SAKSNOTAT

Møtedato: Rådmannsgruppen 13. november 2014
Sak:
59/2014 Handlingsplan 2015

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2015.

Visjon, hovedmål og innsatsområder
Følgende visjon, hovedmål og innsatsområder ligger til grunn for forslaget til handlingsplan for 2015 :
Visjon:

Vestregionen: attraktiv – bærekraftig - dynamisk

Hovedmål:

Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og
verdiskapingsregion i Norge og Europa.

Innsatsområder i henhold til vedtatt samarbeidsplattform 2015 – 2018:
- Regional utvikling
- Helse
- Kultur
- Forvaltningsreformen

Handlingsplan 2015
Innsatsområde:

Regional utvikling

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:
Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling
Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse
Arealbruk, transport og knutepunktutvikling
Arbeidet med å revidere Vestregionens strategi for arealbruk og transport ” Balansert utvikling”, ble
igangsatt i 2014, og skal ferdigstilles i 2015. Strategiarbeidet skal inkludere betydningen av innovasjon,
forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger, i tillegg til å
oppdatere kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for gjeldende strategi.
I februar vil de statlige etatene offentliggjøre sine strategiske innspill til Nasjonal transportplan 2018 –
2027. Offentliggjøringen vil gi samarbeidsalliansen en første mulighet til å spille inn sine synspunkter i
planprosessen.
Tiltak

Aktiviteter

2015

Oppdatere Vestregionens areal- og
transportstrategi

Gjennomføre konferansen ”Transport 2.0?” i samarbeid med
Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric Mobility Norway
Supplere og sammenstille eget kunnskapsgrunnlag med
kunnskapsgrunnlaget som er utviklet i løpet av planprosessen i

Q1

VESTREGIONEN · 16 KOMMUNER VEST FOR OSLO
Kunnskapssenteret Asker, Drammensveien 915, 1383 Asker, Tel +47 906 13 953, post@vestregionen.no
WWW.VESTREGIONEN.NO

Q2
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Oslo og Akershus samt Osloregionens strategiarbeid
Starte formell behandling Vestregionens organer

Q3

Tilrettelegge for utviklingen av
bærekraftige pilotprosjekter

Videreutvikle samarbeidet med Buskerudbyen, Smart City
Bærum og Electric Mobility Norway.

Løpende

Etablere samarbeid med akademia
og andre relevante FoU-miljøer
Delta i Osloregionens revidering av
samarbeidsalliansens areal- og
transportstrategi
Bidra i nasjonale og regionale planog utviklingsprosesser

Utarbeide plan for kontakt med akademia / FOU-miljøer

Q2 + Q3

Delta i arbeidsgrupper i samarbeidsalliansen

Løpende

Respondere på etatenes strategiforslag i NTP-prosessen
Utarbeide forslag til et første felles ”høringsnotat” NTP
Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVUforslag

Q1
Q3
Løpende

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse
Offentlig og privat sektor står overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene
som kommer. Vestregionen ønsker å samarbeid med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og
frivillig sektor i etableringen av kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller både innbyggernes,
kommunenes og næringslivets ønsker og behov.
Tiltak

Aktiviteter

2015

Konkretisere innhold og prioritering
i fokusområdet

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens (framtidige)
arbeidskraftsbehov

Q1 + Q2

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til medlemskommunenes
kompetanseutviklingsbehov

Q1 + Q2

Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet

Q3

Informasjon til alle ledergruppene i samarbeidsalliansen

Q1

Utvikle undervisningstilbud innen helse inkl. folkehelse

Q1 – Q4

Markedsføre mastermodul
”Ledelse, innovasjon og demokrati”
Videreutvikle samarbeidet med
Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Organisering
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet. Dersom rådmannsgruppen i møte 13.11.2014
vedtar å etablere arbeidsgrupper for hvert innsatsområde, vil daglig leder være sekretær for
arbeidsgruppen.
Ressurser
Det er avsatt kr 350 000 til innsatsområdet i 2015. Beløpet skal dekke gjennomføringen av
handlingsplanens aktiviteter. Konferansen Transport 2.0? gjennomføres med deltakeravgift som dekker
lokalleie og bevertning.
Rapportering
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen.
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Innsatsområde:

Helse

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:
Fokusområde 1
Fokusområde 2

Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde
Samfunn og folkehelse

I tillegg har styringsgruppen i møte 09.10.2014 vedtatt at det avsettes personellressurser knyttet til
utlysing og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra 2015.
Vi har valgt å definere arbeidet med BPA som et eget fokusområde.
Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde KHS
Ny helselovgiving og endringer i oppgavefordelingen mellom helseforetak og kommune, har gitt
kommunene nye oppgaver både innen somatikken og psykisk helse/rus. Selv om avtaleverket
mellom kommunene og helseforetaket er på plass, er det fortsatt behov for avklaring av den
konkrete oppgavefordelingen mellom partene, kommunenes veiledningsbehov og hvordan
kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommunen skal organiseres.
Fokusområdet ivaretas i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde som består av
Vestregionens 15 kommuner i tillegg til 10 andre kommuner i Buskerud.
Vestregionen ønsker at følgende blir fokusert i Kommunehelsesamarbeidet i 2015:
- Kompetanseutvikling og kompetansesamarbeid; innad i den enkelte kommune, mellom kommunene
og mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten.
- Videreutvikling av styringsdata for somatikk og psykisk helse/rus
- Helhetlige pasientforløp innen psykisk helse og rus
Samfunn og Folkehelse
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å fremme befolkningens helse og trivsel gjennom systematisk
innsats og kunnskapsbaserte tiltak innenfor alle kommunale sektorer og tjenesteområder.
Folkehelseutfordringene er sammensatte og kan ikke løses av enkeltstående tiltak.
I dag utføres det i liten grad forskning knyttet til folkehelsearbeid, og forskningsbasert metodikk er i liten
grad utviklet. Vestregionen vil derfor søke å etablere samarbeid med forskningsinstitusjoner og aktører i
frivillig sektor med sikte på å stimulere til økt forskning innen folkehelsefeltet, og til utvikling av
forskningsbasert metodikk.
Tiltak

Aktiviteter

2015

Konkretisere innhold og
prioritering i fokusområdet

Utvikle kunnskapsgrunnlag
Oppdatere status folkehelseinnsats i kommunene

Q1+Q2
Q1

Tilrettelegge for infospredning om
tiltak/resultater i kommunene

Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet
Konkretisere tiltak for å spre kunnskap/resultater i
folkehelsearbeidet.

Q2
Q2
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Brukerstyrt personlig assistanse BPA
Rådmannsgruppen vedtok i møte 21.8.2014 å starte arbeidet med å utarbeide grunnlag for felles
utlysning av ny konsesjonsperiode for private leverandører om leveranse av tjenester til brukere med
vedtak om brukerstyrt personlig assistanse. Innhenting av forpliktelseserklæring vil bli gjennomført i
2014.
Tiltak

Aktiviteter

2015

Etablere konsesjonsgrunnlag
Lyse ut ny konsesjon
Vurdere innkomne
konsesjonssøknader
Velge nye konsesjonærer
Kontraktsinngåelse

Bistå arbeidsgruppe
Gjennomføre alle praktiske tiltak

Q1 – Q3
Q4
Q4

Bistå arbeidsgruppe
Klargjøre kontraktsgrunnlag

Q4
Q4

Organisering
Fokusområdet Kommunehelsesamarbeidet (KHS) ledes av tilsatt prosjektleder som inngår i
Vestregionens sekretariat. Prosjektleder rapporterer til Kommunehelsesamarbeidets eiermøte som
avholdes en gang pr år, og som består av ordførerne i de 26 medvirkende kommuner. I tillegg
rapporterer prosjektleder løpende til Kommunehelsesamarbeidets styre og Vestregionens
styringsgruppe. Vestregionens daglig leder har personalansvar for KHSs prosjektleder og bidrar som
faglig rådgiver.
I forslag til budsjett for 2015 er det satt av lønnsmidler som vil dekke 25% stilling for ledelse av
fokusområdet Folkehelse. Vedkommende vil inngå i Vestregionens sekretariat og rapportere til daglig
leder.
Styringsgruppen har fattet vedtak om at alle medlemskommuner i Vestregionen skal inviteres til å stå
bak felles utlysning av neste konsesjonsperiode som starter i 2016. Det er nedsatt en arbeidsgruppe
som er i ferd med å utarbeide forslag til nytt konsesjonsgrunnlag. Daglig leder vil få ansvar for at de
praktiske delene av å klargjøre for ny konsesjonsrunde i inneværende år, samt å bistå arbeidsgruppen.
Ressurser
Etter vedtak i Kommunehelsesamarbeidets eiermøte, ønsker Kommunehelsesamarbeidet ikke lenger å
motta deler av Vestregionens medlemskontingent. Kommunehelsesamarbeidet skal i 2015 være
selvfinansiert gjennom egen deltakerkontingent og ekstern prosjektfinansiering. Vestregionen vil kreve
godtgjøring for de administrative og faglige tjenestene som ytes av sekretariatet.
Avsatte midler til fokusområdet folkehelse vil dekke 25% stilling.
Dersom styringsgruppen fatter vedtak om å kreve ekstra kontingent for arbeidet med å klargjøre ny
konsesjonsrunde for Brukerstyrt personlig assistanse, vil midlene kunne dekke faglig bistand som ikke
ivaretas av nedsatt arbeidsgruppe og annonsering.
Rapportering
Tertialrapporter for alle tre fokusområder behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for
hvert av fokusområdene behandles av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i
Vestregionen.
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Innsatsområde:

