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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 10.09.2015 

Tid: Torsdag 10.09.2015 kl. 09.00 – 11.00 

Sted: Øvre Eiker rådhus, Hokksund 

 

Til stede: Trude Andresen, Øvre Eiker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Kirsti Aas 
Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Ståle Tangstuen, Hole, Anita Larsen, 
Krødsherad, Synnøve Tovsrud for Hans Petter Christensen, Lier, Jan Erik Lindøe, 
Røyken, Jens Sveaass, Sigdal og Per Kierulf, Akershus fylkeskommune  
Vestregionens sekretariat: Kari Engen Sørensen, Kjetil Axelsen 

Forfall: Lars Bjerke, Asker, Øydis Jahren, Hurum, Aud Norunn Strand, Modum, Bengt 
Nystrøm, Nedre Eiker, Knut Isaksen, Ringerike, Olav Grande, Sande, Gro Herheim, 
Svelvik og Sigurd Fjøse, Buskerud fylkeskommune 

Møteledelse:     Trude Andresen, Rådmannsgruppens leder   
      Nina Solberg, daglig leder (referent) 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste: 
      Vedtak: 
      Godkjent. 
 
Saker til behandling  
Sak 26/2015 Referat fra møter i Rådmannsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møtet 28.5.2015 
  

Vedtak: 
 Framlagt referat godkjennes. 
 
Sak 27/2015 Referat fra møte i Styringsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møte 11.06.2015. 
  

Vedtak: 
Framlagt referat tas til orientering. 

 
Sak 28/2015 Protokoll fra Vestregions generalforsamling    
 Til behandling forelå protokoll fra generalforsamlingen 11.06.2015. 
  

Vedtak: 
Framlagt protokoll tas til orientering. 

 
Sak 29/2015 Brukerstyrt personlig assistanse 
 Kommuneadvokaten i Øvre Eiker, Halvard Grønli, orienterte om status i 

anskaffelsesprosessen og status mht Vestregionens krav til ULOBA vedr 
etterbetaling til assistenter. 

 
 Følgende framdrift er lagt til grunn i anskaffelsesprosessen: 
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Aktivitet 
  

Tidspunkt 

Kunngjøringen av tjenestekonsesjon er sendt 
til Doffin.no  

5.6.2015 

Frist for leverandør å stille spørsmål 10.8.2015, kl. 12.00 
Leverandørs tilbudsfrist 21.8.2015, kl. 10.00 
Åpning av leverandørs tilbud 21.8.2015, kl. 10.30 
Evaluering av leverandørs tilbud Uke 34-38 
Utsendelse av tildelingsbrev Uke 38/39 
Karensperiode 10 dager etter utsendelse av tildelingsbrev 
Kontraktsinngåelse Uke 42 
Implementeringsperiode/forberedelsesperiode Uke 43-52 

  
 Ved eventuelle klager fra leverandør som vurderes å ikke oppfylle kvalifikasjonskrav 

eller klager på tildelingen vil prosessen kunne forlenges fram til kontraktsinngåelse 
finner sted. 

 
 Vedtak: 
 Framlagt informasjon tas til orientering. Administrasjonen utreder behov for 

anskaffelse av juss-kompetanse for neste konsesjonsperiode. Sak legges fram for 
rådmannsgruppen i november. 

                
Sak 30/2015 Tertialrapport 2_2015  
 Til behandling forelå statusrapport for gjennomførte aktiviteter i perioden 01.05.2015 

til 31.08.2015, regnskapsresultat pr 31.08.2015 og oversikt over inntekter og utgifter 
for hvert fokusområde/aktivitet.  

  
 Vedtak: 
      Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport 
      inkl. resultatregnskap pr 31.08.2015.  Midler som er avsatt til fokusområdet  
      Kompetanse på kr 130 000 foreslås overført til fokusområdet Areal og transport. 
      Øvrig merforbruk for fokusområdet Areal og transport dekkes av Løpende drift. 

Sak 31/2015 Kunst rett vest 2016 – vertskap 
 Ingen av kommunene har tilbudt seg å være vertskap for fellesutstillingen neste år. 

Begrunnelsen synes å være manglende muligheter for inndekning av vertsbidraget 
og tilliggende kostnader som skal dekkes av vertskommunen. Det finnes lokaler i 
kommunene som er ledige for fellesutstilling i 2016. 

  
 Administrasjonen har diskutert følgende alternative opplegg med Kulturnettverket: 
 a) Kommunene gjennomfører egne og/eller regionale fellesutstillinger  avhengig av 

hvor mange kunstnere som er bosatt i kommunen. 
 b) Det gjennomføres ingen felles utstilling, men alle som har deltatt i Kunst rett vest 

inviteres til å åpne sine atelierer/produksjonssteder. Flere av kunstnerne har ikke 
egne produksjonssteder. Disse oppfordres til å finne egnede utstillingslokaler i 
samarbeid med egen kommune. 

 
 Kulturnettverket er skeptiske til begge forslag, og hevder at kommunene ikke har 

kapasitet til å organisere egen/regional utstilling. Kulturnettverket oppfordrer 
Vestregionen om å gjøre et unntak fra finansieringsmodellen i 2016 der 
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vertskommunen må bidra med kr 500 000 + leie av lokaler etc. De foreslår at det 
innkreves et særskilt bidrag som dekker vertskommunens bidrag.  

