REGION VESTVIKEN
MØTEINNKALLING NR. 05/14
Organ:
Møtested:
Møtedato:

Region Vestviken
Formannskapssalen, Røyken rådhus
01.12.2014
Tid: 08:30 – 10:30

NB! Rett etter møtet i Region Vestviken er det et nytt møte med
ordførerne og rådmennene i Asker og Bærum.

SAKSLISTE
Møtesakstype/nr. Saksnr.
Tittel
Kort presentasjon fra Papirbredden Innovasjon v/Elly Thoresen.
PS

25/14

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/14

PS

26/14

13/2754
Høring konseptvalgutredning - Kryssing av Oslofjorden

PS

27/14

13/4284
Budsjett 2015 for Region Vestviken

PS

28/14

14/1089
Region Vestviken - Handlingsprogram 2015

RS

29/14

14/4322
Strategikonferansen i Buskerud 26. til 27. januar 2015

RS

30/14

13/1095
Referat fra næringssamarbeidet i regionen

PS

31/14

14/2747
Kommunereform - Mandat

Helen Justad (s)
leder Region Vestviken

Lene Forssell Solsrud (s)
politisk sekretariat

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:
Region Vestviken

Godkjenning av møteprotokoll nr. 04/14
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.
Rådmennenes forslag til vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 04/14 godkjenens.
Vedlegg:
1. Møteprotokoll nr. 04/14.

12/3349
Lene Forssell Solsrud

Møtedato:
01.12.2014

REGION VESTVIKEN
MØTEPROTOKOLL NR. 04/14
Protokoll publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region
Vestviken

Organ:
Region Vestviken
Møtedato: 20.10.2014
Innkalte:
Funksjon

Navn

Leder

Ordfører Helene Justad

Nestleder

Kent Lippert Olsen

Medlemmer

Ordfører Rune Kjølstad

Medlemmer

Tom Erik Hauger

Medlemmer

Børre Pettersen

Medlemmer

Rådmann Georg N. Smedhus

Medlemmer

Ordfører Monica Vee Bratlie

Medlemmer

Gunn-Torill Homme Mathisen

Medlemmer

Nina Johnsen

Medlemmer

Tonje Evju

Medlemmer

Rådmann Hans-Petter
Christensen

Medlemmer

Terje Vegard Kopperud (BFK)

Medlemmer

Anne Sandum (BFK)

Administrasjon

Kom.sjef Jan Erik Lindøe

Politisk sekretariat

Lene Forssell Solsrud

Forfall

Vararepresentant

FF

FF

FF

Møtesaksnr.

Saksnr.
Tittel

PS 22/14

12/3349
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/14

RS 23/14

12/976
Referat styringsmøte i Osloregionen

PS 24/14

14/3192
Regnskap Region Vestviken 2013 - Revisjon
Dialog om kommunereformen

22/14
Godkjenning av møteprotokoll nr. 03/14

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Vedlagte møteprotokoll nr. 03/14 godkjennes.

23/14
Referat styringsmøte i Osloregionen

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

24/14
Regnskap Region Vestviken 2013 - Revisjon

Behandling:
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Regnskap og revisjonsrapport for 2013 tas til orientering.

Dialog om kommunereformen

Det ble konkludert at regionrådet (rådmennene) utformer mandat for en
utredningsprosess i regionsamarbeidet. Mandatet skal godkjennes av
respektive kommuner. Utredningskostnadene tas fra regionrådets
budsjett.

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:
Region Vestviken

13/2754
Jan Erik Lindøe

Møtedato:
01.12.2014

Høring konseptvalgutredning - Kryssing av Oslofjorden
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.
Rådmennenes forslag til vedtak:
Region Vestviken gir felles høringssvar for KVU – kryssing av Oslofjorden.
Vedlegg:
1. Høringsbrev fra Statens vegvesen, datert 19.11.14.
2. Hovedrapport KVU for kryssing av Oslofjorden.
Saksutredning:
Statens vegvesen presenterte onsdag 19. november KVU for kryssing av
Oslofjorden. Hovedkonklusjonene fra utredningen for RV. 23
Oslofjordforbindelsen: er at bru kan gir størst trafikantnytte og bedre oppnåelse
av mål for trafikksikkerhet og forutsigbarhet. I tillegg fremheves det at med bru
får en gang- og sykkelvei over fjorden.
Minus med bru alternativet er at det er dobbelt så dyrt som tunnelalternativet.
Oslofjordkryssing: her konkluderes det med at et bru/tunnel alternativ fra
Moss- Horten vil gi størst nytte. Kryssing sør på Hurum gir ikke den samme
nytten.
For mer detaljert informasjon så ligger både kortversjon og hovedrapport av
KVU utredningen på følgende nettside:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/oslofjordkryssing
KVU- utredningen sendes nå ut på høring til kommuner og andre interessenter
med frist på innspill innen 1. mars 2015. Regionrådet får vurdere om en ønsker
å utarbeide felles høringssvar eller om hver kommune skal gi høringssvar.
Rådmennene anbefaler at det gis felles høringssvar.

Statens vegvesen

Oslo 19/11-2014
Høring av konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden
Store statlige samferdselsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal i en
tidlig fase kvalitetssikres av eksterne konsulenter, såkalt KS1. Hensikten er å sikre et godt
beslutningsunderlag for valg av løsning.
Som grunnlag for KS1 utarbeides en konseptvalgutredning som redegjør for relevante behov,
mål, krav og utreder virkninger av ulike konsepter og anbefaler rammer for videre
planlegging. Regjeringen skal beslutte videre behandling av prosjektet basert på utredningen,
høringsuttalelser og rapporten fra kvalitetssikringen.
Konseptvalgutredningen er utarbeidet av Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen, der
Statens vegvesen Region øst har hatt prosjektlederansvaret. En bredt sammensatt
referansegruppe med de mest berørte interessentene har også bidratt med innspill til arbeidet
underveis.
KVU for kryssing av Oslofjorden har utredet to hovedspørsmål:
1. Konsepter som kan redusere Oslofjorden som barriere for transport
2. Om bru kan være et alternativ til å utvide rv. 23 Oslofjordtunnelen
Konseptvalgutredningen består av fire deler som igjen er inndelt i følgende kapitler:
Behovsanalyse

1. Innledning
2. Situasjon
3. Behovsvurdering

Mål og strategidokument

4. Mål

Overordnet kravdokument

5. Krav

Alternativanalyse

6. Løsningsmuligheter
7. Framtidig løsning for rv. 23 over
Oslofjorden
8. Konsepter
9. Trafikale virkninger
10. Samfunnsøkonomisk analyse
11. Regionale virkninger
12. Andre virkninger
13. Måloppnåelse

Postadresse
Statens vegvesen
Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Telefon: 815 22 000
Telefaks: 61 25 74 80
firmapost-ost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Industrigaten 17
2605 LILLEHAMMER

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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14. Drøfting og anbefaling
15. Medvirkning og informasjon
Kilder og referanser
Berørte interessenter oppfordres til å gå gjennom konseptvalgutredningen og vurdere om de
vil uttale seg om saken. Det oppfordres til å gå gjennom alle de fire delene i rapporten i
forbindelse med høringsutalelser.
Konseptvalgutredningen og underlagsrapporter finner du på
www.vegvesen.no/vegprosjekter/oslofjordkryssing
Eventuelle spørsmål kan rettes til Anders Jordbakke, epost anders.jordbakke@vegvesen.no
eller telefon 24058207, eller Tonje Holm, epost tonje.holm@vegvesen.no eller telefon
69243696.
Høringsutalelser sendes på epost til firmapost-ost@vegvesen.no, eller pr. post til Statens
vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer og merkes med «høringsuttalelse
KVU kryssing av Oslofjorden».
Høringsfrist 1. mars 2015.

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:
Region Vestviken

13/4284
Jan Erik Lindøe

Møtedato:
01.12.2014

Budsjett 2015 for Region Vestviken
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.
Rådmennenes forslag til vedtak:
Region Vestviken vedtar at budsjettrammen for 2015 skal være kr. 18,- pr.
innbygger. Fremlagte budsjett 2015 vedtas.
Vedlegg:
1. Forslag til budsjett 2015 for Region Vestviken.
Saksopplysninger:
Region Vestviken har tidligere vedtatt at kontingenten skal være kr. 18,- pr.
innbygger. Med SSBs prognose for befolkningen i kommunene pr. 1 januar
2014 har Lier 25175, Hurum 9330 og Røyken 20621 personer, totalt 55126.
Følger en denne fordelingen blir kontingenten fra kommune for 2015 kr.
992268,-.
Røyken kommune har sekretariatet og stipulerer 30 % stillingsressurs til
arbeidet i 2014. Sekretariatet er delt mellom rådgiver på politisk sekretariat og
kommunalsjef for kultur og næring. Regionrådet har i 2014 hatt mindre utgifter
en budsjettert med, dette vises også i forhold til foreslåtte handlingsprogram
som for 2015 er mye en videreføring av aktiviteter en ønsker gjennomført. I
2015 er det tiltenkt at en bruker inntil kr. 500000 på utredning av
kommunereform.
Ubrukte midler i 2014 bli overført 2015 budsjettet. Prognose pr. november er at
en vil ha ca kr. 900000,- i mindreforbruk for 2014. Regionrådet vil ha en
relativt god ramme for 2015 og i tillegg ha en udisponert pott på nær kr.
400000.
Regionrådet kan med denne bakgrunn sette ned kontingenten til kommunene
eller bygge opp en reserve.

