INNKALLING

Innkalling til møte i Styringsgruppen 16. mars 2017
Tid:

Torsdag 16. mars 2017

Sted:

Sem Gjestegård, Semsveien 164, 1384 Asker

Dagsorden:

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Ordførers orientering
Ordinære saker

Saker til behandling:
Sak 01/2017
Vedlegg 1

Referat fra møte i Styringsgruppen
Til behandling foreligger referat fra møte 08.12.2016
Vedtak
Framlagt forslag til referat godkjennes.

Sak 02/2017
Vedlegg 2

Referat fra møte i Rådmannsgruppen
Til behandling foreligger referat fra møte 23.02.2017
Forslag til vedtak
Framlagt forslag til referat tas til orientering.

Sak 03/2017
Vedlegg 3 + 4

Årsberetning, regnskap og revisjon 2016
Til behandling foreligger forslag til årsberetning og regnskap for 2016.
Revisors beretning vil foreligge når styringsgruppen har behandlet saken.
Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter i 2016 var kr 9 423 512, pluss
kompensert merverdiavgift på kr 763 315.
Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år
innbygger, og deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger.
Ordinær kontingent var kr 4 516 710 og utgjorde 48 % av Vestregionens inntekter i
2016. Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert
innsatsområde.
Resultatregnskapet viser et underskudd som på kr 152 553, som overføres til
udekket tap.
Regnskapet for Kunst rett vest viser i tråd med vedtak i styringsgruppen, sak
36/2015, et underskudd på kr 289 266 som kompenserer for redusert
vertskapsbidrag. I tillegg har prosjektet Kommunal elektronisk meldingsutveksling
hatt et merforbruk i forhold til budsjett på kr 124 346, og orkesteret et merforbruk på
kr 105 251 i forbindelse med studietur/konserter i Spania høsten 2016.
Underskuddet for fokusområdet areal og transport dekkes av overskudd i avdeling
løpende drift i tråd med styringsgruppens vedtak sak 26/2016.
Resultatet for den enkelte avdeling/fokusområde/prosjekt fordeler seg slik:
Løpende drift
903 638
Areal og transport
- 558 553
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Kompetanse
Kommunehelsesamarbeidet
Helsedirektoratet
KomUt
Folkehelse
Kunst rett vest
Orkesteret
IRIS

-

-

7 024
5 872
1 157
124 346
28 835
289 794
105 251
7 119

Pr 31.12.2015 har Vestregionen en egenkapital på kr 597 093.
Rådmannsgruppen besluttet i møte 23.2.2017, sak 03/2017, å be administrasjonen
om å revidere budsjettet for 2017 med sikte på et brutto overskudd på kr 800 000.
Styringsgruppen har i møte 16.6. 2016, sak 15/2016, vedtatt at kr 300 000
vertskommunebidraget for 2017 dekkes av Vestregionen. Netto overskudd
budsjetteres med kr 500 000. Behandling av forslag til revidert budsjett er satt opp
som egen sak – se under.
Forslag til vedtak/framsending til generalforsamlingen:
1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2016):”Årsberetning for Vestregionen
for 2016 tas til orientering”.
2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2016):
”Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2016 godkjennes. Revisors beretning
tas til orientering”.
Sak 04/2017
Vedlegg 5
(ettersendes)

Revidert budsjett 2017
Til behandling foreligger forslag til revidert budsjett for 2017 i hht rådmannsgruppens
vedtak 23.2.2017, sak 03/2017. Rådmannsgruppen vil behandle forslag til revidert
budsjett i elektronisk møte i uke 10/2017. Revidert budsjettforslag ettersendes til
behandling i styringsgruppen, etter rådmannsgruppens behandling.
Forslag til vedtak:
Framlagt revidert budsjett godkjennes.