   
 Rådmannsgruppens behandling: 
 Rådmannsgruppen diskuterte de tre framlagte alternativer for 2016 
 a) Felles utstillinger  i delregionene/egen kommune 
 b) Ingen fellesutstilling, men åpne atelierer for alle som tidligere har deltatt 
 c) Ekstrakontingent for 2016 for å dekke vertskommunebidraget 
     Forslaget er fremmet på bakgrunn av signaler fra bla Svelvik som kan påta seg  
                                   vertskapsrollen dersom vertskommunebidraget bortfaller/minimeres. 
  
 I møtet ble det i tillegg fremmet forslag om å utsette neste arrangement til 2017. 
  
 Rådmannsgruppen har forståelse for at flere kommuner opplever vertskommune-

bidraget som et hinder for å påta seg vertsrollen, og ser fram til utredning fra 
arbeidsgruppen som vurderer ressursbruk og finansieringsmodell for Kunst rett vest.  

 Ingen av rådmennene støttet alternativene der fellesutstilling utgår i 2016, men der 
det legges til rette for åpne atelierer/regionsvise utstillinger (alternativene A og B). 
Flere tok til ordet for at en ikke er innstilt på ekstrakontingent i 2016. Ved å utsette 
neste arrangement til 2017, gir det kommunene muligheter til å gjøre nødvendige 
avklaringer i forhold til egen økonomiplan. 

 Rådmennene ønsker at nedsatt arbeidsgruppe også vurderer ambisjonsnivået for 
arrangementet, slik at alle kommuner kan bli mulige vertskommuner. 

 
 Vedtak: 
 Rådmannsgruppen vil anbefale at Kunst rett vest ikke arrangeres i 2016. Jubileet for 

arrangement nr 10 finner sted i 2017.  
 
Sak 32/2015 Vestregionens areal- og transportstrategi 
 Vestregionens styringsgruppe vedtok i november 2007 dokumentet ”Balansert 

utvikling: Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008 – 2018”. I forbindelse 
med behandlingen av handlingsprogrammet for 2014, ble det vedtatt å oppdatere 
Vestregionens areal og transportstrategi inklusive kunnskapsgrunnlaget som ble lagt 
til grunn for strategien.  

  
 Administrasjonen oppfatter at kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for 

planforslaget for Oslo og Akershus, Osloregionens strategi, Buskerudpakke 1 og 2, 
samt kunnskapsgrunnlaget som er framskaffet i forbindelse med utarbeidelsen av 
Buskerud fylkeskommunes areal- og transportplan (ferdigstilles i 2016) er 
tilstrekkelig for å kunne bearbeide Vestregionens gjeldende strategi. 

  
 Administrasjonen la i møtet fram en første gjennomgang av gjeldende 

Vestregionens gjeldende areal- og transportstrategi, med forslag til hvilke punkter i 
strategien som fortsatt er relevante, og hvilke punkter som bør 
omformuleres/suppleres. Framlagt strategiforslag foreslås bearbeidet ytterligere i 
tråd med rådmannsgruppens kommentarer. Bearbeidet versjon fremmes for 
rådmannsgruppen i november. 

 
 Vedtak: 
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 Rådmannsgruppen finner at eksisterende kunnskapsgrunnlag er fyllestgjørende for 
å kunne ta stilling til framlagt forslag til oppdatert areal- og transportstrategi for 
Vestregionen. Framlagt strategiforslag bearbeides ytterligere i tråd med 
kommentarer framkommet i møtet. Justert forslag fremmes for rådmannsgruppen i 
november. 

 
Sak 33/2015 Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A  Helse 
  Statusgjennomgang gjøres under sak 30/2015 – Tertialrapport 2_2015 
  
 B       Folkehelse  
  Statusgjennomgang gjøres under sak 30/2015 – Tertialrapport 2_2015 
 
 C       Regional utvikling 
    -  Osloregionens høring ATP frist 1.12.15 
       Administrasjonen foreslår at Vestregionens representanter i  
       Osloregionens areal-  og transportgruppe utarbeider forslag til      
                                            høringsuttalelse som behandles i styringsgruppens møte i desember 
              
       Vedtak:  
       Vestregionens medlemmer i Osloregionens arbeidsgruppe for areal- og 

       transport bes bistå administrasjonen i utarbeidelsen av høringssvar.   
 
    -  Buskerud fylkeskommune ”Regional plan kunnskapssamfunnet” 
       Bfk har sendt plan og handlingsprogram på høring med frist 9.11.2015. 
       Rådmannsgruppen bes ta stilling til om Vestregionen skal utarbeide  

      høringssvar.         
             
     Vedtak: 
     Administrasjonen utarbeider forslag til høringssvar. 
  
 D       Kunst rett vest 
           Statusgjennomgang gjøres under sak 30/2015 – Tertialrapport 2_2015  
  
 E Ungdomssymfonikerne 
  Statusgjennomgang gjøres under sak 30/2015 – Tertialrapport 2_2015  
  
Sak 34/2015 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon 
 A      Forvaltningsreformen 
 B   Fra medlemskommunene + Afk/Bfk  
 C      Fra delregionene 
 D   Fra Osloregionen 
 E   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
    - KHS´ koordinators arbeidskontrakt  
       Kommunehelsesamarbeidets styre har i henhold til arbeidsmiljøloven § 14 - 
       1.ledd bokstav a, vedtatt å omgjøres fra engasjementet til fast ansettelse.  
 
       Vedtak: 
       Rådmannsgruppen tar framlagt informasjon til orientering. 
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Sak 35/2015 Eventuelt 
     Ingen saker meldt. 