Budsjett 2015 – Region Vestviken
Poster

Inntekter: Befolkning pr. 01.

Regnskapsprognose Budsjett 2015
pr. november 2014

Budsjett 2014
985086

977544

509308

509308

992268

jaunar 2014 (SSB)
Lier
25175
Hurum
9330
Røyken
20621
Innbyggertall 55126 x kr. 18,00
Udisponert 2013
Udisponert 2014
Sum inntekter

900000
1494394

1494394

1892268

Utgifter
400000
Lønn, sosiale kost, pensjon etc.
Trykk, linjel, tlf, data, rekv, abb.

400000
20 000

0

500000
10 000

Regnskap, revisjon

30 000

0

20 000

Husleie

25 000

1200

25 000

Årskonferanse

70 000

0

70 000

Oppdatering egen web

20 000

0

20 000

130 000

111594

130 000

Møter, konferanser etc. m.v.

20 000

10000

20 000

Markedsføring

100000

0

100000

Utredninger felles
(planprogram)
Reservepost

500000

0

600000

179394

0

397268

Sum Utgifter

1494394

522794

1892268

SUM/resultat

0

917600

0

Kurs, reiser

[Skriv inn tekst]
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Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

14/1089
Jan Erik Lindøe

Organ:
Region Vestviken

Møtedato:
01.12.2014

Region Vestviken - Handlingsprogram 2015
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.
Rådmennenes forslag til vedtak:
Styret godkjenner forslag til handlingsprogram for 2015.
Vedlegg:
1. Forslag til handlingsprogram 2015 for Region Vestviken.
Saksopplysninger:
Handlingsprogrammet skal normalt behandles i styrets siste møte før årsskifte,
og utarbeides parallelt med regionens budsjett.
Handlingsplanen for 2015 er lagt opp ihht realistiske forventninger til hva som
kan gjennomføres med et begrenset sekretariat. Skal en høyne aktivitetsnivået
må en sette av langt mer timeressurser en dagens etablerte praksis i
sekretariatet. Et satsningsområde som har vært oppe til vurdering er felles
revisjon av Energi- og klimaplan. Dette kan være et felles arbeid som legges til
rette gjennom regionrådet forutsatt at kommunen stiller med interne ressurser
til utredning og prosjektledelse. Dette er dog ikke medtatt i dette programmet.
Vedlagte forslag til handlingsprogram for 2015 bygger på region Vestvikens
handlingsprogam for 2014, korrigert for aktiviteter som er nye innsatsområder:
•
•
•
•

Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
Styrke felles profilering av region Vestviken regionalt og i samarbeid med
Osloalliansen
Samarbeid med Osloregionen og naboregioner

I tillegg legger føringene til grunn at man skal jobbe for å synliggjøre regionen
og dens virksomhet.

Det foreslåtte handlingsprogrammet foreslår tiltak innenfor følgende områder:
1. Profilering, verdiskaping og kompetanse
2. Areal og transport
3. Kommunereform
4. Annet
Dagens kontingentnivå gir, sammen med akkumulert mindreforbruk fra 2013
og 2014, regionrådet tilfredsstillende økonomiske rammer for gjennomføring av
handlingsprogram 2015.

Region Vestviken
Handlingsprogram 2015
1. Region Vestvikens formål
Region Vestviken (tidligere regionrådet for Lier, Hurum og Røyken) ble etablert 14.03.2012.

§ 1 Formål
Regionrådet består av kommunene i Hurum, Røyken og Lier.
Regionrådet er opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27. Røyken kommune er
vertskommune for samarbeidet.
Regionrådet skal utvikle regionen gjennom større grad av forpliktende samarbeid.
Regionrådet skal være en uformell møteplass mellom kommunene som styrker den
regionale identiteten og den personlige kontakten mellom sentrale aktører.
Regionrådet skal være kommunenes felles ansikt utad i saker der dette er naturlig.
Regionrådet skal utarbeide forslag til strategier for utvikling av regionen.
Regionrådet skal være aktiv pådriver ovenfor regionale og statlige organer for å få til bedre
samferdselsløsninger i regionen.
Regionrådet skal samordne eksisterende og stimulere etablering av nye institusjoner som
fremmer en ønsket utvikling i regionen uavhengig av om de er i privat eller offentlig regi.
Herunder skal Regionrådet arbeide for a øke næringsetableringer i regionen.
Regionrådet skal arbeide for å samordne og rasjonalisere den kommunale
tjenesteproduksjonen i regionen. Regionrådet skal være en arena for koordinering av
kommunale eierinteresser.

[Skriv inn tekst]
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Regionrådet har ingen formell myndighet utover å styre de ressurser som er tillagt rådet, og må vise
sin eksistensberettigelse og nå sine mål gjennom meningsdannelse, påvirkning og samordning.
Regionrådets overordnede målsetting er å følge opp de formål som vedtektenes § 1 setter og særlig
fokusere på og være :

-

En aktiv pådriver ovenfor regionale og statlige organer for å få til bedre
samferdselsløsninger i regionen.

-

Samordne eksisterende og stimulere til etablering av nye institusjoner som fremmer
en ønsket utvikling i regionen uavhengig av om de er i privat eller offentlig regi.

-

Arbeide for å øke næringsetableringer i regionen.

-

Samordne og rasjonalisere den kommunale tjenesteproduksjonen i regionen.

-

Arena for koordinering av kommunale eierinteresser.

[Skriv inn tekst]
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2. Region Vestviken organisering
Politiske organer:
Regionrådet er sammensatt av medlemskommunenes ordførere, varaordførere og leder for
det største opposisjonspartiet i kommunestyrene. I forhold til kommunelovens § 27 er rådet
styre.
Rådmennene (personlig eller stedfortreder) møter med tale- og forslagsrett. Leder av
sekretariatet møter med tale- og forslagsrett.
Regionrådet er vedtaksført når alle kommuner er representert på politisk nivå. Regionrådet
blir vanligvis innkalt 7 dager for møtedato. Regionrådet har i hovedsak ett møt annenhver
måned. Det skal settes opp møteplan for ett år ad gangen.

Administrativ organisering:
Rådmannsgruppen: Regionrådets rådmannsgruppe består av rådmennene (eller deres
stedfortredere) i regionkommunene. Gruppen behandler sakene som skal opp i Regionrådet
for regionrådsmøtene. Gruppen velger selv sin leder og nestleder. Valgperiodene følger
Regionrådets valgperioder.
Sekretariatet: Røyken kommune er utpekt til sekretariatsførende kommune for
regionsamarbeidet. Regionrådet kan ved spesielle behov be om bistand fra
medlemskommunene i forhold til sekretariatet sine oppgaver.
Sekretariat et skal sørge for a holde kommunene og regionrådsmedlemmene orienterte om
virksomheten i regionrådet, tilrettelegge for regionrådets møter og årskonferansen samt
følge opp vedtak.

[Skriv inn tekst]
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3 Strategier og tiltak
3.1 Strategier

Grunnlaget for regionrådets handlingsprogram for 2015 er strategiske føringer for
regionsamarbeidet, herunder organisasjonens vedtekter, vedtatt mars 2012. Disse
innebærer at regionen i de nærmeste årene skal fokusere på følgende innsatsområder og
oppgaver:
Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
- Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen
- Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
- Felles innovasjonsstrategi
- Harmonisering av virkemiddelbruk
- Strategier for utvikling av næringsutvikling (aktiv næringspolitikk)
Styrke felles profilering – regionalt og nasjonalt
- Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.
- Statistisk bilde av region Vestviken
- Sammenlikning med andre norske/nordiske by-/tettstedsområder og regioner
I tillegg er det lagt til grunn at man skal jobbe for å synliggjøre region Vestviken`s arbeid.

