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Innkalling til møte i Styringsgruppen 28. september 2017 

Tid: Torsdag 28.09.2017 kl. 10.00 – 12.00 

Sted: Kildehuset, Modum Bad, Badeveien 287, 3370 Vikersund 

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ordførers orientering 
Ordinære saker: 

Hovedsak «Vestregionens framtid” 
Inkluderende folkestyre - Asker kommune orienterer  

 

Saker til behandling: 

Sak 21/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  
Vedlegg        Til behandling foreligger referat fra møte 15.06.2017 
 
       Forslag til vedtak: 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 22/2017 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
Vedlegg        Til behandling foreligger referat fra møte 01.06.2017  
  
       Forslag til vedtak: 

Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 23/2017     Protokoll fra Vestregionens generalforsamling  
Vedlegg          Til behandling foreligger protokoll fra generalforsamling 15.06.2017 
 
       Forslag til vedtak: 

Framlagt forslag til protokoll tas til orientering. 
 
Sak 24/2017     Vestregionens framtid 

Vedlegg a+b Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017, sak 06/2017, å gjennomføre en 
prosess fram til juni 2018, for å avklare Vestregionens framtidige organisering.  

 
 Rådmannsgruppen har utarbeidet et drøftingsnotat (sak 24-a) som beskriver 

utfordringsbilde og formulerer noen sentrale spørsmål som bør drøftes både lokalt i 
den enkelte kommune og deretter samlet i Vestregionen:  

 
 -Hvilke av dagens oppgaver ønsker kommunene å samarbeide om? 

-Hvilke aktører må kommunene samarbeide med? 
-Hvilke felles interesser bør vi samarbeide om?  
-Aternative samarbeidsformer for kommunene i Vestregionen. 

 
 Rådmannsgruppen ser at det grovt sett er to alternativer:  

a) Bygge videre på dagens samarbeid i Vestregionen og tilpasse den til ny 
kommune- og regionstruktur, og til de oppgavene vi ønsker å samarbeide om. 
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 b) Avvikle Vestregionen i sin nåværende form og organisasjon. Og så bygge opp nye 

strukturer som kommunene i fellesskap kommer frem til, vil være nyttige. Det 
innebærer også fremtidig kommunehelsesamarbeid og samarbeidsstruktur inn mot 
Region Viken. 

 
 Det legges også frem ett forslag til spørreundersøkelse (sak 24-b) som fokuserer på 

kjennskap til Vestregionens arbeid og vurdering av nytten av arbeidet.  
 
 Rådmannen foreslår følgende justerte framdriftsplan: 

 
Sept:  Gjennomføre spørreundersøkelse 
Okt-nov:  Drøfting i hver kommune 
23. nov: Rådmannsgruppen 
7.12:  Styringsgruppen 
22.2:  Rådmannsgruppen 
15.3:  Seminar (kan utvides) 
3.5:   Rådmannsgruppen 
24.5:  Styringsgruppen 
14.6  Generalforsamling 
 

      Forslag til vedtak: 
Tidsplanen frem til generealforsamling 14.6.2018 vedtas. Spørreundersøkelse 
igangsettes og oppsummeres. Med grunnlag i drøftingsnotatet «Vestregionen – i går, 
i dag og i morgen» gjennomføres en lokal prosess i hver enkelt kommune i perioden 
oktober til rådmannensmøte 23.november.  

       
Sak 25/2017     Tertialrapport 2 – 2017 
Vedlegg                   Til behandling foreligger statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden  

     01.05.2017 til 31.08.2017, samt resultatregnskap pr 30.7.2017.  
  

Forslag til vedtak: 
 Framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.07.2017, godkjennes 

 
Sak 26/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A Inkluderende folkestyre  
 
 B  Kommunehelsesamarbeidet  
  
 C       KomUt 
  
 D BPA 
Vedlegg   - Sluttrapport revisjon og kontroll av lønns- og arbeidsforhold 

   Sekretariatet har utarbeidet en sluttrapport etter gjennomført revisjon og    
   kontroll hos våre eksterne leverandører våren 2017. 

   
  Forslag til vedtak: 

  Framlagt sak tas til orientering.  
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 E Folkehelse   
 
 F       Regional utvikling 
   - Innvilget støtte fra Forskningsrådet  

Vestregionen har fått innvilget støtte til forprosjektet ”Prosesser og løsninger 
for klimaomstilling i kommunene” i Forkommuneprogrammet.  
Prosjektet skal gjennomføres i perioden september 2017 – februar 2018. 
 

  Forslag til vedtak: 
  Formuleres i møte  

 
 G        Kunst rett vest 
 
 H Ungdomssymfonikerne 
   
 
Sak 27/2017 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A   Fra medlemskommunene + fylkeskommunene 
 
 B      Fra delregionene 
 
 C   Fra Osloregionen 
  
 D   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
  
 
Sak 28/2017 Eventuelt 
 


