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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 23. november 2017 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 23.11.2017 kl. 09.00 – 11.15 

Drammen rådhus 

 
Til stede: 

 
Erik Kjeldstadli, Bærum, Tuss Benum, Asker, Kari Solberg Økland for Trond Julin, 
Drammen, Bente Gravdal, Lier, Trude Andresen, Øvre Eiker. 

Sekretariatet: Nina Solberg og Lena Hansson 

Forfall: Torger Ødegaard, Hole, Stig Rune Kroken, Krødsherad, Aud Norunn Strand, 
Modum, Truls Hvitstein, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Per Morstad, Røyken, 
Olav Grande, Sande, Jostein Harm, Sigdal, Leif-Arne Steingrimsen, Svelvik, Kjersti 
B. Hulbakk, Buskerud, Per Kierulf, Akershus 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 29/2017 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
       Til behandling forelå referat fra møte 14.09.2017 
 
       Vedtak: 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 30/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  
       Til behandling forelå referat fra møte 28.09.2017 
 
       Vedtak 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 31/2017 Protokoll Markarådet 
 Til behandling forelå protokoll fra Markarådets møte 27.6.2017 
 
       Vedtak: 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 32/2017 Vestregionens fremtid 
 Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017 å gjennomføre en prosess fram til juni 

2018 for å avklare Vestregionens framtidige organisering.  
Rådmannsgruppen gikk igjenom følgende notater etter en runde med orienteringer 
om kommunenes behandling av spørsmålet om Vestregionens framtid:  

 - Resultater fra gjennomført spørreundersøkelse ”Erfaringer med Vestregionen”  
 - Oversikt over Vestregionens relasjoner og forpliktelser  
   

Orførerne i Kommunehelsesamarbeidet besluttet 14.06.2017 å forlenge samarbeidet 
ut  2018, og å ta stilling til en eventuell videreføring av Kommunehelsesamarbeidet 
etter 2018 i juni 2018. Som ledd i prosessen vil rådmennene møtes den 22.2.2018.  
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    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 
 

Vedtak: 
Rådmannsgruppen tar framlagt notat om Vestregionens relasjoner og forpliktelser til 
orientering. Svarene i gjennomført undersøkelse ønskes strukturert slik at også 
synspunkter fra små og store kommuner framkommer, og at presentasjonen også 
viser eventuelle skiller mellom de ulike delregionene i Vestregionen.  
Dagsorden og saksdokumenter for møte for rådmennene i 
Kommunehelsesamarbeidet i februar 2018, ønskes utarbeidet av 
Kommunehelsesamarbeidets styre. 

 
Sak 33/2017     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, behandles i styringsgruppens møte 7.12.2017.  
Til behandling forelå forslag om at Kust rett vest gjennomføres i 2019, og at  
vertskommunen bidrar økonomisk til gjennomføringen på samme nivå som 2018; dvs 
med en vertskommunebidrag på kr 500 000.  
Rådmannsgruppen ber administrasjonen utarbeide alternative fiansieringsmodeller 
for gjennomføring i 2018; med og uten vertskommunebidrag. Fylkeskommunenes 
bidrag forutsettes videreført som i 2018.  

 
    Vedtak:  

Rådmannsgruppen ber styringsgruppen avklare vertskapet for Kunst rett vest i 2019 
snarest, og helst i møte 7.12.2017. Til behandling vil det foreligge forslag til 
alternative finansieringsmodeller; med og uten vertskommunebidrag. 
   

Sak 34/2017 Budsjett og handlingsplan for 2018 
 Til behandling forelå forslag til budsjett og handlingsplan for 2018. 
 Det legges til grunn at iverskatte aktiviteter i tråd med vetatt samarbeidsplattform, 

videreføres i 2018, og at det ikke iverksettes nye tiltak. 
 
 Vedtak: 
 Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til budsjett og handlingsplan for 

2018. 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. Sekretariatet bes om å gi en orientering om 
Vestregionens forpliktelser i 2019 kan dekkes inn av  alliansen egenkapital, eller om 
det må avsettes midler til fondsoppbygging også i 2018. 
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 Sekretariatet bes utarbeide en orientering om igangsatt forskningsprosjekt ”Shareon” 
som finansieres av Norges Forskningsråd og Vestregionen.        

 
Sak 35/2017      Tjenestekonsesjonskontrakt BPA  

Gjeldende tjenestekonsesjonsavtaler med private leverandører av BPA-tjenester 
utgår 31.12.2018. Inngått avtale åpner for å forlengelse med 1+1 år. 
Rådmannsgruppen har tidligere uttrykt ønske om at kontraktene forlenges ut over 
2018, uten at dette er referatført. 
 
Vedtak: 
Rådmannsgruppen foreslår for styringsgruppen at inneværende 
tjenestekonsesjonsavtalter forlenges ut over 2018; i første omgang ut 2019. 

 
Sak 36/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
      A      Kommunehelsesamarbeidet 
                              B KomUt 

    C Folkehelse  
                              D BPA 
                              E Regional utvikling 
                              F Kunst rett vest  
                              G      Ungdomssymfonikerne 
                              H Inkluderende folkestyre 
 
Sak 37/2017         Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A      Kommune/regionsreformen 
 B Fra medlemskommunene/fylkeskommunene 
 C Fra delregionene 
 D Fra Osloregionen 
 E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat 
 
Sak 38/2017 Eventuelt 
 Ingen saker meldt. 
 