3.2 Tiltak 2015

Regionrådet vil i 2015 fokusere særlig på arbeid knyttet til:
Regional profilering:
Etablering av plattform for felles satsing i Region Vestviken
Eiendoms- og profileringskampanje
Verdiskapning og næringsutvikling:
Innovasjonsstrategi for Region Vestviken
Næringsutvikling.
Samordnet areal- og transportutvikling:

Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18
Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023
Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo
Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen
Omklassifisering av Rv 23 til E-134

Annet:

Kommunereform
Utarbeide strategier for regionrådet.
Samarbeid med andre regionale aktører
Studietur for styret 2015

[Skriv inn tekst]
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Hovedtrekk ved tiltakenes bakgrunn, innhold og prosess er nærmere beskrevet i tabellen
under.
Region Vestviken handlingsprogram 2015.
1: Regional profilering:

Utarbeide en profileringsstrategi samt forslag til konkrete
kampanjer og tiltak i Region Vestviken
Gjennomføring
Oppstart vinter 2015
Ferdig sommer 2015
Ansvar: sekretariatet sammen med kommunikasjons/informasjonsansvarlige i kommunene
Arbeidet prosjektorganiseres.
Budsjettforslag: kr. 200000,-

2: Verdiskaping og næringsutvikling:

Innovasjonsstrategi for Region Vestviken
Næringsutvikling.
Gjennomføring
Fase 1: Oppstart vår 2015
Fase 2: 2015 fremme tiltak for regionstyret
Ansvar
Arbeidet prosjektorganiseres i samarbeid med næringsrådene i regionen.
Vurderes i forhold til KS satsning på området
Budsjettforslag: 100000

Nærmere om innhold:
Det arbeides for å etablere
en felles plattform for en
omdømmesatsing i region
Vestviken.
Hensikten er å avklare
viljen til og forutsetningene
for en felles omdømmesatsing/profilering av
regionen, gjennom å
drøfte/forankre
hovedinnretning,
ambisjonsnivå, finansiering
og organisering av arbeidet.
Konkret levere forslag til
tiltak med kostnadsestimat
til styret for behandling
Nærmere om innhold:
Følge opp næringsanalyse
(Menon) for Region
Vestviken og identifisere
innovasjonsmiljøene i
regionen. Søke å etablere
felles tiltak som styrker
disse bedriftenes
konkurranseevne og
utvikler seg videre i vår
region.
Videre samarbeide med
fylkeskommunen oa parter
som del av regional plan for
verdiskaping
Samarbeide med
næringsrådene om
konkrete tiltak for økt
arbeidsplassetablering i
regionen. Utarbeide
konkrete tiltak som
iverksettes.

3: Samordnet areal- og transportutvikling:
Oppfølging av RV 23 og KVU Oslofjordkryssing, Ny E-18
Oppfølging inn mot Nasjonal Transportplan 2014-2023
Økt frekvens og nye anløp på båtruter inn mot Oslo
Kollektivsamarbeid nye ruter for regionen
Omklassifisering av Rv 23 til E-134
Gjennomføring
Løpende samarbeid med planmiljøene i kommunene for utarbeidelse av
felles høringsuttalelser.

[Skriv inn tekst]

Nærmere om innhold:
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Identifisere tidlig utfordringer
Ansvar: sekretariatet sammen med kommunalsjefer/plansjefer
Budsjett: 100000

4: Annet
Utarbeide strategier for regionrådet.
Samarbeid med andre regionale aktører (Osloregionen, fylkeskommunen,
fylkesmannen, Vestregionen)
Studietur for styret 2015
Årskonferanse
Kommunerform

Nærmere om innhold:
Regionrådet trenger å
spisse sine strategier for å
konkretisere spesifikke
satsningsområder.
Utarbeides i samarbeid
med rådmannsgruppen

Gjennomføring
Vår/høst 2015
Ansvar
Sekretariatet samordner
Budsjett: 500000

Videre ta aktiv del i prosess
med ny kommunereform

4. Økonomiske rammer 2015

Region Vestviken behandlet sak om medlemskontingent 2014 i møte 02.12.13 (sak 19/13).
Medlemskontingenten for 2014 ble fastsatt til kr 18,- pr. innbygger i kommunene. Dette gir en
inntektsramme på i overkant av 0,985 mill. kroner. Fratrukket andel av inntektene som går til faste
driftsutgifter (lønn/kontorleie/drift) samt informasjon og møteutgifter til styre og råd, har
regionrådet en ramme på i størrelsesorden 1,5 mill. kroner til prosjekter og utviklingstiltak i 2015.
med bakgrunn i at en overførte ubrukte midler (0, 5 mill kroner)fra 2013 til 2014 og prognose på nye
kr. 0,5 mill kroner fra 2015 til 2015. Prioriteringen av midlene er beskrevet i forslag til budsjett 2015
og i tiltakene til handlingsprogrammet.

[Skriv inn tekst]
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Orienteringssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:

Region Vestviken

14/4322
Jan Erik Lindøe

Møtedato:

01.12.2014

Strategikonferansen i Buskerud 26. til 27. januar 2015
Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen vedlegg.
Saksfremstilling:
Kommunene har nylig fått e-post fra KS Buskerud om datoer og tema/innhold
for Strategikonferansen 2015. Det vil bli sendt ut debatthefte for temaene og
KS håper at regionrådene også kan drøfte de aktuelle problemstillingene.
Region Vestviken vil ikke ha nytt møte før denne konferansen finner sted, men
de aktuelle temaene for dag 1 bør gi god deltakelse fra regionrådets
medlemmer.
Temaer på strategikonferansen
Dag 1: Innovasjon og nytenkning:
• Stedsutvikling
• Tjenesteutvikling
• Innovasjonspolitikeren
Dag 2: Arbeidsgiverutvikling:
• Debattheftet
• Rekruttering

Orienteringssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:

Region Vestviken

Referat fra næringssamarbeidet i regionen
Rådmennenes forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Vedlegg:
1. Referat fra møte 27.10.14.

13/1095
Jan Erik Lindøe

Møtedato:

01.12.2014

REFERAT
Møtetid: mandag 27. oktober (Røyken kommune, Røyken Næringshage)
Møtedeltakere: Arne Hjort (Hurum Næringsråd), Jon Arvid Fossum (Lier kommune), Cecilie Brunsell,
Ørnulf Reinsve og Øyvind Kristiansen (Lier Næringsråd), Hilde Thorud (Røyken næringsråd) Jan Erik
Lindøe (Røyken kommune/Hurum kommune)
Forfall: Synnøve Tovsrud (Lier kommune)
Referent: Jan Erik Lindøe

Dagsorden:
1. Nytt fra region Vestviken, orientering ved Jan Erik Lindøe
Lindøe orienterte om kommunereform, VIVA og aktuelle saker.
2. Bedriftsdag – Brønnøysund Registeret
Orientering ved Hilde Thorud. Målgruppe for seminaret er de som ønsker å starte egen
bedrift + de som sliter i etableringsfasen (vekstbedrifter). Det vil stille et bredt spekter av
offentlige aktører på seminaret som; Alltin, patentstyre, innovasjon Norge, skatteetaten,
mfl.
Målsetting å få flere til å etablere seg i kommunene i region Vestviken
Markedsføre næringsrådene + region Vestviken
Lier Næringsråd blir med på arrangementet
Eksakt dato ikke avklart men planlegges for en dag i februar 2015.
Brønnøysundregisteret – sender ut invitasjon til alle nystartede bedrifter i regionen.
3. Status vegprosjekter
- Dagslett –Linnes
- Regulering nytt tunnelløp Oslofjordforbindelsen
- KVU Kryssing Oslofjorden
Det ble også orientert om Linne – E-18, regjeringen har satt av midler til planlegging. Nils
Brandt`s orientering fra frokostmøte i Lier Næringsråd vedlegges referat.

4. Nytt fra Næringsrådene
Røyken: Næringshagen, 16 kontorer utleid, 5 års jubileum,
220 medlemmer, 180% stilling, Strategisk næringsplan.
Samarbeid i regionen –
Lier: Nytt styre, det som opptar Lier nå er Fjordbyen og veisystem.

Har god støtte i DnF. Ønsker å få med flere medlemmer og større bedrifter.
Næringsareal er høyt på dagsordenen. Frokostmøter er populære.
Invitert av Lier AP til å si noe om næringspolitikk. Ser frem til nytt sykehus, jobbe for å få
flere nyetableringer innen helserelatert næring.
Hurum: 200 medlemmer, 20 år siden, finansieres fra medlemmer og kommunen.
+ ekstra bidrag. Mistet 300 arbeidsplasser. Fikk omstillingsstatus fra fylket og har etablert et
omstillingsstyre. Programleder er ansatt begynner etter nyttår. Jobber med konkrete
Prosjekt som har målsetting å skape mer aktivitet og flere arbeidsplasser.
Kollektivtrafikk er satsning. Etablererveiledning, bra trykk, har også ansvar for handelstandsForeninger i Sætre og Tofte.

5. Eventuelt
Nytt møte tidspunkt – 29. januar – 12-14 med lunch. Neste møte holdes på Røyken
Næringspark ( Hilde Thorud ordner oppmøtested).

Viktige saker som bør drøftes i løpet av høsten/ vinteren
Hva er næringsrådenes viktigste temaer i regionen / kommunene? Næringsrådene holder felles møte
og spiller inn ønsker til neste møte i gruppen.
Plansamarbeid Oslo – Akershus – drøftingsmøte i Akershus (vedlegger seminarinformasjon)
Tettstedsutvikling,
Samferdsel, Kollektivtrafikkplan
Sjekke med hva som skjer Østover (Oslo. Bærum, Asker, Akershus). Vi følger opp hva nabokommuner
foretar seg i sitt Næringspolitiske arbeid.
Felles næringspolitikk (lage noe enkelt rundt markedsføring )
Næringsplan Røyken (presentasjon)
Transport ? Veiplaner
Buskerudbyen - senterutvikling
Samarbeid med andre interesseorganisasjoner eks.vis Subsea Valley, o.a.