Sak 05/2017

Videreføring av Kommunehelsesamarbeidet etter 2017?
Samarbeidsavtalen mellom de 26 kommunene i Kommunehelsesamarbeidet går ut i
2017. Kommunehelsesamarbeidets 7 vedtok i møte 23.01.2017, sak 03/2017, å gi
styrets 7 medlemmer i oppdrag å avklare i eget opptaksområde/region om
samarbeidet skal videreføres etter 2017. Styret legger ikke opp til en ny vurdering av
samarbeidet i denne prosessen, og viser til evaluering foretatt våren 2015.
Kommunenes syn på videreføring eller avslutning av samarbeidet skal behandles i
Kommunehelsesamarbeidets styremøte 24.4.2017.
Etter at styret i Kommunehelsesamarbeidet avholdt møte i januar 2017, er
Vestregionen gjort kjent med Drammen kommune og Lørenskog kommune fra og
med januar 2017 er vertskap for et nytt fylkeskommunalt senter for sykehjem og
hjemmetjenester i henholdsvis Buskerud og Akershus. Tilsvarende senter vil også bli
etablert i Vestfold. Senterne finansieres av øremerkede midler fra Helse- og
omsorgsdepartementet, og får i oppdrag å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og
sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering
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av ny kunnskap og nye løsninger i henhold til nasjonale satsingsområder og lokale
behov. Helsedirektoratet og Senter for omsorgsforskning skal følge opp med
veiledning og koordinering av aktivitetene. Fylkesmannen blir en viktig
samarbeidspartner, og vil koordinere prosjekt- og stimuleringsmidler. Organisering,
drift og oppgaver skal konkretiseres innen påske 2017.
Vestregionens sekretariat oppfatter at de nye utviklingssentrene kan få til dels
sammenfallende oppgaver som Kommunehelsesamarbeidet har i dag. I tillegg gjør
uklarheter knyttet til pågående kommune- og regionreformer, det vanskelig å forutsi
hva som vil være hensiktsmessig framtidig organisering av samarbeidet mellom
kommunene – også innen helsefeltet.
Forslag til vedtak:
Kommunehelsesamarbeidet videreføres minst ut sommeren 2018. Ordførerne i
Vestre Vikens opptaksområde inviteres til møte 16.06.2017 for å ta stiling til forslaget
om videreføring, samt videre prosess med sikte på en avklaring av om samarbeidet
skal videreføres eller avvikles.
Sak 06/2017

Videreføring av Vestregionssamarbeidet etter 2018?
Vestregionens samarbeidsgrunnlag er nedfelt i alliansens strategiske plattform for
perioden 2015 – 2018. Vestregionen har ført en kontinuerlig diskusjon om hensikten
med samarbeidet, og hvilke innsatsområder og aktiviteter som skal prioriteres. I
Styringsgruppens behandling av handlingsplan for 2017 ble det understreket av
diskusjonen om Vestregionssamarbeidet skal fortsette etter 2018, og innholdet i
samarbeidet, må inkludere føringer som kommune- og regionsreformen gir.
Rådmannsgruppens har bedt rådmannsgruppens leder om å legge fram forslag til
prosess for avklaring av om Vestregionssamarbeidet skal fortsette etter 2018, og
innholdet i et eventuelt fortsatt samarbeid, i styringsgruppens møte 16.3.2017.
Forslag til vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til prosess for avklaring av en
eventuell videreføring av Vestregionssamarbeidet etter 2018, hvordan samarbeidet
skal organiseres og innhold i en revidert samarbeidsplattform.

Sak 07/2017

Generalforsamling 2017 – forslag til program
Møtedato er satt til den 15. juni i Lier. Da møteplanen ble vedtatt i juni 2016, ble
Generalforsamlingen berammet fra 15.00 – 18.00. Etter dette har
Kommunehelsesamarbeidet berammet et dialogmøte med Vestre Vikens styre og
ordførerne i samarbeidet, samme dag. Det foreslås derfor at generalforsamlingen
utsettes til klokka 16.00.
Generalforsamlingen foreslås gjennomført som følger:
1) Vertsordfører ønsker velkommen
2) Faglig tema
3) Generalforsamling
Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for
utførte tjenester i 2015
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Forslag til vedtektsendring behandlet i styringsgruppen 08.12.2016, sak
37/2016
Handlingsplan 2017 – orienteringssak.
Styringsgruppen inviteres til å bestemme faglig tema for generalforsamlingen 2017.
Rådmannsgruppen har bedt rådmannsgruppens leder om å utdype forslag til vinkling
og innleder for temaene FNs bærekraftmål og digitalisering, og legge fram
forslagene til behandling i styringsgruppens møte 16.3.2017.
Forslag vedtak:
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens
generalforsamling i juni 2017.
Sak 08/2017
Vedlegg 6

