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Innkalling til møte i Styringsgruppen 7. desember 2017 

Tid: Torsdag 07.12.2017 kl. 10.00 – 13.00 

Sted: Kleivstua, Dronningveien 500, 3531 Krokkleiva 

Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Ordførers orientering 
Ordinære saker: 

Hovedsak ”Vestregionens framtid” 
 

Inkluderende folkestyre – Sande og Øvre Eiker kommuner orienterer  

 

Saker til behandling: 
Sak 29/2017      Referat fra møte i Styringsgruppe 
Vedlegg                    Til behandling foreligger referat fra møte 28.09.2017. 

       Forslag til vedtak 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 30/2017      Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
Vedlegg       Til behandling forelå referat fra møte 23.11.2017 
 
       Forslag til vedtak: 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering 
 
Sak 31/2017 Protokoll Markarådet 
Vedlegg Til behandling forelå protokoll fra Markarådets møte 27.6.2017 
 
       Forslag til vedtak: 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 32/2017 Vestregionens fremtid 
Vedlegg Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017 å gjennomføre en prosess fram til juni 2018 for 

å avklare Vestregionens framtidige organisering.  
 Ordførerne bes om å gi en kort, muntlig orientering om status og planlagt framdrift. 
 
 Følgende dokumenter følger vedlagt: 
 - Spørreundersøkelse ”Erfaringer med Vestregionen”  
 - Oversikt over Vestregionens relasjoner og forpliktelser  
   
 Forslag til vedtak: 
 Styringsgruppen tar framlagt orinteringer, notat om Vestregionens relasjoner og forpliktelser 

og gjennomført spørreundersøkelse til orientering. 
   
Sak 33/2017 Kommunehelsesamarbeidet fremtid  
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Orførerne i Kommunehelsesamarbeidet besluttet 14.06.2017 å forlenge samarbeidet ut  
2018, og å ta stilling til en eventuell videreføring av Kommunehelsesamarbeidet i juni 2018. 
Som ledd i prosessen vil rådmennene møtes den 22.2.2018.       

    Kommunehelsesamarbeidet styre behandlet i møte 20.11.2017, sak 23/2017,      
    Kommuehelsesamarbeidets framtid, og var omforent om at  

”..et samarbeid mellom kommunene må videreføres, uavhengig av Vestregionens 
fremtid. Et samarbeid er vesentlig for å ivareta avtaleverket og samhandlingsstrukturen 
med Vestre Viken. Et samarbeid vil også være nyttig med tanke på felles innsatser og 
utfordringer innen helse og velferd i fremtiden.”  

 
      Samarbeidsstyret vil forberede et drøftingsnotat som sendes ut i forkant av    
      rådmannsmøtet i Kommunehelsesamarbeidet i februar, med følgende innhold:                        
      1. Erfaringer fra samhandlingsstrukturer i andre helseforetak/opptakskommuner 
      2. Prinsipper for lokalisering av et fremtidig kommunehelsesamarbeid 

       3. Fremtidige arbeidsoppgaver som bør/kan ligge til et kommunehelsesamarbeid 
 

Forslag til vedtak: 
     Styringsgruppen tar framlagt informasjon til orientering. 

 
Sak 34/2017     Videreføring av Kunst rett vest i 2019 
          Styringsgruppen besluttet i møte 28.09.2017, sak 26g/2017, at vertskap og  

lokalisering av Kunst rett vest i 2019, skal behandles i styringsgruppens møte    
7.12.2017. Det er også behov for å avklare de økonomiske rammene for en eventuell   
situasjon der Vestregionen ikke videreføres etter 2018. 
 
Rådmannsgruppen har i møte 23.11.2017, sak 33/2017, bedt sekretariatet om å    
estimere kostandene pr kommune dersom Kunst rett vest arrangeres i 2019 uten vertsbidrag 
og dagens medlemskontingent. 
 