Vedtakssak til politisk utvalg
Saksnummer:
Saksbehandler:

Organ:
Region Vestviken

14/2747
Jan Erik Lindøe

Møtedato:
01.12.2014

Kommunereformen - Mandat
Saken avgjøres av:
Region Vestviken.
Rådmennenes forslag til vedtak:
1. Det igangsettes et utredningsarbeid om konsekvensene ved alternativ
fremtidig kommunestruktur i Region Vestviken / Asker og Bærum på
bakgrunn av mandatet. Mandatet kan justeres underveis
2. Kommunene forplikter seg til ikke å fatte vedtak om
kommunesammenslutninger før utredningen er behandlet i alle
kommuner.
3. Utredningen finansieres av midler fra regionrådet / fylkesmennene/ Asker
og Bærum. Viser det seg at utredningsarbeidet krever mer ressurser
betaler kommunene overskytende basert på likt beløp pr. innbygger.
Kommunene dekker egen deltakelse og ressursinnsats i
utredningsarbeidet.
Vedlegg:
1. Invitasjon om utredningssamarbeid Asker og Bærum.
2. Notat fra rådmannen i Bærum.
Bakgrunn:
På forrige regionrådsmøtet ble følgende avklart: ” regionrådet (rådmennene)
utformer mandat for en utredningsprosess i regionsamarbeidet. Mandatet skal
godkjennes av respektive kommuner. Utredningskostnadene tas fra
regionrådets budsjett.”
Etter møtet har alle kommuner fått henvendelse til å bli med på tilsvarende
utredningssamarbeid med Asker og Bærum kommune. På bakgrunn av denne
henvendelsen vil det være ønskelig at man først tar stilling til om dette vil bli en
vel så god løsning og interessant.
Det er likevel til møtet fremmet forslag til mandat og innstilling fra
rådmennene, mandatet kan brukes som basis for flere kommuner.

Forslag til mandat:
Hovedmålet med utredningen er å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for
valg av fremtidig kommunestruktur for kommunene i region Vestviken / Asker
og Bærum.
Delmål:
• Politikerne i kommunestyrene skal ha et faglig godt beslutningsgrunnlag
• Innbyggerne, de ansatte og andre interessenter skal ha reell innflytelse
og medvirke i prosessen
Avgrensning av utredningen:
Utredningen skal primært ta for seg alternative kommunesammenslutninger
med basis i kommunene Lier, Hurum og Røyken (Asker og Bærum). Alternativer
med andre kommuner kan også utredes.
Utredningen skal på faglig grunnlag kartlegge og analysere de fremtidige
konsekvenser for innbyggerne, de ansatte og andre interessenter ved
alternativene ut fra ekspertutvalgets rapport:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10.Lokal identitet
11.Bred oppgaveportefølje
12.Statlig rammestyring
Ekspertutvalgets utredning av nye oppgaver (foreligger desember 2014) brukes
som supplement til eventuelt nye utredningsbehov.
Det legges opp til en god kommunikasjon til ansatte og publikum rundt
utredningsarbeidet.
Organisering av arbeidet:
Utredningsarbeidet skal ledes av styret i Region Vestviken.
Styringsgruppe: Styret i Region Vestviken (- fylkeskommunes representanter)
Prosjektgruppe: Rådmannsutvalget i Region Vestviken
Utredningsgruppe: Fagpersoner fra kommunene, sekretariat Region Vestviken
v/ politisk sekretariat Røyken kommune, eksterne kompetansemiljøer
Arbeidsgrupper kan nedsettes etter behov for å utrede spesielle
problemstillinger.

De ansattes rettigheter etter hovedavtalens ((HA del B) i styringsgruppen
ivaretas av representanter for alle de 4 hovedsammenslutningene i
kommunene. Forholdet til de ansattes rettigheter i henhold til hovedavtalen
ivaretas av den enkelte kommune.
Tentativ fremdriftsplan :
Januar 2015: Forslag til mandat for utredning behandles i alle kommunestyrer
i Region Vestviken
Februar 2015: Felles Formannskapsmøte?
Februar- juni 2015: utredningsarbeid, informasjon og medvirkning,
rapportering til prosjekt- og styringsgruppe, orientering til referansegrupper.
Mars 2015: Stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste
kommuner fremlegges Stortinget.
Mai 2015: Felles Formannskapsmøte
Juni 2015: Stortingsmelding om nye oppgaver til robuste kommuner
behandles i Stortinget
Jul i- September 2015: Kommunevalgkamp / høringsrunder
Oktober/ november 2015: Endelig utredning fremlegges styringsgruppen
Desember 2015: Felles Formannskapsmøte
Vår 2016: Behandling i kommunestyrer, event med vedtak om
kommunesammenslutning(er)
Vår 2017: Fremleggelse av proposjon med forslag til ny helhetlig
kommunestruktur
2019: Sammenslåinger som vedtas av Stortinget våren 2017 kan tre i kraft fra
1. januar 2020.

BÆRUM KOMMUNE

Til ordførere og rådmenn i
Røyken kommune
Hurum kommune
Lier kommune
Hole kommune
3. november 2014

Kommunereformen – invitasjon til drøfting om utredningssamarbeid
Kommunereformen innebærer et utredningsoppdrag til alle kommuner. I Asker og Bærum har
formannskapene behandlet sak om opplegg for våre kommuners utredningsarbeid. Saken
konkluderer blant annet med at vi ønsker samarbeid med andre kommuner i
utredningsarbeidet.
Faktagrunnlaget som skal innhentes og utfordringene som skal utredes, er felles for mange
kommuner i Oslo-området. Det vil ikke være hensiktsmessig at hver enkelt kommune lager sin
egen utredning. Vi ønsker derfor å drøfte interessen for samarbeid om utredningsarbeidet,
med sikte på å sikre et solid felles grunnlagsmateriale for de vurderinger og beslutninger hver
enkelt kommune skal gjøre om kommunereformen i 2016.
For oss i Asker og Bærum er det naturlig å tenke vestover. Vi har allerede et samarbeid i
Vestregionen. Vi ønsker derfor å invitere kommunene Røyken, Hurum, Lier og Hole til et møte
for å drøfte muligheter for felles utredningsarbeid om kommunereformen. Vi foreslår følgende
dagsorden:


Runde rundt bordet, status i den enkelte kommunes forberedelse til arbeid med
kommunereformen



Utredning: opplegg, oppgaver og fremdriftsplan
-

Opprette felles styringsorgan for utredningsarbeidet

-

Drøfte og avklare utredningstemaer (grunnlag for drøfting utarbeides før møtet)

-

Fremdriftsplan drøftes (en mulig grov skisse: utredninger presenteres høsten 2015,
utredningsarbeidet starter tidlig våren 2015, utredningsoppdraget må utlyses tidlig
i 2015, utredningstemaer og kravspesifikasjon for utredning må være klart og
omforent før utlysing av utredningsoppdraget)

Asker kommune
Postboks 353
1372 Asker

Bærum kommune
1304 Sandvika
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Videre samarbeid
-

Deltakere i utredningssamarbeidet

-

Møteplan for videre arbeid

Møtet finner sted i Ordførersalen i Rådhuset i Sandvika fredag 28. november kl 09:30-11:00.

Med hilsen

Lene Conradi
ordfører Asker kommune

Lisbeth Hammer Krog
ordfører Bærum kommune

BÆRUM KOMMUNE
RÅDMANNEN

Dato:
26.09.2014
Saksbehandler:

Arkivkode:
Bilag nr:
N-99.1
Gry Folge og Bjørn Røed

Arkivsak ID:
14/27538

J.post ID:
14/187750

Behandlingsutvalg

Møtedato

Politisk saksnr.

Formannskapet

15.10.2014

147/14

KOMMUNEREFORM - OPPLEGG FOR BÆRUM KOMMUNES ARBEID

VIKTIGE PUNKTER I SAKEN:
Regjeringen la våren 2014 frem Kommunereform – Meldingsdel i kommuneproposisjonen
2015 (Prop. 95 S). Proposisjonen redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for
kommunereformen. Flertallet i Stortinget stiller seg bak proposisjonen og kommunene har
fått utredningsplikt når det gjelder å se på fremtidig kommunestruktur.
Formålet med denne saken er å orientere kort om kommunereformen generelt, samt å
foreslå en prosess for arbeidet med kommunereform i Bærum kommune. Formannskapet
behandlet 3.9.14 egen sak om KS sin rolle i forhold til lokale og regionale prosesser i
kommunereformarbeidet (J.post ID 14/155493).
I Rådmannens redegjørelse gjengis hovedpunkter om bakgrunn for kommunereformen,
Regjeringens mål for reformen og de kriterier Regjeringen har satt for vurdering av en god
kommunestruktur.
Kommunereformen innebærer et utredningsoppdrag til alle kommuner. I brev av 26.
august 2014 til alle landets ordførere skriver kommunalministeren: «Et flertall i
kommunal- og forvaltningskomiteen understreket ”at det er eit utredningsansvar for alle
kommuner”. Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å
diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak
senest innen våren 2016.»
Kommunereformen er etter Rådmannens vurdering en utfordring som bør møtes med solid
utredningsarbeid for å skape et best mulig grunnlag for de vurderinger kommunestyret skal
gjøre våren 2016. Rådmannen foreslår at det opprettes et utredningssamarbeid med
aktuelle kommuner (eller grupper av kommuner som har et etablert regionsamarbeid), og
eventuelt KS Oslo og Akershus. Kommunene bør sammen konkretisere
utredningsoppdrag/ utredningstemaer og innhente ekstern bistand, som eventuelt sammen
med utredningsmiljøer i de aktuelle kommunene kan utarbeide solid grunnlagsmateriale for
kommunestyrenes vurdering av eventuelle endringer av kommunestruktur.
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Rådmannen foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å kontakte aktuelle kommuner,
drøfte opplegg for samarbeid og komme tilbake til formannskapet med forslag til opplegg
og samarbeidspartnere for utredningsarbeidet.
Det kan være hensiktsmessig å dele arbeidet i to faser. Først en utredningsfase med
kunnskapsinnhenting og dokumentasjon, som sikrer god beskrivelse av utfordringer,
muligheter og handlingsrom. Rådmannen ser for seg to delrapporter:


Delrapport én (vår/sommer 2015) med kommunestrukturenes betydning for
samfunnsmessige utfordringer som arealdisponering og transport, næringsutvikling,
vekstkraft, bo- og arbeidsmarkedsregioner og eventuelle andre problemstillinger
(«samfunnsfloker») som kan være relevante i vår region.