Rapport fra studietur 2016
Til behandling foreligger rapport fra Vestregionens studietur til Manchester i
november 2016.
Forslag til vedtak:
Framlagt rapport tas til orientering.

Sak 09/2017

Prosjekter innen prioriterte satsingsområder
A
Kommunehelsesamarbeidet
- Vestre Vikens revidering av ”Utviklingsplan og strategi 2025”
Vestre Viken er i ferd med å starte opp arbeidet med å revidere foretakets
”Utviklingsplan og strategi 2025” i henhold til føringer gitt i Nasjonal helse- og
sykehusplan, St. meld. 11 (2015 – 2016). Revidert plan skal angi ønsket
utviklingsretning for helseforetaket som helhet fram mot 2035, og hvilke tiltak
som vil være nødvendige for å møte framtidens utfordringer. Vestre Viken vil
motta en spesifisering av mandatet i foretaksmøte 15.02.2017.
Vestre Vikens adm. direktør har informert ordførerne i Kommunehelsesamarbeidet
om planarbeidet. Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) ble orientert i møte den
13.02.2017, og Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet vil bli involvert i
den videre prosessen.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering.
- Psykisk helse og rus
Vestregionen har i 2015 og 2016 mottatt tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet/
Fylkesmannen til å utvikle, igangsette og bredde modell for forpliktende og
samtidig samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Målgruppen
er pasienter med omfattende og langvarig behov for tjenester innen psykisk
helse og rus.
Det er utviklet 3 forpliktende samhandlingsteam mellom Asker
distriktpsykiatriske senter (DPS) og kommunene Asker, Røyken og Hurum. I
november 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse i de samme
kommunen for å undersøke brukeropplevd kvalitet. Høsten 2016 har det pågått
et arbeid med å bredde modellen til Drammen kommune og Drammen DPS, og
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er nå avsluttet. Funn og resultat fra arbeidet bakes inn i en større pågående
utviklingsprosess for tjenestene psykisk helse og rus i Drammen kommune.
Kommunehelsesamarbeidet og Vestre Viken ønsker å bredde modellen til alle
kommuner i Vestre Viken sitt opptaksområde. Dette vil bli sett i sammenheng
med varslet revisjon av Vestre Vikens utviklingsplan – se punkt over.
Kommunehelsesamarbeidet vil benytte interne personellressurser i det videre
breddingsarbeidet, og vil således ikke søke videre ekstern finansiering.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
- Status webportal styringsinformasjon
Arbeidet med å ferdigstille, prøve ut og evaluere hensiktsmessige og
informative rapporter om kommunenes forbruk av spesialisthelsetjenester er
ventet avsluttet medio april 2017. Løsningen ble gjort tilgjengelig for våre
kommuner i november 2016. Alle kommunene har utnevnt en kontaktperson
som er koordinators bindeledd i pilotperioden som varer fram til april 2017.
De siste rapportene ferdigstilles innen uke 8. Prosjektgruppen inviterer alle til å
delta i et webinar 10. Mars 2017, der det foretas en gjennomgang av alle
rapportene. Kommunene gis anledning til å komme med innspill på endringer
frem til 1. april 2017. Analysesjef i Helse Sør-øst, foretar justeringer i portalen
fortløpende etter innspill fra kommunene. Piloten avsluttes med en
halvdagssamling 18. april 2017.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
- Registreringsverktøy Kommunale akutte døgnplasser
Registreringsverktøyet er utviklet i regi av Skien kommune, og er til utprøving i
Øvre Eiker og Ringerike. Så langt er en registreringsmodul installert på hver av
de to stedene, og registreringen har begynt.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
B
Vedlegg 7

