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Møte i Rådmannsgruppen 22. februar 2018 
Sak 03/2018  Vestregionens fremtdig – skisse til fremtidig samarbeid 

Forslag til vedtak:  Formuleres i møtet 

 
Bakgrunn 
Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017 å gjennomføre en prosess fram til juni 2018 for å avklare 
Vestregionens framtidige organisering. Det er utarbeidet et diskusjonsgrunnlag om Vestregionens 
fremtid. Kommunene har hatt en første drøfting og det legges til rette for ny politisk behandling i 
kommunene før generalforsamling i juni 2018. 

I styringsgruppens møte 7.12.2017 ble resultatene av spørreundersøkelsen om erfaringer med 
Vestregionen presentert.  I møte orienterte ordførerne om status og planlagt framdrift for politisk 
behandling av Vestregionens fremtid. Drammen, Svelvik, og Nedre Eiker kommuner har allerede i 2017 
vedtatt at Vestregionen bør avvikles og at etablering av nye, regionale samarbeidsformer vurderes med 
utgangspunkt i ny kommune- og regionstruktur. Samtlige kommuner ga i styringsgruppens møte uttrykk 
for at de hadde positive erfaringer fra samarbeidet bl.a. innen helse og kultur. Mens samarbeidet blir 
oppfattet mindre relevant og nyttig for hovedområdet regional utvikling, herunder areal og transport. 

Rådmannsgruppens leder har vært i kontakt med samtlige rådmenn for å høre synspunkter til videre 
organisering. Inntrykket fra styringsgruppens møte på Kleivstua 6.12 ble bekreftet. Alle ser behov for 
kontakt og samarbeid fremover bl.a. i forhold til Viken fylkeskommune som etableres fra 1.1.2020.  Det 
oppfattes positivt at helsesamarbeidet og samarbeid om BPA  fortsetter og mange ønsker også å 
videreføre Kultur Rett Vest evt i samarbeid med Viken fylkeskommune.  

Forslag til framtidig organisering 
På denne bakgrunn mener rådmannsgruppens leder det er grunnlag for å utforme en skisse til fremtidig 
organisering som kan presenteres for styringsgruppen 15.mars.  En skisse til videre samarbeid kan 
være:  

1. Det politiske samarbeidet videreføres i 2019 og 2020 med årlig to fellesmøter og et todagers seminar. 
I løpet av denne perioden utformes en videre samarbeidsform for kommunene vest i Viken.  

2. Rådmennene møtes tilsvarende i forkant av de politiske møtene.  

3. Bærum kommune kan påta seg ansvaret for å tilrettelegge for dettes samarbeidet. 

4. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres for de 26 kommunene i Vestre Vikens opptaksområde 
med egen finansiering og organisering. 

5. Samarbeidet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) knyttet til konkurranser og oppfølging av 
leverandører søkes videreført som en integrert del av kommunehelsesamarbeidet. 

6. Kunst rett vest søkes fra 2020 videreført i et samarbeid mellom kommunene og med en eventuell 
sterkere involvering fra Viken fylkeskommune. Bærum arrangerer KRV i 2019. 

7. Videreføring av Ungdomssymfonikerne søkes i et samarbeid mellom kommuner som ønsker å bidra 
økonomisk og organisatorisk. Tiltaket drives foreløpig frem til sommeren 2019.  

8. Vestregionen som § 27-samarbeid avvikles fra 1.1.2019.   
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Møteplan frem til generalforsamling juni 2018 
Dersom det er oppslutning om skissen til løsning beskrevet over, kan møteplanen frem til juni forenkles 
slik:  

22.2: Rådmannsgruppen 
15.3: Styringsgruppen – ordinært møte Seminar (kan utvides) 
24.5: Styringsgruppen 
31.5: Rådmannsgruppen 
14.6 Generalforsamling 

 

 