A.  Kunst rett vests inntekter fordeler seg slik i 2018: 
Andel kontingent Vestregionen inkl. fylkeskommunenes andel  kr.  1 000 000 
Vertskommunebidrag       kr.     500 000 
Eksterne bidrag: 
   Akershus fylkeskommune      kr.     160 000 
   Buskerud fylkeskommune      kr.     200 000 
   Norsk kulturråd       kr.     200 000 
Annonseinntekter med mer      kr.       40 000 
SUM         kr.  2 100 000 

 
    B Forslag til inntektsbudjsett ekskl. vertsbidrag og kontingent 2019 
    Dersom dagens vertsbidrag og dagens medlemskontingent fra kommunene utgår, mens     
    bidraget fra fylkeskommunene og Norsk kulturråd opprettholdes på samme nivå som i 2018,   
    må kommunene bidra med kr 3 per innygger for å oppnå om lag samme budsjett som for  
    kunst rett vest i 2018: 
 
    Andel kontingent Vestregionen inkl. fylkeskommunenes andel  kr.                0 

                 Vertskommunebidrag       kr.            0 
                 Eksterne bidrag: 

   Akershus  kr 160 000 eksternt bidrag + kr 150 000 kontingent kr.     310 000 
   Buskerud  kr 200 000 + kr 150 000     kr.     350 000 
   Norsk kulturråd       kr.     200 000 
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Bidrag fra alle kommuner i Vestregionen nedkr 3 pr innbygger  kr.  1 278 195	  	  	  	  	  	  	  
Annonseinntekter med mer      kr.       40 000	  
SUM         kr.  2 178 1 

         Dersom vi legger antall innbyggere i 2017 til grunn, vil kr 3 pr innbygger fordele seg slik:   
       

 

            Antall       
     innbyggere    
             I 2017 

 
       Kr 3 pr          

        innbygger 

Bærum  124 008   kr   372 024  

Asker  60 781   kr   182 343  

Drammen  68 363   kr   205 089  

Ringerike  30 034   kr   90 102  

Hole  6 772   kr   20 316  

Sigdal  3 502   kr   10 506  

Krødsherad  2 257   kr   6 771  

Modum  13 786   kr   41 358  

Øvre Eiker  18 562   kr   55 686  

Nedre Eiker  24 718   kr   74 154  

Lier  25 740   kr   77 220  

Røyken  21 931   kr   65 793  

Hurum  9 462   kr   28 386  

Svelvik  6 653   kr   19 959  

Sande   9 496   kr   28 488  

SUM  426 065   kr   1 278 195  
 

Forslag til vedtak:  
Vedtak formuleres i møtet med intensjon om at vertskommune for 2019 avklares, og at 
kommunene bidrar basert på innbyggertall. 
   

Sak 35/2017 Budsjett 2018 og handlingsplan for 2018 
Vedlegg Til behandling foreligger forslag til fordeling av Vestregionens medlemskontingent, samt 

handlingsplan for 2018. Budsjettet gir et positivt resultat på kr 200 000. 
 Det legges til grunn at iverskatte aktiviteter, i tråd med vedtatt samarbeidsplattform, 

videreføres i 2018, og at det ikke iverksettes nye tiltak. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Kontingenten foreslås viderført med kr 10 pr innbygger. I tillegg foreslås det at kontingenten 

på kr 0,50 til dekning av bistand i forbindelse med brukerstyrt  personlig assistanse, 
videreføres i 2018.  
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til budsjett og handlingsplan for 2018. 

       
Sak 36/2017      Tjenestekonsesjonskontrakt BPA  

Gjeldende tjenestekonsesjonsavtaler med private leverandører av BPA-tjenester utgår 
31.12.2018. Inngått avtale åpner for å forlengelse med 1+1 år. Dersom kommunene ikke 
ønsker å benytte muligheten for forlengelse, bør arbeidet med å lyse ut tjenestekontrakter 
for en ny periode påbegynnes snarest. 
 
Vedtak: 
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Inneværende tjenestekonsesjonsavtalter forlenges ut over 2018; i første omgang ut 2019. 
 
 
Sak 37/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
      A      Kommunehelsesamarbeidet 
                              B KomUt 

    C Folkehelse  
                              D BPA 
                              E Regional utvikling 
                              F Kunst rett vest  
                              G      Ungdomssymfonikerne 
                              H Inkluderende folkestyre 
 Sande og Øvre Eiker kommuner orienterer. 
 
Sak 38/2017         Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A      Kommune/regionsreformen 
 B Fra medlemskommunene/fylkeskommunene 
 C Fra delregionene 
 D Fra Osloregionen 
 E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat 
 
Sak 39/2017 Eventuelt 
  
 
 