KomUt
- Status elektronisk meldingsutveksling
Til behandling foreligger notat som redegjør for status i arbeidet med
elektronisk meldingsutveksling pr februar 2017.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
- Utlysning av midler til implementering av velferdsteknologi
Helsedirektoratet ved Program for velferdsteknologi har utlyst midler til
implementering av velferdsteknologi med søknadsfrist 06.04.2017.
Rådmannsgruppen diskuterte i møte 23.22017 om kommunene ønsker å
utarbeide en felles søknad, eventuelt koordinert av Vestregionens sekretariatet.
Rådmannsgruppen konkluderte med at grunnlaget for å sende felles søknad
ikke er tilstede.
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Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering.
- Anskaffelse av felles digital kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmer
Styringsgruppen vedtok i møte 03.12.2015, sak 40/2015 å starte forberedelser
med sikte på anskaffelse av en felles digital kommunikasjonsløsning for
Vestregionen. Sekretariatet ble bedt om å utarbeide forslag orienteringssak for
behandling i det enkelte kommunestyre. Forslag til orienteringssak ble
behandlet i Rådmannsgruppen den 25.2.2016, sak 06b/2016.

Vedlegg 8

Rådmannsgruppen behandlet i samme møte forslag til videre framdrift knyttet til
felles anskaffelse av kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmer, og besluttet
å avvente videre framdrift til det var blitt avholdt et møte med Direktoratet for Ehelse, Norsk Helsenett og KS. Møtet ble gjennomført 29.09.2016. Her ble det
ble bekreftet at forhold knyttet til oppetid og redundans, er kritiske faktorer i
innføringen av alle typer velferdsteknologi, men at disse forholdene ikke har
prioritet i direktoratets arbeid eller i Program for velferdsteknologi
I styringsgruppens møte 08.12.2016, sak 39b/2016, ble det besluttet at sak om
videre framdrift for anskaffelse av felles kommunikasjonsløsning skal
behandles i førstkommende møte 16.3.2017.
Rådmannsgruppen konkluderte i møte 23.2.2017 med at forberedelser til
anskaffelse av felles kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmer bør
avsluttes. Begrunnelsen knyttes til følgende forhold:
- Kommunereformen
- Asker og Bærum har allerede gjennomført anskaffelse som inkluderer
kommunikasjonsplattform (Telenor)
- Velferdsteknologiske anskaffelser blir håndtert innenfor hver delregions IKTsamarbeid.
Forslag til vedtak
Videre innsats rettet mot anskaffelse av felles digital kommunikasjonsløsning
for trygghetsalarmer, avsluttes.
C
Vedlegg 9

Folkehelse
- Foreslått kobling mellom folkehelsearbeidet og Kunst rett vest
I Vestregionens vedtatt folkehelsestrategi, er det lagt føringer for at
folkehelseperspektivet skal inkluderes i forberedelsene og gjennomføringen av
Kunst rett vest, og at det skal legges til rette for ”medskaping” lokalt, slik at
unge og eldre kan markere og mobilisere til Kunst rett vest i eget nærmiljø,
også utenom utstillingsperioden i september.
Kultur- og folkehelsemedarbeiderne i Vestregionen er invitert til å avklare
hvordan folkehelseperspektivet kan operasjonaliseres, og hvordan lokalt
engasjement kan avgrenses, organiseres og fasiliteres, med oppstart
10.2.2017. Både folkehelsenettverket og kulturnettverket i Vestregionen stiller
seg så langt positive til å koble folkehelse og Kunst rett vest. Det avholdes
seminar om kunstens betydning for livskvalitet for alle den 21.3.2017 – se
vedlagt invitasjon.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering.
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D

BPA
- Revisjon av leverandørenes opplæring og oppfølging av assistenter og
arbeidsledere.
Det er etablert en arbeidsgruppe i BPA-nettverket som skal foreta revisjon på
vegne av alle kommunene, medio mars 2017. I etterkant av revisjonen vil det bli
gjennomført en spørreundersøkelse blant alle arbeidslederne i BPA ordninger.
Våren 2017 skal det også gjennomføres en kontroll av lønns- og arbeidsvilkår
hos alle leverandører. Det er også her etablert en arbeidsgruppe som skal
utarbeide opplegg samt gjennomføre kontrollen i mai-juni 2017.
Vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering.

