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Referat fra møte i Rådmannsgruppen 22. februar 2018 

Tid: 
Sted: 

Torsdag 22.02.2018 kl. 09.00 – 11.15 

Drammen rådhus 

 
Til stede: 

 
Erik Kjeldstadli, Bærum, Lars Bjerke, Asker, Kari Solberg Økland for Trond Julin, 
Drammen, Bente Gravdal, Lier, Stig Rune Kroken, Krødsherad, Truls Hvitstein, 
Nedre Eiker, Per Morstad, Røyken Trude Andresen, Øvre Eiker, Georg N. 
Smedhus, Buskerud 

Sekretariatet: Nina Solberg og Lena Hansson 

Forfall: Torger Ødegaard, Hole, Lars Joakim Tveit, Hurum, Aud Norunn Strand, Modum, 
Tore Isaksen, Ringerike, Olav Grande, Sande, Jostein Harm, Sigdal, Leif-Arne 
Steingrimsen, Svelvik, Per Kierulf, Akershus 

Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

      Vedtak:  
 Godkjent. 

Saker til behandling: 

Sak 01/2018 Referat fra møte i Rådmannsgruppen  
      Til behandling foreligger referat fra møte 23.11.2017 

 
       Vedtak: 
       Framlagt forslag til referat godkjennes. 
 
Sak 02/2017 Referat fra møte i Styringsgruppen  

      Til behandling foreligger referat fra møte 07.12.2017 
 
       Vedtak: 
       Framlagt forslag til referat tas til orientering. 
 
Sak 03/2017 Vestregionen fremtid – skisse til fremtidig samarbeid 
 Erik Kjeldstadli presenterte utsendt skisse til framtidig samarbeid. 
 
 Vedtak:  

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

6. Norsk Helsenett gjennomfører prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom 
kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet. Prosjektledelsen for kommunene i Vestre Vikens 
opptaksområde, er lagt til Vestregionen. Det vurderes om KomUt kan/bør legges til 
Kommunehelsesamarbeidet. 

7. 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. 

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

9. Vestregionen som § 27-samarbeid opphører fra 1.1.2019.   

Sak 04/2017 Årsrapport, regnskap og revisjon 2017 
 Til behandling forelå forslag til årsberetning og regnskap for 2017.  
 Revisors beretning vil foreligge når styringsgruppen har behandlet saken i mars 

2018. 
     Vestregionens totale inntekter i 2017 var kr 8 000 471, pluss kompensert  
     merverdiavgift på kr 496 100.  

Resultatregnskapet viser et overskudd på kr 107 383. Ved årsskiftet hadde 
Vestregionen en egenkapital på kr 702 810. 
Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år     
innbygger, og deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger. 
Ordinær kontingent var kr 4 560 650 og utgjorde 57 % av Vestregionens inntekter i 
2017. Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert 
innsatsområde. 
 
Resultatet for den enkelte avdeling/fokusområde/prosjekt fordeler seg slik: 
Areal og transport       -  380 173 
Kompetanse                   0 
Kommunehelsesamarbeidet         4 559 
KomUt           1 598 
Folkehelse       - 11 377 
Brukerstyrt personlig assistanse                3 778 
Kunst rett vest   -  223 707 
Orkesteret           7 086  

                               Løpende drift        - 95 63    
    

Vedtak/framsending til generalforsamlingen:  
 1. Generalforsamlingens sak 1A (Årsberetning 2017):  

         ”Årsberetning for Vestregionen for 2017 tas til orientering”.  
 2. Generalforsamlingens sak 1B (Regnskap 2017): 
      ”Revidert årsregnskap for Vestregionen for 2017 godkjennes.  

     Revisors beretning tas til orientering”. 
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Sak 05/2017     Generalforsamling 2018 – forslag til program 
 Møtedato er satt til den 14. juni kl. 16.00 – 18.00 i Bærum. 

Generalforsamlingen foreslås gjennomført som følger: 
1) Vertsordfører ønsker velkommen 
2)   Faglig/aktuelt tema 

 3) Generalforsamling  
  - Godkjenning av årsrapport og årsregnskap; herunder honorar til revisor for  
     utførte tjenester i 2017 
  - Vestregionens fremtid – vedtak etter innstilling fra styringsgruppen 
                                       - Handlingsplan 2018 – orienteringssak 
 
 Vedtak: 

 Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til opplegg for Vestregionens    
 generalforsamling, og innstiller på at fellesnemdas leder Viken fylkeskommune    
 inviteres til å redegjøre for status og framdrift sammen med leder for den politiske  
 arbeidsgruppen knyttet til samfunnsutviklerrollen i Viken fylkeskommune, Anne  
 Sandum. 

 
Sak 06/2017     Prosjekter innen prioriterte satsingsområder 
      A Kommunehelsesamarbeidet    
                              B KomUt 

    C      Folkehelse 
     D BPA 

                              E Regional utvikling 
                               
                              F Kunst rett vest 
  - Vertskap 2019 

Styringsgruppen i Vestregionen besluttet i møte 07.12.2017, sak 34, å 
arrangere Kunst rett vest i 2019, uavhengig av om Vestregionsamarbeidet 
avsluttes eller videreføres etter 2018.   
 Flere kommuner har diskutert muligheten for å kunne påta seg vertskapet i 
2019, men det bare er Bærum som ønsker å påta seg denne oppgaven. 
Kommunen er i dialog med Hennie Onstad Kunstsenter om å vise 
fellesutstillingen høsten 2019 

 
  Vedtak: 
  Rådmannsgruppen tar fremlagt informasjon til orientering. 
                               
                             G      Ungdomssymfonikerne 
                                      - Avtale med Bærum kulturskole 

   Vestregionen har framforhandlet avtale med Bærum kulturskole om    
   overtakelse av driften av orkesteret med virkning fra første kvartal 2018 og    
   fram til juli 2019. 
  
Vedtak: 
Framlagt informasjon tas til orientering. 
  

                              H Inkluderende folkestyre 
                                      - Innledere styringsgruppe mars 2018 
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  Vedtak: 
  Kommunene bes spille inn forslag til innledere.   
  
Sak 07/2017 Øvrige orienteringer, meldinger og informasjon  
 A     Kommune/regionsreformen 

- Viken fylkeskommuner 
Georg N. Smedhus orienterte om status i arbeidet med å etablere Viken 
fylkeskommune. 
 
Vedtak: 
Framlagt informasjon tas til orientering. 
 

 B Fra medlemskommunene/fylkeskommunene 
  - Kommunal og moderniseringsdepartementet og Lier og Hole kommuner har    

  inngått avtale om prosjektsamarbeid for økt digital kompetanse i kommunene. 
   

 Vedtak: 
   Lier og Hole bes om å orientere styringsgruppen 15.3.2018. 
 
   - Høring regional plan for klima og energi i Akershus 
   Vestregionen har mottatt høringsinvitasjon. 
 
   Vedtak: 

Det utarbeides ikke felles høringssvar fra Vestregionen, men takker ja til å bli 
orientert om planforslaget i styringsgruppens møte 15.3.2018. 

 
 C Fra delregionene 
 D Fra Osloregionen 
 E Fra rådmannsgruppens leder/sekretariat 
 
Sak 08/2017 Eventuelt 
 Ingen saker meldt 
 
 