Delrapport to (høst 2015) med fokus på kommunestrukturenes betydning for hvilke
oppgaver kommunen bør ha i fremtiden og hvordan disse skal løses. Se på nye
oppgaver som blir foreslått av regjeringens ekspertutvalg (desember 2014) og i
Stortingsmelding (våren 2015). I debatten om kommunestruktur er det reist forslag
om at de største sammenslåtte kommunene bør kunne få «byfylkestatus». En
vurdering av dette for kommuner/regioner i Oslo-området bør være en sentral del
av utredningsarbeidet.

Deretter en vurderingsfase, hvor det på grunnlag av den dokumentasjon som er utredet
gjøres vurderinger om kommunesammenslåing er aktuelt, hva man eventuelt forventer å
oppnå med endring av kommunestruktur og hvilke kommuner det i så fall er relevant å slå
sammen.
Til å lede arbeidet politisk foreslår Rådmannen at det opprettes en folkevalgt
styringsgruppe, på samme vis som for utredningen om politisk styringsmodell som er
gjennomført i 2014. Styringsgruppen for dette arbeidet besto av ordfører, varaordfører og
alle gruppeledere.
Forslag til vedtak:
1.
Bærum kommune tar initiativ til at utredning om kommunereform skjer i felleskap
med aktuelle kommuner i regionen.
2.

Rådmannen fremmer snarest mulig sak med forslag om samarbeidspartnere og
samarbeidsopplegg for utredningsarbeidet.

3.

Utredningsarbeidet legges opp som skissert i Rådmannens redegjørelse.

4.

Det opprettes en styringsgruppe for Bærums utredningsarbeid bestående av:_ _ _
Erik Kjeldstadli
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BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET
Ordføreren fremmet følgende ad pkt. 4:
Styringsgruppen består av: ordfører, varaordfører samt alle gruppelederne.
Votering:
Rådmannens forslag med ordførerens tillegg ble enstemmig vedtatt.
FSK-147/14 - 15.10.2014 Vedtak:
1.

Bærum kommune tar initiativ til at utredning om kommunereform skjer i felleskap
med aktuelle kommuner i regionen.

2.

Rådmannen fremmer snarest mulig sak med forslag om samarbeidspartnere og
samarbeidsopplegg for utredningsarbeidet.

3.

Utredningsarbeidet legges opp som skissert i Rådmannens redegjørelse.

4.

Det opprettes en styringsgruppe for Bærums utredningsarbeid bestående av:
ordfører, varaordfører samt gruppelederne.

Kommunestyret gis en orienteringssak om opplegg for kommunereform.
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE
Formål og bakgrunn
Regjeringen la våren 2014 frem Kommunereform – Meldingsdel i kommuneproposisjonen
2015 (Prop. 95 S). Proposisjonen redegjør for bakgrunn, formål, prosess og virkemidler for
kommunereformen. Flertallet i Stortinget stiller seg bak proposisjonen og kommunene har
fått utredningsplikt når det gjelder å se på fremtidig kommunestruktur.
Formålet med denne saken er å orientere kort om kommunereformen generelt, samt å
foreslå en prosess for arbeidet med kommunereform i Bærum kommune.
Utfordringer ved dagens kommunestruktur
De norske kommunene er generalistkommuner. Det innebærer at alle kommuner,
uavhengig av størrelse, skal imøtekomme de samme krav når det gjelder tjenester til
innbyggerne, planleggings- og utviklingsoppgaver i lokalsamfunnet, oppgaven som
myndighetsutøver og ivaretakelse av demokratiske funksjoner, uavhengig av innbyggertall
og bosettingsstruktur. I 2014 er det 428 kommuner i Norge. Kommunene varierer mye
både i utstrekning og befolkning. I snitt har norske kommuner i underkant av 12.000
innbyggere, mens 355 av landets 428 kommuner har lavere innbyggertall enn dette.
Kommunene har fått stadig flere oppgaver og økt ansvar, og er i dag helt sentrale aktører
for å løse viktige samfunnsspørsmål. Det stiller store krav til kommunene. Ut over dette må
kommunen i fremtiden kunne håndtere nye velferdsreformer. Regjeringen begrunner
behovet for en kommunereform med bakgrunn i blant annet følgende utfordringer:
1) Befolkningsutviklingen
Siden 1970 har folketallet i Norge økt med vel 1,2 millioner innbyggere (32 prosent).
Befolkningsøkningen har vært størst i de store byene, samtidig som det har vært en
betydelig nedgang i de kommunene som nå har under 4.000 innbyggere. I de 94
kommunene som ved utgangen av 2012 hadde under 2.000 innbyggere har det i
gjennomsnitt vært en nedgang på 19 prosent. Alderssammensetningen i kommunene
varierer også mye. I 2013 hadde andelen eldre økt i alle kommuner unntatt de fem største
kommunene. Befolkningsfremskrivninger viser at det mot 2040 vil bli en fordobling av
antall eldre over 67 år. Dette vil gi utslag i alle kommuner, også de fem største. Det økte
behovet for tjenester som følger av økningen i antall eldre vil dermed være en utfordring
for alle kommuner.
Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at veksten i de fire største byregionene vil øke med 27
prosent frem til 2027 og med 36 prosent frem til 2040. Dette vil gi store utfordringer med
hensyn til boligutbygging, infrastruktur og utvidet omfang av tjenester.
2) Sentralisering
Etter at kommunestrukturen gjennomgikk en stor endring på 1960 tallet har det skjedd
omfattende endringer i det norske samfunnet. Blant annet har man opplevd en betydelig
sentralisering av befolkningen, og befolkningsveksten i de sentrale byområdene er ventet å
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holde seg høy. Her vil også den regionale integreringen i form av økt pendling og utvidelse
av tettstedsområder fortsette. Den økte pendlingen har først og fremst gitt sterkere
integrasjon mellom kommuner i allerede eksisterende bo- og arbeidsmarkedsregioner.
Parallelt med sentraliseringen har det vært en omfattende utvikling og utbygging av digital
infrastruktur og transportinfrastruktur. Bruk av digital kommunikasjon har endret
arbeidsmåter og samhandling, og nye veisamband har gitt større rekkevidde. Disse
forholdene gjør det mulig å jobbe desentralt og skape større fagmiljøer uten
samlokalisering.
3) Manglende samsvar mellom administrative og funksjonelle inndelinger
Kommunene er i stadig større grad involvert i oppgaveløsning av nasjonale og globale
samfunnsutfordringer. Bærekraftig samfunnsutvikling handler om å møte klima- og
miljøutfordringene, sikre gode levekår og sosial inkludering samt bidra til et
konkurransedyktig næringsliv. Befolknings- og kommunikasjonsutviklingen har endret de
funksjonelle samfunnsutviklingsområdene, og kommunestrukturen er i liten grad endret i
tråd med denne utviklingen. Regjeringen peker på at det særlig i byområdene er store
muligheter fremover for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling i areal-, transport- og
boligplanlegging med større og mer robuste kommuner.
Det pågår et utstrakt samarbeid i mange byområder. Ekspertutvalgets rapport peker
imidlertid på at fordeling av kostnader og gevinster ved befolknings- og næringsutvikling
skaper konkurranse og uenighet mellom kommunene, og at dette fører til lange prosesser
med forsinkede og dårlige løsninger.
Regjeringen peker også på at lite funksjonelt avgrensede kommuner gir utfordringer for
ivaretakelsen av kommunens andre roller. Behovet øker for interkommunale og andre
formelle og uformelle nettverkssamarbeid, med de demokratiske utfordringene dette gir.
4) Økte krav til kommunene
Kommunenes oppgaver er i de siste tiårene blitt utvidet på en rekke områder. Utvidelser av
barnehagetilbudet, tidligere skolestart og utvidelser i helse- og omsorgstilbudet er
eksempler på reformer som har bidratt til vekst. Veksten må også ses i sammenheng med
den store befolkningsveksten som har gitt store sysselsettings- og investeringsbehov for
kommunesektoren. I 2012 sto kommunene og fylkeskommunene for vel halvparten av den
offentlige tjenesteproduksjonen og sysselsatte om lag en femtedel av alle yrkesaktive i
landet.
Kravene til kommuneplanlegging har blitt mer omfattende de siste årene og handler i dag
ikke bare om arealplanlegging. Plan- og bygningsloven skal fremme bærekraftig utvikling
til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner. Planlegging etter planog bygningsloven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver.
Videre skal planlegging og vedtak sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning fra alle
berørte interesser og myndigheter. Større kompleksitet i plan- og utviklingsarbeidet, samt
økende krav til kommunens myndighetsutøvelse stiller krav til at fagmiljøene i
kommunene har bred kompetanse.
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5) Økte krav til kapasitet og kompetanse
Økt oppgaveomfang og flere spesialiserte oppgaver sammen med økte krav til kvalitet i
tjenestene og økte forventninger fra innbyggerne, stiller store krav til kommunene om
kapasitet og kompetanse. I tillegg har den statlige sektorstyringen, og spesielt
regelstyringen blitt mer detaljert. Størrelsen og sammensetningen av fagmiljøene i en
kommune vil ha betydning for kvaliteten på tjenestene som tilbys innbyggerne.
Når det gjelder lokal politisk styring, er det behov for kommuner med større administrativ
kapasitet og større mulighet til å ha en reell kontroll på lovpålagte oppgaver.
6) Utfordringer for lokaldemokratiet
Lokaldemokratiet er knyttet til kommunens makt og myndighet samt den muligheten
innbyggerne har til å påvirke beslutninger som er viktige for hverdagen deres.
Interkommunalt samarbeid har vært kommunenes egen strategi for å gjøre dem rustet til å
ivareta lovpålagte tjenester med tilstrekkelig kompetanse og kapasitet. En stadig større
andel av den kommunale aktiviteten ivaretas i ulike kommunesamarbeid, og både store og
små kommuner har til dels omfattende samarbeid.
De siste tiårene har styringen fra staten økt. Den detaljerte styringen reduserer
kommunenes muligheter til å tilpasse tjenestene til lokale forhold i kommunen. Difirapporten (2010) om statlig styring av kommunene, peker på at det er en utfordring
fremover at kravene om større likhet i tjenestetilbudet mellom kommunene, samt økt
kunnskap om resultater, både gjennom nasjonale tilsyn og andre undersøkelser, vil øke
statens styringsbehov ytterligere. Det er også et press på kommunens myndighet, for
eksempel på arealområdet. Ekspertutvalget la til grunn at jo flere kommuner og instanser
som må samordne sin arealutvikling mot felles må, jo vanskeligere er det. I tillegg kan
samordning bety en svekking av kommunens myndighet over egne areal, og slik en
svekking av lokaldemokratiet.
Mål for kommunereformen
I Prop. 95 S trekker Regjeringen frem at kommunereformen skal legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner.
Generalistkommuneprinsippet er et utgangspunkt for reformen. Som et generelt prinsipp
skal reformen legge et grunnlag for at alle kommuner kan løse sine lovpålagte oppgaver
selv. Kommunestrukturen skal legge til rette for en enhetlig og oversiktlig forvaltning.
Regjeringen har følgende mål for reformen:





Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Styrket lokaldemokrati

1) Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
Større kommuner med bedre kapasitet og kompetanse vil legge til rette for gode og
likeverdige tjenester til befolkningen over hele landet. Kommunene har i dag ansvar for et
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omfattende og til dels spesialisert tjenestetilbud og kompliserte forvaltningsoppgaver. Det
kreves betydelig kompetanse og kapasitet for å kunne planlegge og utvikle store
kjerneoppgaver som skole, barnehage og eldreomsorg, i tillegg til å ivareta spesialiserte
oppgaver som psykisk helsetjenester og barnevern, herunder også ivareta rettssikkerheten
til den enkelte.
Det er et viktig prinsipp at beslutningene fattes så nær dem det gjelder som mulig.
Kommunene bør derfor også ha forutsetninger for å kunne ta på seg flere oppgaver enn i
dag.
2) Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
En endret kommunestruktur skal gi større og mer funksjonelt avgrensede kommuner som
evner å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling lokalt og regionalt, og en kommunesektor
som er i stand til å løse nasjonale utfordringer. Reformen skal styrke forutsetningene for en
helhetlig samfunnsutvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk,
samfunnssikkerhet og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og den helsemessige
og sosiale utviklingen i kommunen. Kommunene bør ha en avgrensing og størrelse som gir
mulighet for funksjonelle planleggingsområder, og det er derfor ønskelig at
kommunegrensene i større grad enn i dag tilpasses naturlige bo- og
arbeidsmarkedsregioner.
3) Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
Større kommuner vil innebære at man kan ha en mer variert befolknings- og
næringssammensetning. Bærekraftige og økonomiske robuste kommuner vil også kunne
legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor de økonomiske rammene samt har
større evne til å kunne påta seg og løse frivillige oppgaver.
4) Styrket lokaldemokrati
En av regjeringens målsettinger for kommunereformen er å styrke lokaldemokratiet. En
endret kommunestruktur med større kommuner vil legge grunnlaget for å kunne overføre
flere oppgaver fra fylkeskommunene, fylkesmannen og staten for øvrig, og slik styrke
kommunene som viktige lokaldemokratiske organer for sine innbyggere. Dette vil gi økt
makt og myndighet til kommunene og dermed økt lokalt selvstyre.
Ekspertutvalget
Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte 3. januar 2014 ned et ekspertutvalg som
på fritt faglig grunnlag skulle foreslå kriterier som har betydning for oppgaveløsningen i
kommunene. Utvalget ble satt sammen av både erfarne forskere og representanter fra
praksisfeltet. Utvalget anbefaler ti kriterier som er rettet mot kommunene, og som angir
hva som skal til for at en kommune på en god måte skal kunne ivareta sine fire roller
(tjenesteprodusent, myndighetsutøver, samfunnsutvikler, demokratisk arena) og
oppgaveløsning. Kriteriene er:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
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4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet
Ekspertutvalget skal i desember 2014 legge frem en ny rapport om mulige nye oppgaver
for kommunene. Med utgangspunkt i kriteriene fra første delutredning, skal ekspertutvalget
vurdere om det er behov for tilleggskriterier/sektorkriterier, eventuelt justeringer av
kriteriene fra første delutredning, for å kunne overføre nye oppgaver til kommunene.
Som grunnlag for denne vurderingen, skal ekspertutvalget på faglig grunnlag analysere og
vurdere eksempler på enkelte oppgaver som det kan være aktuelt å overføre til
kommunene, forutsatt større og mer robuste kommuner. Utvalget skal vurdere eksempler
på oppgaver innen tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling.
Mandatet for denne utredningen finnes her
http://www.regjeringen.no/upload/KMD/KOMM/Ekspertutvalg_tilleggsmandat.pdf
Prosess og fremdriftsplan for kommunereformen
Det legges opp til to ulike løp i reformperioden:
Løp 1: Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015: kongelig resolusjon.
Dette løpet omfatter kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015. Kongen i
statsråd har myndighet til å vedta sammenslåinger der kommunene er enige. For
kommuner som fatter kommunestyrevedtak i løpet av høsten 2015, vil departementet legge
til rette for at sammenslåing skal kunne vedtas på nasjonalt nivå i løpet av våren 2016.
Disse sammenslåingene vil kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.
Løp 2: Proposisjon om en helhetlig kommunestruktur til Stortinget våren 2017. I reformen
legges det opp til at kommunene fatter vedtak innen sommeren 2016, og at Regjeringen vil
fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017.
Kommunale vedtak som fattes høsten 2015, men som ikke følges opp av kongelig
resolusjon våren 2016, vil også bli inkludert i proposisjonen. I utarbeidelsen av
beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke skal
kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I
proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker
fra de lokale vedtakene.
Det legges til grunn av sammenslåingene vil iverksettes senest fra 1. januar 2020.
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Regjeringens opplegg for fremdrift
2014




Alle kommuner skal utrede sin situasjon i forhold til fremtidig kommunestruktur.
Fylkesmennene i samarbeid med KS skal koordinere og bistå kommunene dette
arbeidet.
Regjeringens ekspertutvalg legger frem utredning om nye oppgaver til kommunene
(desember).

2015



Regjeringen legger frem stortingsmelding om oppgavefordeling mellom stat,
fylkeskommune og kommune (våren).
Kommunene kan fatte vedtak om kommunesammenslåing i løpet av 2015, som med
regjeringens godkjenning kan tre i kraft fra 2018 (løp 1).

2016



Frist for kommunene i mai til å utrede kommunestruktur og velge eventuelle partnere
for sammenslåing (løp 2).
Fylkesmannen avslutter regional prosjektorganisasjonen (desember).

