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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 26. november 2015 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 26.11.2015 kl. 09.00 – 11.15 

Drammen rådhus 

 
Til stede: 

 
Trude Andresen, Øvre Eiker, Øyvind Brandt for Erik Kjeldstadli, Bærum, Kirsti Aas 
Olsen for Osmund Kaldheim, Drammen, Aud Norunn Strand, Modum Bengt 
Nystrøm, Nedre Eiker, Tore Isaksen, Ringerike, Per Morstad, Røyken, , Arvid Askø 
for Gro Herheim, Svelvik, Morten Lauvbu, Øvre Eiker og Per Kierulf Akershus 

Sekretariatet: Nina Solberg, Kjetil Axelsen, Lena Hansson og Kari Engen Sørensen 

Forfall:      Lars Bjerke, Asker,  Ståle Tangstuen, Hole, Øydis Jahren, Hurum, Anita Larsen, 
      Krødsherad, Hans-Petter Christensen, Lier, Olav Grande, Sande, Jens Sveaass, 
      Sigdal, Sigurd Fjose, Buskerud 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 36/2015 Referat fra møter i Rådmannsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møtet 10.09.2015. 
  

Vedtak: 
 Framlagt referat godkjennes. 
 
Sak 37/2015 Referat fra møter i Styringsgruppen  
 Til behandling forelå referat fra møtene 24.09.2015 og 06.11.2015. 
  
 Vedtak: 

Framlagte referat tas til orientering. 
 
Sak 38/2015 Protokoll fra Markarådet 
 Til behandling forelå protokoll fra møte den 06.10.2015. 
 

Vedtak: 
Framlagt protokoll tas til orientering. 

 
Sak 39/2015 Delregionalt prioriteringsgrunnlag for samferdsel I Akershus 
 Orientering ved ass. samferdselsdirektør Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune. 

 
Vedtak: 
Framlagt informasjon tas til orientering. 
 

Sak 40/2015 Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
 Solveig Viste, Akershus fylkeskommune orienterer om det pågående planarbeidet. 
 

Vedtak: 
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Framlagt sak tas til orientering. 
 

Sak 41/2015  Brukerstyrt personlig assistanse – status anskaffelsesprosess 
 Lise Høilund som har ledet arbeidsgruppen for anskaffelsesprosessen knyttet til ny 

utlysning av ny tjenestekonsesjonsperiode, orienterte om status i 
anskaffelsesprosessen og forhold kommunene bør være oppmerksom på i den 
videre prosessen fram til ny tjenestekonsesjon trer i kraft 1.1.2016.  

  
 Rådmannsgruppens behandling: 
 Rådmannsgruppen takker arbeidsgruppen for godt utført arbeid. 
 Varslet rundskriv vedr rettighetsfesting av BPA foreligger ennå ikke. 

Rådmannsgruppen ser det som formålstjenlig at det dokumenteres hvilke 
konsekvenser rettighetsfestingen får i den enkelte kommune. 

  
Vedtak: 
Framlagt informasjon tas til orientering. 
Kommunen er kontraktspartner og har ansvaret for oppfølgingen av 
tjenestekontraktene som er inngått med valgte leverandører. 
Vestregionens sekretariat innkaller kommunalsjefer og saksbehandlere til 
tolkningsmøte når rundskriv vedr. brukerstyrt personlig assistanse foreligger, for å 
sikre felles forståelse og praksis. 
Vestregionen kontakter KS for å få informasjon om prosessen vedrørende 
rundskrivet, samt formidle ønske om at forhold knyttet til BPA-ordningen inn i KS´ 
konsultasjonsordning med staten.  
Vestregionens sekretariat utarbeider forslag til politisk orienteringssak som kan 
legges fram i den enkelte kommune. 

 
Sak 42/2015      Vestregionens folkehelsestrategi 
         Til behandling forelå forslag til strategi for Vestregionens folkehelsearbeid.  
             Forslaget er basert på Vestregionens samarbeidsplattform som ble vedtatt  
        04.09.2014.  
 
       Vedtak: 
        Saken utsettes til førstkommende rådmansmøte. 
 
Sak 43/2015      Vestregionens areal-og transportstrategi 
        Til behandling forelå forslag til revidert strategi for areal- og transport i  
       Vestregionen. Forslaget ble behandlet i styringsgruppens møte den 24.09.2015, 
       sak 32/2015, der det ble besluttet at det skal innarbeides et eget punkt om regionens 
       forsknings- og innovasjonsbehov knyttet til areal- og transportutvikling. 
 
       Vedtak: 
       Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til revidert strategi for areal- og  
                               transport i Vestregionen med de innspill som framkom i møtet.  
  
Sak 44/2015      Anskaffelse av digital kommunikasjonsløsning for trygghetsalarmer i  
        Vestregionen 
       Vestregionens sekretariat har, i samarbeid med Kongsbergregionen, utredet  
       behovet for å anskaffe en felles digital kommunikasjonsløsning når kommunene skal 
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       bytte fra analoge trygghetsalarmer til digitale alarmer – jf mandat for prosjekt  
       Kommunal elektronisk meldingsutveksling vedtatt i styringsgruppen den 12.03.2015. 
        

Vedtak: 
       Rådmannsgruppen slutter seg til forslaget om å forberede anskaffelse av en  
           felles digital kommunikasjonsløsning for Vestregionen. Formålet med anskaffelsen 
                   er å sikre tilnærmet 100% oppetid og dekning ved bruk av digitale trygghetsalarmer. 
        
