
  REFERAT 

 
 
VESTREGIONEN  ·  16 KOMMUNER VEST FOR OSLO 
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no 
WWW:VESTREGIONEN.NO   Side 1 av 4 • 

Referat fra møte i Styringsgruppen 28. september 2017 

Tid: Torsdag 28.09.2017.2017 kl. 10.00 – 12.30 

Sted: Kildehuset, Modum Bad, Modum kommune 

Til stede: Leif Frode Onarheim, Asker, Lisbeth Hammer Krog, Bærum, Ståle Versland, Modum, 
Elly Thoresen, Nedre Eiker, Dag Henaug, Ringerike, Elin Weggesrud, Sande, Kjell 
Tore Finnerud, Sigdal, Ann Sire Fjerdingstad, Øvre Eiker, Anette Solli, Akershus. 

Ragnar Sand Fuglum, Asker, Erik Kjeldstadli, Bærum, Steinar Valset, Drammen,              
Monica Vee Bratlie, Hurum, Aud Norunn Strand, Modum, Per Kierulf, Akershus. 

Forfall: Tore Opdal Hansen, Drammen, Per R. Berger, Hole, Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Eva 
Norèn Eriksen, Røyken, Andreas Muri, Svelvik, Olav Skinnes, Buskerud. 

Torger Ødegaard, Hole, Lars Joakim Tveit, Hurum, Stig Rune Kroken, Krødsherad,    
Bente Gravdal, Lier, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Per 
Morstad, Røyken, Olav Grande, Sande, Jostein Harm, Sigdal, Leif-Arne 
Steingrimsen, Svelvik, Trude Andresen, Øvre Eiker, Kjersti B. Hulbakk, Buskerud, 

 
Møteledelse:     Lisbeth Hammer Krog, Styringsgruppens leder 
      Nina Solberg, daglig leder (referent) 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste: 
      Vedtak:   

    Godkjent.  
 
Ordfører Ståle Verslands orientering 

Ordfører i Modum orienterte om skoleprosjektet som har fått midler fra Horisont 2020. 
Prosjektet er et samarbeid mellom Modum kommune, Buskerud fylkeskommune og 
SINTEF. Prosjektet skal utvikle en metode som gjør at flere europeiske barn trives 
bedre på skolen, lærer mer og gjennomfører skolegangen. 
Ordfører fortalte også at Norges største fabrikk for produksjon av massivtre etableres 
i kommunen. 

Saker til behandling: 

Sak 21/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  
        Til behandling forelå referat fra møte 15.06.2017 
 
       Vedtak: 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 22/2017 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
       Til behandling forelå referat fra møte 14.09.2017  
  
       Vedtak: 

Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
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Sak 23/2017 Protokoll fra Vestregionens generalforsamling 2017  
          Til behandling forelå protokoll fra generalforsamling 15.06.2017 
 
      Vedtak: 

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

 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?  
-Alternative 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. 
 

 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.  

  
 Rådmannsgruppen la også fram forslag til spørreundersøkelse som fokuserer å 

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

Sept:  Gjennomføre spørreundersøkelse 
Okt-nov:  Drøfting i hver kommune 
23. nov: Rådmannsgruppen 
7.12:  Styringsgruppen 
22.2:  Rådmannsgruppen 
15.3:  Seminar (berammet møte i styringsgruppen utvides hvis behov)  
3.5:   Rådmannsgruppen 
24.5:  Styringsgruppen (nytt møte) 
14.6  Generalforsamling 
 

      Vedtak: 
Framlagt justert tidsplan frem til generalforsamling 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 januar 2018.  
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Sak 25/2017     Tertialrapport 2 – 2017 
                   Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden  

     01.05.2017 til 31.08.2017, samt resultatregnskap pr 30.7.2017.  
  

Vedtak: 
 Framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap pr 30.07.2017, godkjennes 

 
Sak 26/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A Inkluderende folkestyre 

  Varaordfører i Asker kommune orienterte om kommunens arbeid med    
  nærdemokrati og samskaping i etableringen av ”Nye Asker”. 

 
  Vedtak: 

  Framlagt informasjon ble tatt til orientering. Sande og Øvre Eiker informerer i  
  neste styringsgruppemøte.               

 
 B  Kommunehelsesamarbeidet  

- Endring i tjenesteproduksjonen hos Vestre Viken knyttet til psykisk helse og     
rus 
Klinikk psykisk helse og rus i Vestre Viken har besluttet foretatt en   
gjennomgang og analyse av sin tjenesteproduksjon og organisering. 
Gjennomgangen viser at personer med alvorlige psykiske lidelser ikke fult ut 
klarer å nyttiggjøre seg klinikkens tilbud, og at samhandlingen mellom 
kommuner og sykehus er svak for denne gruppen pasienter. På bakgrunn av 
dette har klinikken besluttet en omfattende omlegging å vri ressursene fra 
døgn og over til robuste ambulante/intensive polikliniske tilbud – i tråd med 
erfaringer fra pilotprosjekt gjennomført i Asker, Hurum og Røyken samt 
Asker DPS.  

  Vedtak: 
   Framlagt informasjon ble tatt til orientering 

 C       KomUt 
  
 D BPA 
  - Sluttrapport revisjon og kontroll av eksterne leverandører 

   Sekretariatet har utarbeidet en sluttrapport etter gjennomført revisjon og    
    kontroll hos våre eksterne leverandører våren 2017. Tema for revisjonen var    
                                 leverandørenes opplæring og oppfølging av arbeidsledere og assistenter. 
   

  Vedtak: 
  Framlagt sak tas til orientering.  

  
 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.  
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Prosjektet skal gjennomføres i perioden september 2017 – februar 2018, og 
alle kommuner i Vestregionen er velkomne til å delta. 

 
 Vedtak: 
 Sekretariatet sender ut invitasjon om deltakelse i prosjektet primo oktober. 

Styringsgruppens leder får fullmakt til å vurdere igangsetting av prosjektet  
etter at kommunene har gitt sin tilbakemelding.  

    
 G        Kunst rett vest 
    Årets arrangement er avsluttet med færre besøkende enn tidligere år. 
    Planleggingen av arrangementet i 2018 er igangsatt. Fellesutstillingen vil  

 bli lokalisert til Drammen museum med Drammen kommune som   
vertskommune. 

 Dersom Kunst rett vest skal gjennomføres i 2019, må 
vertskommune/lokalisering av fellesutstillingen avklares snarest. 

 
 Vedtak: 
 Framlagt informasjon ble tatt til orientering. Sak om hvordan Vestregionen vil 

ivareta Kunst rett vest i 2019, tas opp som sak i styringsgruppens møte i 
desember 2017.  

   
 H Ungdomssymfonikerne 
   
Sak 27/2017 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A   Fra medlemskommunene + fylkeskommunene 

Fylkesordfører Anette Solli i Akershus orienterte om prosessen knyttet til    
etableringen av region/fylkeskommunen Viken, samt forhold knyttet til    
Oslopakke 3. 

 
 B      Fra delregionene 

Lier kommune har sluttet seg til delregion ”D5”, som heretter kaller seg    
Drammensregionen. 
 

 C   Fra Osloregionen 
Nytilsatt rådgiver i Osloregionen, Eva Næss Karlsen,  orienterte om status i    
Osloregionens ulike arbeidsområder. 

  
D   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  

  
Sak 28/2017 Eventuelt 
 - Vigselsrett til kommunene 
 Møteleder orienterte om ny forskrift og retningslinjer for vigsel. Kommunene 

redegjorde for sitt arbeid med å implementere disse. 
 


