

Gjeldende tjenestekonsesjonsavtaler med private leverandører av BPA-tjenester 
utgår 31.12.2018. Inngått avtale åpner for å forlengelse med 1+1 år. 
Rådmannsgruppen har tidligere uttrykt ønske om at kontraktene forlenges ut over 
2018, uten at dette er referatført. 
 
Forslag til vedtak: 
Rådmannsgruppen foreslår for styringsgruppen at inneværende 
tjenestekonsesjonsavtalter forlenges ut over 2018; i første omgang ut 2019. 

 
Sak 36/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
      A      Kommunehelsesamarbeidet 
                              B KomUt 

    C Folkehelse  
                              D BPA 
                              E Regional utvikling 
                              F Kunst rett vest  
                              G      Ungdomssymfonikerne 
                              H Inkluderende folkestyre 
 
Sak 37/2017         Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A     Kommune/regionsreformen 
 B Fra medlemskommunene/fylkeskommunene 
 C Fra delregionene 
 D Fra Osloregionen 
 E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat 
 
Sak 38/2017 Eventuelt 
 


