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12/16   
Godkjenning av møteprotokoll nr. 02/16 
 

 

 
Behandling: 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Vedlagte møteprotokoll nr. 02/16 godkjennes. 
 
 

 

 
13/16   
Presentasjon av status og fremdrift i regionalutviklingsprosjekter 2016 
 

 

 
Behandling: 

Mat fra Vestviken og Gründerbyen Slemmestad orienterte om status for 
utviklingsprosjektene. Presentasjonene følger vedlagt protokollen. 
 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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Regionreformen - Innspill fra kommuner og kommuneregioner på retningsvalg 
 
 

 
Behandling: 

Følgende innspill ble meldt inn: Region Vestviken ber om at Buskerud Fylkeskommune i 
forhandlinger med Akershus og Østfold fokuserer på at regionen inngår i et felles bo- og 
arbeidsmarked. Det må legges til rette for en flerkjernet utvikling som bl.a. bygger opp om 
koordinerte kolletivløsninger og takstsamarbeid. Videre må det satses på videregående 
skole, sykehus og at statlige arbeidsplasser legges i randkommuner rundt Oslo. 
 
Rådmennens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 



 

Region Vestviken ber om at Buskerud Fylkeskommune i forhandlinger med Akershus og 
Østfold fokuserer på at regionen inngår i et felles bo- og arbeidsmarked. Det må legges til 
rette for en flerkjernet utvikling som bl.a. bygger opp om koordinerte kolletivløsninger og 
takstsamarbeid. Videre må det satses på videregående skole, sykehus og at statlige 
arbeidsplasser legges i randkommuner rundt Oslo. 
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Regionsamarbeidene Region Vestviken og Vestregionen i lys av kommunereformen 
og regionreformen 
 

 

 
Behandling: 
Forslag fra Evju om å evaluere samarbeidet i Region Vestviken, eksempelvis 
suksessfaktorer og utfordringer.  
 
Det vil nok være et behov for et regionssamarbeid i en stund framover til tross for denne 
utviklingen vi står overfor med kommunesammenslåing for to av kommunene, men det er litt 
vanskelig på nåværende tidspunkt å avgjøre i hvilket omfang. Det er uansett nyttig å ha et 
samarbeid på tvers av kommunegrenser. 
 
Ressurser/kapasitet og fokus endres for to av kommunene i den prosessen som allerede i 
gang. Kunne såkalte AD-hoc utvalg vært en idé? 
 
Kutter fylket ut regionale driftsmidler vil Region Vestviken måtte revidere samarbeidsavtalen 
med fylkeskommunen. 
 
Konklusjon: Kommunene ønsker å holde Region Vestviken på et lavere nivå enn tidligere 
med eksempellvis fire møter pr. år og bestille en evaluering på nyåret som er ferdigstilt 
innen september 2017. Region Vestviken ber samtidig om en evaluering av Vestregionen.  
 
Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

Kommunene ønsker å holde Region Vestviken på et lavere nivå enn tidligere med 
eksempelvis fire møter pr. år og bestille en evaluering på nyåret som er ferdigstilt innen 
september 2017. Region Vestviken ber samtidig om en evaluering av Vestregionen. 
 
 

 

 
16/16   
Nærpolitireformen - Kommunene som autonome enheter 
 

 

 
Behandling: 

 



 

Rådmennenes forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Notatet tas til orientering. 
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