2017
 Regjeringen og Stortinget behandler den nye kommuneinndelingen(våren).
 Stortinget skal vedta eventuelle nye oppgaver til kommunene (våren).
 Ny kommuneinndeling (løp 2) vil tre i kraft fra 2020.
En mer detaljert fremdriftsplan finnes på departementets nettside
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/kampanjer/kommunereform/prosess.html?id
=751050
Bærum kommune og kommunereformen
Kommunereformen innebærer et utredningsoppdrag til alle kommuner. I brev av 26.
august 2014 til alle landets ordførere skriver kommunalministeren: «Et flertall i
kommunal- og forvaltningskomiteen understreket ”at det er eit utredningsansvar for alle
kommuner”. Jeg forstår dette slik at alle kommuner skal gå gjennom prosessen med å
diskutere og vurdere sammenslåing og at prosessen avsluttes med et kommunestyrevedtak
senest innen våren 2016.»
Målt i antall innbyggere er Bærum kommune i dag en av landets største kommuner. Selv
etter en kommunereform med omfattende kommunesammenslåinger, vil Bærum kommune
etter alt å dømme fortsatt være blant de kommunene som har flest innbyggere.
Kommunereformen handler ikke bare om størrelse målt i innbyggertall, men også om
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geografisk utstrekning, befolkningstetthet, egnede enheter for arbeids- og boligmarked,
muligheter til rasjonell transport- og arealpolitikk mv. Derfor er kommunereformen etter
Rådmannens vurdering en utfordring som også i Bærum kommune bør møtes med solid
utredningsarbeid for å skape et best mulig grunnlag for de vurderinger kommunestyret skal
gjøre våren 2016.
Det er forventet en befolkningsvekst på om lag 320.000 innbyggere i Oslo og Akershus
frem mot 2035 (SSB, alternativ MMMM). Planlegging, beslutningsprosesser og
tilrettelegging for veksten er i dag fordelt på mange kommunale, fylkeskommunale og
statlige aktører. Det er naturlig at utredningsarbeidet om kommunestruktur ser på hva som
kan være formålstjenlig struktur når det skal legges til rette for gode og helhetlige
løsninger for den store befolkningsveksten.
Det kan være hensiktsmessig å dele arbeidet i to faser. Først en utredningsfase med
kunnskapsinnhenting og dokumentasjon, som sikrer god beskrivelse av utfordringer,
muligheter og handlingsrom. Rådmannen ser for seg to delrapporter:


Delrapport én (vår/sommer 2015) med kommunestrukturenes betydning for
samfunnsmessige utfordringer som arealdisponering og transport, næringsutvikling,
vekstkraft, bo- og arbeidsmarkedsregioner og eventuelle andre problemstillinger
(«samfunnsfloker») som kan være relevante i vår region.



Delrapport to (høst 2015) med fokus på kommunestrukturenes betydning for hvilke
oppgaver kommunen bør ha i fremtiden og hvordan disse skal løses. Se på nye
oppgaver som blir foreslått av regjeringens ekspertutvalg (desember 2014) og i
Stortingsmelding (våren 2015). I debatten om kommunestruktur er det reist forslag
om at de største sammenslåtte kommunene bør kunne få «byfylkestatus». En
vurdering av dette for kommuner/regioner i Oslo-området bør være en sentral del
av utredningsarbeidet.

Deretter en vurderingsfase, hvor det på grunnlag av den dokumentasjon som er utredet
gjøres vurderinger om kommunesammenslåing er aktuelt, hva man eventuelt forventer å
oppnå med endring av kommunestruktur og hvilke kommuner det i så fall er relevant å slå
sammen.
Økonomiske virkemidler
Staten vil dekke nødvendige engangskostnader ved kommunesammenslåinger etter en
standardisert modell. Kommuner som slår seg sammen vil også få reformstøtte. Begge
deler er differensiert etter innbyggerantallet. Dessuten vil sammenslåtte kommuner beholde
statlige tilskudd som om de fortsatt var flere kommuner i 15 år etter en sammenslåing, jf.
dagens ordning med inndelingstilskudd.
Opplegg for utredningsarbeidet
Utfordringene som skal utredes er felles for mange kommuner i Oslo-området. Det vil ikke
være hensiktsmessig at hver enkelt kommune lager sin egen utredning, i det minste ikke
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for fase 1 – kunnskapsinnhenting og dokumentasjon. Rådmannen foreslår at det søkes
opprettet et samarbeid med aktuelle kommuner (eller grupper av kommuner som har et
etablert regionsamarbeid), og eventuelt KS Oslo og Akershus. Kommunene bør sammen
konkretisere utredningsoppdrag/ utredningstemaer og innhente ekstern bistand, som
eventuelt sammen med utredningsmiljøer i de aktuelle kommunene kan utarbeide solid
grunnlagsmateriale for kommunestyrenes vurdering av eventuelle endringer av
kommunestruktur.
Rådmannen foreslår at administrasjonen gis fullmakt til å kontakte aktuelle kommuner,
drøfte opplegg for samarbeid og komme tilbake til formannskapet med forslag til opplegg
og samarbeidspartnere for utredningsarbeidet.
Politisk styring
Til å lede arbeidet politisk foreslår Rådmannen at det opprettes en folkevalgt
styringsgruppe, på samme vis som for utredningen om politisk styringsmodell.
Styringsgruppen for dette arbeidet besto av ordfører, varaordfører og alle gruppeledere.
Samarbeid om utredninger og dialog med andre kommuner vil kreve betydelig politisk og
administrativ oppmerksomhet i 2014 og 2015.
Medvirkning og medbestemmelse
Innbyggerne skal gis mulighet til medvirkning i arbeidet med kommunereformen. Det er
antakelig mer aktuelt i vurderingsfasen enn i første fase med kunnskapsinnhenting og
dokumentasjon. Rådmannen vil vurdere behov og muligheter for innbyggerdialog, og
fremme forslag til aktuelle løsninger. En mulig løsning er å benytte de standardverktøy for
medvirkning som departementet vil utarbeide særskilt for kommunereformen, blant annet
et standardopplegg for spørreundersøkelser. Det kan også vurderes andre metoder for
innbyggermedvirkning, f.eks. at enkeltpersoner, organisasjoner og næringsliv kan gi
direkte innspill via kommunens nettside eller sosiale medier.
Rådmannen vil sørge for at hovedtillitsvalgte og hovedverneombud sikres informasjon om
arbeidet.
Økonomiske konsekvenser
Utredningsarbeidet vil kreve kjøp av eksterne tjenester. Det er rimelig å forvente at det gis
statlig tilskudd til kommunenes utredningsarbeid. Rådmannen vil i det videre arbeid se
nærmere på budsjettbehov til ekstern utredning, kostnadsdeling med samarbeidende
kommuner og muligheter for statlig tilskudd, og deretter komme tilbake med forslag til
inndekning.

BÆRUM KOMMUNE

Notat
Fra:

Rådmannen i Asker og Rådmannen i Bærum

Til:

Ordførerne i Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole

Dato: 20. november 2014

DRØFTINGSNOTAT, OPPLEGG FOR FELLES UTREDNING OM KOMMUNEREFORMEN

Bakgrunn
Ordførere og rådmenn i kommunene Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Lier og Hole er invitert til
felles drøfting om arbeidet med kommunereformen. Dette notatet er ment som et felles
utgangspunkt for diskusjon om utredningssamarbeidet.
1. Forslag til konklusjon: Kommunene ………………………………… samarbeider om
utredningsoppdrag knyttet til kommunereformen.

Opplegg for utredningsarbeidet
Vi foreslår at utredningen vinkles mot å se på det eventuelle mulighetsrommet som kan ligge i
endret kommunestruktur, og hvilken betydning kommunegrensene har for de deltakende
kommuners felles evne til
-

å møte egne utfordringer som følger av å være en del av hovedstadsregionen, eksempelvis
arealplanlegging og transportløsninger
å bidra til å løse hovedstadsregionens felles utfordringer

Videre bør utredningen se på kommunegrensenes betydning for kommunale oppgaver, både
tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Det bør legges særlig vekt på muligheten for nye
kommunale oppgaver, med utgangspunkt i ekspertutvalgets forslag (desember 2014) og
Regjeringens videre behandling av dette forslaget. Utredningen må også se på dagens
kommunale oppgaver, og vurdere om eventuell endring av kommunegrenser kan få betydning
for løsningen av disse oppgavene. Det forutsettes at vurderingen omfatter både
stordriftsfordeler og eventuelle «stordriftsulemper», og at det vinkles både mot kvalitet og
økonomi.
Det bør legges opp til at det eksterne utredningsarbeidet skal tjene som kunnskapsgrunnlag for
kommunenes egne vurderinger om vektlegging av ulike momenter og veivalg. Den skal derfor
belyse muligheter og konsekvenser av ulike løsninger, men ikke gi råd om konklusjon.
2. Forslag til konklusjon: Utredningsoppdraget skal skaffe kunnskapsgrunnlag for
kommunenes egne vurderinger og beslutninger, ikke gi råd om valg av løsning eller trekke
konklusjoner.
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I Asker (formannskapssak 171/14) og Bærums (formannskapssak 147/14) forberedende arbeid
er det lagt opp til at det lages to delrapporter, en med samfunnsperspektiv og en med
oppgaveperspektiv. Dette notatet har utgangspunkt i disse to kommunenes sak om opplegg
for arbeidet med kommunereformen, med noen tillegg og konkretiseringer. I arbeidet med
notatet er det i tillegg hentet inspirasjon fra blant annet Telemarksforsknings rapport
«Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder» og Jørn Rattsøs SØF-rapport nr.
02/14 «Næringsutvikling, utdanningsvekst og urbanisering: Utredninger for kommunereform»