E
Vedlegg 10+11

Regional utvikling
- Status Elektriske delesykler
Styringsgruppen ble i møte 08.12.2016, sak 39e/2016, orientert om status i
forprosjektet Elektriske delesykler Kongsberg –Bærum. Styringsgruppen fattet
følgende vedtak:
” Styringsgruppen tar framlagt sak til orientering, og imøteser invitasjon til å
delta i hovedprosjektet for kommunene i aksen Bærum – Kongsberg.”
Invitasjonene til prosjektdeltakelse ble sendt ut 23.2.2017 med svarfrist
10.03.2017.
Vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
- Forskningsrådsfinansiert prosjekt om delingsøkonomi
Forskningsstiftelsen Cicero er tildelt treårig midler fra Norges Forskningsråd til
prosjekt om delingsøkonomi. Prosjektet er utviklet i samarbeid med
Vestregionen og partnerne i Innovasjonsarena Transport 2.0. Prosjektleder
Hege Westskog fra Cicero, orienterer.

Vedlegg 12

Vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
F

Vedlegg 13
(ettersendes)

Kunst rett vest
- Status planlegging 2017 og framdrift for avklaring av vertskap 2018
Planleggingen knyttet til arrangementet i september 2017, er i rute i samarbeid
med vertskommunen Svelvik.
Drammen kommune fremmet i styringsgruppens møte 16.6.2016, sak 15/2016,
forslag om at fellesutstilling og vertskap i 2018 legges til Drammen.
Styringsgruppen takket for at Drammen er villig til å påta seg vertskapet for
Kunst rett vest i 2018, og ba andre kommuner om melde sitt kandidatur innen
1.9.2016. Styringsgruppen varslet også at behandling av vertskommune for
2018 ville finne sted i møte 29.09.2016. Sak om vertskap for 2018 er ikke blitt
behandlet i styringsgruppens møte 29.09.2016, eller i påfølgende møte
08.12.2016. Det foreligger kun ett (muntlig framsatt) forslag til vertskap pr
23.2.2016.
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Rådmannsgruppen har i møte 23.2.2017 besluttet å be Drammen kommune om
å sende en formell søknad som kan behandles i styringsgruppens møte
16.3.2016. Saksdokument(er) vil bli ettersendt.
Vedtak:
Drammen kommune velges som vertskap for Kunst rett vest i 2018.
G
Ungdomssymfonikerne
Styringsgruppen fattet i møte 03.12.2015, sak 43/2015, at det skal
gjennomføres en evaluering av orkesteret. Spørreundersøkelse er nå sendt ut
til deltakerne og deres foresatte samt rektorer og lærere ved musikk- og
kulturskolene i regionen.
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering
H

Inkluderende folkestyre
I behandlingen av Vestregionens handlingsplan for 2017 ble ”inkluderende
folkestyre” defineres som et eget fokusområde under innsatsområdet Regional
utvikling. I samme møte ba ordførerne om at kommunene deler sine erfaringer i
ordførermøtene. Først ut var ordfører Andreas Muri som orienterte om
oppgaveutvalg som ny politisk arbeidsform i Svelvik.
Asker kommune vil orientere om sitt arbeid knyttet til lokal samfunnsutvikling,
medborgerskap og samskaping.	
  
Forslag til vedtak:
Framlagt informasjon tas til orientering

Sak 10/2017

Sak 11/2017

Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon
A Kommune/regionsreformen
B

Fra medlemskommunene/fylkeskommunene

C

Fra delregionene

D

Fra Osloregionen

E

Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat

Eventuelt
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