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Rådmannsgruppemøte 25.02.2016 
Sak 04/2016    Årsberetning 2015 
 

Forslag til vedtak/framsending til generalforsamlingen 
Årsberetning for Vestregionen 2015 tas til orientering. 

OM VESTREGIONEN 
Vestregionen er en frivillig samarbeidsallianse mellom 15 kommuner og 2 fylkeskommuner, basert på 
en felles forståelse av regionens utfordringer og muligheter. Samarbeidet ble etablert i 1992, og er 
organisert som et §27-samarbeid i Kommuneloven.  
 
Organisering 
Vestregionen øverste formelle organ er den årlige generalforsamlingen. Her møter formannskapene i 
kommunene og fylkesutvalgene. Styringsgruppen som består av alliansens ordførere og 
fylkesordførere, er Vestregionens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Rådmannsgruppen 
forbereder og fremmer saker til styringsgruppen i samarbeid med sekretariat, og deltar i 
styringsgruppens møter. 
 
Lederskapet i Vestregionen går på omgang mellom kommunene.  Ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre 
Eiker overtok som leder i juni 2015 etter ordfører Lene Conradi i Asker. 
 
Aktiviteter i 2015 
Styringsgruppen har avholdt 5 møter og behandlet 48 saker. Rådmannsgruppen har avholdt 6 møter og 
behandlet 51 saker.  
Sentrale oppgaver i 2015 har vært: 
• REVIDERING AV VESTREGIONENS AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI ”BALANSERT UTVIKLING 2008 – 2018” 
• HØRING REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 
• BIDRAG I REVISJONEN AV OSLOREGIONENS AREAL OG TRANSPORTSTRATEGI  
• ANSKAFFELSESPROSESS NY TJENESTEKONSESJONSPERIODE FOR BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 
• VIDEREFØRING AV PROSJEKTET ELEKTRONISK MELDINGSUTVEKSLING (KOMUT) I REGI AV NORSK 

HELSENETT 
• REVIDERING AV KOMMUNEHELSESAMARBEIDETS SAMARBEIDSGRUNNLAG 
• UTVIKLING AV SAMARBEIDSMODELL MELLOM KOMMUNER OG FORETAK INNEN PSYKISK HELSE OG RUS 
 
Det er ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak eller likestillingstiltak i 2015. Arbeidsmiljøet vurderes 
som tilfredsstillende. 

Økonomi 
Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter i 2015 var kr 9181 681. Av disse var kr 540 000 
ubrukt tilskudd fra Helsedirektoratet som ble bevilget i 2014 og overført til 2015. 
  
Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 år innbygger, og 
deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger.  
 
Ordinær kontingent var kr 4 468 790, og utgjorde 48,5 % av Vestregionens totale inntekter i 2015. 
Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert innsatsområde. 
 
Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 178 626, som overføres til udekket tap.  
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Underskuddet skyldes i hovedsak merkostnader til advokatbistand for å videreutvikle og kvalitetssikre 
anbudsinnbydelsen knyttet til ny tjenestekonsesjonskontrakt for brukerstyrt personlig assistanse, og 
høyere kostnader knyttet til styringsgruppens aktiviteter i siste kvartal enn budsjettert. Disse kostnadene 
er ført under avdeling Løpende drift.  
 
Pr 31.12.2015 har Vestregionen en egenkapital på kr 747 984. 
 
Vestregionsamarbeidet i 2015 har bestått av: 

  Ordførere    Rådmenn 
Asker  Lene Conradi    Lars Bjerke 
Bærum  Lisbeth Hammer Krogh   Erik Kjeldstadli 
Drammen Tore Opdal Hansen   Osmund Kaldheim 
Hole  Per R. Berger    Ståle Tangstuen 
Hurum  Monica Vee Bratlie   Georg N. Smedhus/Øydis Jahren 
Krødsherad Olav Skinnes/Gustav Kalager  Anita Larsen 
Lier  Helene Justad/Gunn Cecilie Ringdal  Hans-Petter Christensen 
Modum  Terje Bråthen/Ståle Versland  Aud Norunn Strand 
Nedre Eiker Bent Inge Bye    Bengt Nystrøm 
Ringerike Kjell B. Hansen    Wenche Grinderud/Tore Isaksen 
Røyken  Rune Kjølstad/Eva Norén Eriksen Georg N. Smedhus/Jan Erik Lindøe 
Sande  Karl Erik Haslestad/Elin Weggesrud  Olav Grande 
Sigdal  Kari Kolbæk Ask   Jens Sveaass 
Svelvik  Jonn Gunnar Lislelid   Gro Herheim 
Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad   Morten Lauvbu/Trude Andresen 
Akershus Anette Solli    Tron Bamrud 
Buskerud Morten Eriksrød/Roger Ryberg  Runar  Hannevold/Georg N. Smedhus 
 