       Vestregionens sekretariat orienterer kommunenes kommunalsjefer for helse og 
       omsorg og IKT om det pågående arbeidet og utarbeider i fellesskap en oversikt over 
       hvilke avtaleforhold kommunene har inngått pt som vil ha relevans for anskaffelsen. 
 
       Vestregionens sekretariat utarbeider forslag til orienteringssak som kan behandles i 
       det enkelte kommunestyre.    
 
Sak 45/2015 Budsjett 2016 
        Til behandling forelå forslag til disponering av Vestregionens medlemskontingent 
       for 2015. 
 
       Vedtak: 
       Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til disponering av medlems- 
       kontingenten i 2016, og at det skrives det ut en ekstrakontingent på kr 0,50 
       pr innbygger til dekning av bistand i forbindelse med drift av  
       tjenestekonsesjonsavtaler for brukerstyrt personlig assistanse. 
 
Sak 46/2015 Handlingsplan 2016 
        Til behandling forelå forslag til handlingsplan for Vestregionen i 2016, i hht 
       samarbeidsalliansens strategiske plattform vedtatt 4.09.2014.  
 
       Vedtak: 
  Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2016. 
 
Sak 47/2015 Osloregionens areal og transportstrategi – høringsuttalelse 
 Osloregionen har sendt ut ”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” 

til høring. Grunnlaget for forslag til høringsuttalelse er utarbeidet av Bærum 
kommune i samarbeid med fagetatene i Asker, Drammen, Ringerike og Hole. 

 
 Vedtak: 
 Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å fatte følgende vedtak: 
 1. Vestregionen støtter hovedtrekkene i ”Samordnet areal- og transportstrategi for   
     Osloregionen.  
 2. Strategien samsvarer med Vestregionens areal- og transportstrategier.     
                                   Vestregionen vil særlig peke på viktigheten av: 
     - Utvikling av en flerkjernet Osloregion, med flere sterke og konsentrerte byer som  
                                     supplerer og avlaster Oslo 
     - Prinsippet om ”rett virksomhet på rett sted” må legges til grunn for all  
       arealplanlegging. Statlige og andre offentlige virksomheter må lokaliseres i tråd   
       med dette. 
     - Vestregionen vil påpeke at ny E18 i vestkorridoren er viktig i regional og nasjonal  
       sammenheng, og derfor bør omtales som et nasjonalt prioritert prosjekt - jf  
       kapittel 7.4. 
     - Utbygging av jernbanenettet etter ”Østlandsstjerna”-prinsipper, dvs. satsing på  
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       både intercity og øvrige grenbaner i Osloregionen, samt ny Oslotunell er  
                                     nødvendig for å bygge opp sterke byer og knutepunkt utenfor Oslo. 
     - Billett- og takstsystemene må samordnes bedre på tvers av fylkesgrensene. 
 
Sak 48/2015 Regional plan for kunnskapssamfunnet – høringsuttalelse 
 Buskerud fylkeskommune har utarbeidet forslag til regional plan for 

kunnskapssamfunnet 2016 – 2020, med tilhørende handlingsprogram for 2016. 
  
 Vedtak  
      1. Vestregionen slutter seg til framlagt forslag til Regional plan for   
   kunnskapssamfunnet  med handlingsplan for 2016.  
      2. Planen legger opp til at den enkeltes utdanningsløp må sees i sammenheng 
   over et helt livsløp. Dette er etter Vestregionens oppfatning helt nødvendig for å 
   kunne ivareta samfunnets kompetansebehov og den enkeltes muligheter for å 
   kunne tilegne seg kompetanse gjennom  hele livet. 
      3. Vi vil særlig peke på viktigheten av at  
   - Samarbeidet mellom grunnskole og videregående skole mht å ivareta  
     elevenes veiledningsbehov videreutvikles. 
   - Behovet for kunnskapsarbeidere med høyere kompetanse, og om dagens 
     utdanningssystem er tilpasset morgendagens behov for denne gruppen, blir 
     belyst  
   - Universitet og høyskoler samt andre forskningsmiljøer og arbeidslivets  
     organisasjoner aktivt trekkes inn i arbeidet 
   - fleksible opplæringsløp blir konkretisert, inkl. hvilken rolle fylkeskommunen vil 
     ta i en slik utvikling. 
   - tiltak overfor elever som har en livssituasjon som hindrer eller vanskeliggjør 
     læring, blir konkretisert. 
 
Sak 49/2015 Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
 A  Kommunehelsesamarbeidet 
        
 B       Folkehelse  
   
 C       Regional utvikling 
    
 D       Kunst rett vest 
           - Frist for fastsettelse av vertskapskommune for 2017. 
                             Vedtak: 
     Saken ble ikke realitetsbehandlet i rådmannsgruppen, og fremmes direkte  
     for styringsgruppen i møte 3.12.2015. 
  
 E Ungdomssymfonikerne 
   
Sak 50/2015 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon 
 A      Kommunereformen 
 
 B   Fra medlemskommunene + Afk/Bfk  
     
 C      Fra delregionene 
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 D   Fra Osloregionen 
    - Invitasjon til deltakelse i Oslo Brand Alliance -  
      jf brev fra Osloregionen  
      Alle kommuner har mottatt invitasjon til å bli partnere i Oslo Brand 
      Allianse. Alliansen skal ha somformål å styrke Osloregionens internasjonale 

     posisjon.  
       
      Vedtak: 
      Invitasjonen tas opp som en orienteringssak i styringsgruppens møte  
      0312.2015.               
 
 E   Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat  
 
Sak 51/2015 Eventuelt 
 Ingen saker meldt. 
 