Utredningstemaer
Utredningsoppdraget har to hoveddeler: kommunens rolle som samfunnsutvikler og
demokratisk arena, og kommunens oppgaver (tjenesteyting og myndighetsutøvelse). Vi
foreslår at utredningen skal ha to hoveddeler, som kan være deler av et felles
utredningsoppdrag, eller deles i to separate oppdrag (forslag til valg av løsning omtales senere
i notatet).
Delrapport 1 - Kommunestrukturenes betydning for samfunnsmessige utfordringer. Her er det
særlig vekt på befolkningsutvikling, næringsutvikling, arealdisponering (vekst/vern), samferdsel
og kollektivknutepunkter, boligbygging, fortetting og stedsutvikling, samt eventuelle andre
problemstillinger («samfunnsfloker») som kan være relevante i vår region (både internt i de
samarbeidende kommuner og i regionen som et hele, dvs. hovedstadsregionen). Vinklingen vil
være kommunen som samfunnsutvikler. På dette området foreligger en rekke aktuelle
utredninger. Rapporten skal sammenfatte eksisterende kunnskap, vinkle det mot
kommunestruktur og tilføre ny kunnskap der det er nødvendig for å belyse temaene.
I debatten om kommunestruktur er det reist forslag om at de største sammenslåtte
kommunene bør kunne få «byfylkestatus». En vurdering av utvidet kommunalt ansvar og
myndighet på områder som omfattes av denne rapporten bør være en sentral del av
utredningsarbeidet.
Vi foreslår at kommunen som demokratisk arena også inngår i denne delrapporten, med vekt
på temaene:
-

Nærhet mellom folkevalgte og innbyggere
Innbyggernes engasjement og deltakelse
Politisk handlingsrom
Innbyggernes påvirkningskraft på samfunnsutviklingen

Delrapport 2 - Kommunestrukturenes betydning for hvilke oppgaver kommunen bør ha i
fremtiden og hvordan disse skal løses. Med oppgaver menes her både kommunens oppgaver
som tjenesteprodusent/tjenestetilbyder og kommunens oppgaver som myndighetsutøver.
Rapporten bør se på nye oppgaver som blir foreslått av regjeringens ekspertutvalg (desember
2014) og i Stortingsmelding (våren 2015).
Siden de deltakende kommuner har svært forskjellig størrelse målt i antall innbyggere, må
også dagens oppgaver inngå i denne delrapporten. Kan endrede kommunegrenser innebære
stordriftsfordeler? Vil endring introdusere «stordriftsulemper» på noen områder? Endringen
kan oppleves forskjellig sett fra en stor og en liten kommunes perspektiv. Begge perspektivene
må belyses i rapporten.
3. Forslag til konklusjon: Med bakgrunn i innholdet i dette notatet utarbeides det
konkurransegrunnlag for eksternt felles utredningsoppdrag for kommunene Asker, Bærum,
Røyke, Hurum, Lier og Hole.
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Mulighet for lokale tillegg
Det kan være at den enkelte kommune ønsker mulighet til å bestille tilleggsrapporter ut fra
egne behov, enten en det er tilleggstemaer som er særlig aktuelle for den enkelte å få utredet,
eller det dreier seg om å se de temaer som er utredet felles mer ut fra den enkelte kommunes
eget perspektiv. Bestilling av eventuelle tilleggsutredninger for enkeltkommuner fra samme
leverandør som fellesrapporten kan være både rimeligere og samtidig bedre forankret i
fellesutredningen enn om de skulle bestilles som et frittstående utredningsoppdrag. Av
anskaffelsestekniske årsaker kan det by på problemer å inkludere denne muligheten i
anskaffelsen. Det vil bli vurdert nærmere om det er mulig å ha med en opsjon på slike
tilleggsutredninger i anskaffelsen, eller om tillegg eventuelt må anskaffes av den

Styring og oppfølging
Det bør opprettes en felles styringsgruppe som kan følge utredningsarbeidet underveis, og
som uten unødvendig tidsbruk kan ta stilling til eventuelle spørsmål utrederne har behov for å
avklare mens utredningsarbeidet pågår.
4. Forslag til konklusjon: Det opprettes en felles styringsgruppe som består av ordførerne og
rådmennene i de samarbeidende kommunene.

Ekstern bistand
Det er forutsatt at det innhentes ekstern bistand til å gjennomføre utredningsarbeidet. Det er
mulig å legge opp anskaffelsen slik at tilbyderne kan velge om de vil levere tilbud på bare en av
delrapportene, eller et samlet tilbud på begge rapporter. Det kan også stilles krav om at det
bare kan gis tilbud på hele utredningsarbeidet (med begge delrapporter) samlet.
Et felles oppdrag kan gi fordeler ved å se de to delrapportene/utredningsområdene i
sammenheng, sikre en felles tilnærming og gi gjenbruk av grunnlagsdata. Det må også
forventes at arbeid med kommunenes felles styring og oppfølging av utredningsarbeidet blir
mindre ressurskrevende med en utfører enn med to utførere med ansvar for hver sin
delrapport. Vi anbefaler derfor en løsning med et samlet utredningsoppdrag, uten mulighet til
å dele oppdraget mellom flere tilbydere. Dette utelukker ikke at flere aktører kan levere et
felles tilbud (f.eks. et konsulentselskap og en forskningsinstitusjon som samarbeider).
5. Forslag til konklusjon: Det utlyses et samlet utredningsoppdrag for hele utredningsarbeidet,
uten mulighet til å dele oppdraget på flere tilbydere.

Administrativ arbeidsgruppe
Det bør opprettes en administrativ arbeidsgruppe som gis ansvar for å utarbeide
konkurransegrunnlag for anskaffelse av utredningsbistand, gjennomføre anskaffelsen og bistå
styringsgruppen i oppfølging av utredningsarbeidet.
6. Forslag til konklusjon: Det opprettes en administrativ arbeidsgruppe med et medlem fra
hver av kommunene.
7. Forslag til konklusjon: Den administrative arbeidsgruppen gis fullmakt til å gjennomføre
anskaffelse og inngå kontrakt for felles utredningsoppdrag.
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Fremdriftsplan
Kommunestyrene skal fatte vedtak om kommunens forhold til kommunereformen i løpet av
første halvår 2016. Forut for vedtaket bør det være god tid til både lokale og eventuelle felles
vurderingsprosesser med bakgrunn i blant annet det felles utredningsarbeid som er utført.
Utredningene bør derfor foreligge i løpet av høsten 2015.
Dersom en tenker seg at det tar seks måneder fra kontrakt er inngått til utredninger legges
frem, betyr det at kontrakt om utredningsarbeidet bør inngås før 1. april 2015. Det betyr igjen
at det nå er i underkant av fire måneder til å gjøre de forberedelser som er nødvendige for å
sikre at utredningene dekker de behov kommunene har.
Forberedelsene består i å utarbeide konkurransegrunnlag for anskaffelse av bistand til
utredningsarbeidet, sikre at kommunene er omforent om konkurransegrunnlaget og
gjennomføre anskaffelsen. En slik anskaffelse tar minimum tre måneder (utlysing med rimelig
frist til å levere tilbud, vurdering av tilbudene, kontraktsinngåelse, klagefrist og tid til rigging og
igangsetting av arbeidet).
8. Forslag til konklusjon: Det fastsettes følgende milepæler for felles utredningsarbeid:
01.02.2015: Konkurransegrunnlag utarbeidet og konkurranse utlyst
01.05.2015: Oppstart utredningsarbeid
01.10.2015: Endelige rapporter fremlagt
Det bør avsettes tid til møter i styringsgruppen ved oppstart av utredningsarbeidet, underveis
og før sluttrapport legges frem.
9. Forslag til konklusjon: Det planlegges for møter i styringsgruppens på følgende tidspunkter
Uke 7 (9.–13. februar)
Uke 19 (4.–8. mai)
Uke 26 (22.–26. juni)
Uke 39 (21.–25. september)
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Økonomi
Utredningsarbeidet er et omfattende oppdrag som kan løses på mange måter, avhengig av
ambisjoner, ressursramme og tid til rådighet. Det vil være hensiktsmessig å avklare ambisjoner
og forventninger på forhånd.
Tidsrammen må angis i konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlagets beskrivelse av
forventinger og utredningstemaer vil også være avklarende for oppdragets omfang. Det vil
likevel være en fordel om den økonomiske rammen er avklart i konkurransegrunnlaget, slik at
valg av utfører handler om utførerens opplegg for gjennomføring, og ikke om valg av helt
forskjellig ressursbruk og ambisjonsnivå. Vi foreslår at det settes av en økonomisk ramme på
1,5 mill. kroner, og at den fordeles mellom kommunene etter innbyggertall per 01.01.2014.
Fordelingsnøkkelen blir da:

Kommune

Innbyggere

Andel

118 588

49,69 %

Beløp
745 350

ASKER

58 338

24,45 %

366 750

RØYKEN

20 621

8,64 %

129 600

HURUM

9 330

3,91 %

58 650

LIER

25 175

10,55 %

158 250

HOLE

6 595

2,76 %

41 400

SUM

238 647

100,00 %

1 500 000

BÆRUM

10. Forslag til konklusjon:
1) Det fastsettes en økonomisk ramme på kr ______ for utredningsarbeidet.
2) Kostnadene til ekstern utredningsbistand fordeles forholdsmessig mellom de deltakerne
på grunnlag av folketall per 01.01.2014.