Kultur

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:
Fokusområde 1
Fokusområde 2

Kunst rett vest
Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Kunst rett vest
Vertskap for Kunst rett vest i 2015 er Bærum kommune. Fellesutstillingen vil finne sted i Henie-Onstad
Kunstsenter.
Tiltak

Aktiviteter

2015

Ekstern finansiering

Utforme søknader til offentlige instanser

Q1

Sponsorsøk og annonsesalg

Q1

Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen

Q1

Søknadsfrist

Q2

Etablere jury

Q4

Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere

Q2

Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap

Løpende

Avklaring av vertskommune 2016

Q1

Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap

Løpende

Samarbeid med faggruppen

Løpende

Samarbeid med kulturnettverket

Løpende

Kontakt med kunstnere i regionen

Løpende

Seminar for kunstnere og kunstinteresserte

Q3

Åpningsarrangement

Q3

Praktisk tilrettelegging fellesutstilling

Q2 + Q3

Praktisk tilrettelegging åpne atelierer

Q2 + Q3

Utarbeide markeds- og medieplan

Q1

Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell

Q2 + Q3

Produsere og distribuere digitalt materiell (nettside,
nyhetsbrev, FB med mer)

Løpende

Pressekontakt

Løpende

Rapportering

Utarbeide årsrapport

Q1

Gjennomgang mål, finansiering
og ressursbruk

Sak legges fram for Rådmannsgruppen 10.09.2015

Q1 – Q3

Søkeprosess kunstnere

Samarbeid med vertskommune

Intern kommunikasjon

Forberedelser årets
arrangement

Markedsføring
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Vestregionens Ungdomssymfoniorkester
I dag er ikke alle kommuner representert i orkesteret, og deltakelse i prosjektet IRIS som er finansiert av
Sparebankstiftelsen Dnb gir mulighet til å forsterke arbeidet med å øke rekrutteringen slik at alle
kommuner i Vestregionen blir representert i orkesteret. Orkesteret skal være et tilbud både til dem som
ønsker å ha musikken som hobby og til dem som tar sikte på en profesjonell karriere.
Tiltak

Aktiviteter

Rekruttere nye deltakere

Etablere forpliktende samarbeid med strykere i de største
kultur- og musikkskolene i regionen
Videreutvikle kontakten med kultur- og musikkskolene i
Bærum, Asker og Drammen for deltakelse i Juniororkesteret
Videreføre kontakt med korps og orkester i regionen

Gjennomføre øvelser og
orkestersamlinger
Gjennomføre prosjektet IRIS i
samarbeid med Norsk
Kulturskoleråd BTV

2015
Løpende
Løpende

Formidle informasjon til alle kultur- og musikkskolen i regionen
samt korps/orkestre
Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider

Løpende

Gjennomføre gruppeøvelser, orkestersamspill og
inspirasjonskonserter der Dextra Musica-utøvere deltar.
Samspilltreff med El Sistema. Se terminplan

Løpende

Løpende

Organisering
Kunst rett vest ledes av prosjektleder i 100% stiling som inngår i Vestregionens sekretariat.
Ungdomssymfoniorkesteret ledes av tilsatt daglig leder i 20% stilling, og timebasert dirigent. I tillegg
gjennomføres gruppeøvelser av timeengasjerte musikere og lærere fra kultur- og musikkskolene.
Ressurser
Det er foreslått av satt kr 800 000 i budsjettet for 2015 til Kunst rett vest. Gjennomføringen av
aktivitetsplanen forutsetter eksterne tilskudd i størrelsesorden kr 400 000 – 500 000 som tidligere år
pluss bidrag fra vertskommunen.
Det er foreslått avsatt kr 600 000 i budsjettet for 2015 til orkesteret.. Beløpet skal dekke leders lønn,
dirigent, timelærere, øvingslokaler, transport av orkesterdeltakere og instrumenter samt andre
driftsutgifter.
I tillegg vil orkesteret motta rundt kr 250 000 fra Sparebankstiftelsen Dnb gjennom prosjektet IRIS:
Beløpet er bundet til aktiviteter som supplerer ordinær drift.
Rapportering
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen.

Innsatsområde:

Forvaltningsreformen

Regjeringen har igangsatt en forvaltningsreform med formål å endre oppgavefordelingen mellom
nåværende forvaltningsnivåer, overføre oppgaver til kommunene og redusere antallet kommuner.
Vestregionen vil være en felles arena for å drøfte, og eventuelt å påvirke, innholdet og
rammebetingelsene for reformen. Styringsgruppen besluttet i møte 4.09.2014 å legge inn
forvaltningsreformen som et fast punkt i hvert møte.
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