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Møte i Styringsgruppen 15. juni 2017 
Sak 16/2017    Studietur november 2017 
 

Forslag til vedtak:   
Rådmannsgruppen anbefaler at studieturen/samlingen 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 finnes relevante eksterne innledere som bør inviteres. 
 

Bakgrunn 
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.  
 
Styringsgruppen vedtok 16.3.2017 følgende prosess for avklaring av en eventuell videreføring av 
Vestregionssamarbeidet etter 2018, hvordan samarbeidet skal organiseres og innhold i en revidert 
samarbeidsplattform. I løpet av prosessen skal det gjennomføres en spørreundersøkelse om opplevd 
nytteverdi og forventninger til en eventuell videreføring av samarbeidet. 
01.06.2017  Rådmannsgruppen diskuterer Kommunehelsesamarbeidet,  

på bakgrunn av notat utarbeidet av administrasjonen, og forbereder innstilling til 
ordførermøte 15.06.2017.     

15.06.2017  Ordførerne i Kommunehelsesamarbeidet samles til diskusjon om  
videreføring av Kommunehelsesamarbeidet til sommeren 2018, og forslag til 
prosess for beslutning om avvikling/videreføring etter sommeren 2018. 

14.09.2017 Rådmannsgruppen diskuterer innsatsområdet Regional utvikling, øvrige 
fokusområder innen Helse samt Kultur, med utgangspunkt i vurderingsnotat fra 
administrasjonen. 

28.09.2017 Styringsgruppen behandler (justert) vurderingsnotatet, samt program for 
samling om Vestregionens framtid 1. – 3. november 2017.     

1. – 3.11. 2017 Intern diskusjon om Vestregionens framtid (studietur) 
23.11.2017 Rådmannsgruppen oppsummerer november-samlingen, og utarbeider forslag 

til styringsgruppen. 
07.12.2017  Styringsgruppen behandler forslag knyttet til Vestregionens framtid. 
Februar 2018  Rådmannsgruppen bearbeider forslag til vedtak om Vestregionens framtid 
Mars 2018 Styringsgruppen behandler innstilling om Vestregionens framtid som legges fra 

for generalforsamlingen i juni 2018 
Juni 2018 Generalforsamlingen behandler styringsgruppens innstilling til videreføring eller 

avvikling av Vestregionen. 
        
Innhold samling 1. – 3. november 
I Styringsgruppens behandling av handlingsplanen 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, og utfallet av Stortingsvalget. Forslag til program for samlingen 1. – 
3. november vil derfor først bli utarbeidet til styringsgruppens møte den 28.09.2017. 
 
Sekretariatt er i ferd med å undersøke om det finnes forskning som belyser erfaringer med §27-
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samarbeid, og/eller annen relevant forskning om nettverkssamarbeid. Sekretariatet har også tatt kontakt 
med Gøteborgsregionen for å sjekke ut om denne samarbeidsalliansen kan bidra inn i diskusjonen. 
Men for at samlingen skal  bli vellykket, bør deltakerne selv bidra aktivt med forberedte innlegg knyttet til 
egne vurderinger av behovet for samhandling – og med hvem, forståelse av oppgavefordelingen 
mellom kommune(ne) og region og ikke minst det store utfordringsbildet i forhold til gjenstridige 
samfunnsutfordringer  som klima, eldreboom etc. 
 
Lokalisering og tidsbruk 
I styringsgruppens budsjettbehandling, ble det lagt til grunn at reise og hotell dekkes av den enkelte 
deltaker, og at øvrige kostnader opp til kr 60 0000 (mat, møterom, eventuelle utflykter/kultur) dekkes av 
Vestregionen.  
Sekretariatet har beregnet kostnadene for å legge samlingen henholdsvis i Norge og i Sør-Europa. 

Utland     Norge 
Hotell  2 000    Hotell  2 000    
Fly  3 500 6 500   Reise      ? 2 000+ 
Buss  1 000 
 
2 middager     2 middager 
2 lunsj   6 000   3 lunsj   3 500 
Velkomst     Møterom 
Vinsmaking 
Guide 
Møterom 

 
Rådmannsgruppen foreslår at samlingen legges til Norge, med ca en times reisevei, og at samlingen 
kortes ned med en dag. Oppstart for samlingen foreslås dermed satt til den 2.11 kl. 09.00.  
Rådmannsgruppen legger til grunn at en samling i Norge i utgangspunktet vil gjøre det mulig for flere å 
delta – det er allerede kommuner som har meldt at de ikke kan delta den 1.11. 
Sekretariatet har budsjettert med 2 overnattinger og 2 middager, slik at det er mulig å reise etter 
arbeidstid den 1.11, og dermed sikre at alle kan starte kl. 09.00 den 2.11. 