 
  Sekretariat 
Daglig leder      Nina Solberg 
Koordinator Kommunehelsesamarbeidet  Kari Engen Sørensen 
Prosjektleder   KomUt     Kjetil Axelsen 
Prosjektleder Kunst rett vest    Lena Hansson 
Prosjektleder Ungdomssymfonikerne (20%)  Sven-Erik Nilssen 
Prosjektleder IRIS (20%)    Liv Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRATEGISK PLATTFORM FOR VESTREGIONEN 2015 – 2018 
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Vedtatt i Vestregionens styringsgruppe 4. september 2014 
 
 
Visjon: 
Vestregionen: attraktiv – bærekraftig – dynamisk. 
 
Hovedmål: 
Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og verdiskapingsregion i 
Norge og Europa. 
 
Plattformen baseres på følgende elementer: 
Bærekraft: en grunnleggende premiss for Vestregionsamarbeidets arbeid 
Kompetanse: regionens viktigste ressurs 
Nettverk- og prosjektsamarbeid: metode og verktøy for bærekraftig utvikling 
Tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon: Vestregionens funksjon og rolle for å oppnå 
samarbeid og utvikling.  
 
Vestregionsamarbeidet skal både være en interessepolitisk allianse og en arena som bidrar til 
innovasjon og verdiskaping i den enkelte kommune og i regionen som helhet. Ved å utvikle og dele 
kompetanse, samordne interesser og ressursbruk innen prioriterte innsatsområder, og ved å være en 
samstemt og tydelig stemme, skal Vestregionen bidra til at medlemmene blir kraftfulle premissgivere for 
en bærekraftig utvikling i regionen. 
 
Vestregionens tre prioriterte innsatsområder vil være: 
Regional utvikling hvor fokus er rettet mot områdene: 
-   Arealbruk, transport og knutepunktutvikling  
-   Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanseutvikling  
 
Helse hvor fokus er rettet mot folkehelse og samhandlingsreformen gjennom områdene: 
-   Deltakelse i kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde 
-   Samfunn og folkehelse  
 
Kultur hvor fokus er rettet mot regionens historie, identitet og mangfold gjennom områdene:  
-   Kunst rett vest 
-   Ungdomssymfoniorkesteret 
 
Fokusområdene vil angi retning for hvilke prosjekter og tiltak som skal gjennomføres innen hvert av de 
tre prioriterte innsatsområdene. Prosjekter og tiltak forankres i Vestregionens årlige budsjett, årshjul og 
handlingsplaner.  
 
Regjeringen har varslet en forvaltningsreform med formål å endre oppgavefordelingen mellom 
nåværende forvaltningsnivåer, overføre oppgaver til kommunene og redusere antallet kommuner. 
Vestregionen vil kunne være en felles arena for å drøfte, og eventuelt å påvirke, innholdet og 
rammebetingelsene for reformen. Når regjeringen har klargjort premissene for reformen, vil 
Vestregionen forholde seg til reformen som et eget fokusområde.  

 

 

REGIONAL UTVIKLING 



  SAKSNOTAT 

 
 
 

Side 4 av 8 • 

Hovedfokus innenfor innsatsområdet regional utvikling er å bidra til utviklingen av en sosial, kulturell og 
økonomisk bærekraftig region gjennom erfaringsdeling, nettverkssamarbeid, påvirkningsarbeid og 
igangsetting av utviklingsprosjekter.  
 
Areal og transport  
Vestregionens 420 000 innbyggere bor både spredt over 5300 km2, og pendler daglig mellom 
kommunene og ut av regionen. Gjennomgående lav befolkningstettheten gir regionen særskilte 
utfordringer når det gjelder å etablere en bærekraftig infrastruktur i et funksjonelt bolig- og 
arbeidsmarked.             
 
Balansert utvikling  
Vestregionens styringsgruppe vedtok i november 2007 dokumentet  ”Balansert utvikling: Areal- og 
transportstrategier for Vestregionen 2008 – 2018”. I  2014 ble det vedtatt å oppdatere dokumentet, og 
reviderte strategier ble vedtatt i desember 2015. Her ble det besluttet å innarbeide et eget punkt knyttet 
til regionens forsknings- og innovasjonsbehov. 
 
Arbeidet med å revidere Vestregionens areal- og transportstrategier er samkjørt med Osloregionens 
arbeid med å revidere denne alliansens areal- og transportstrategier, og Oslo og Akershus arbeid med 
å utarbeide en felles, regional plan for areal og transport.  Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for 
Osloregionen og Oslo/Akershus er også lagt til grunn for revideringen av Vestregionens areal- og 
transportstrategier. 
 
Transport 2.0 
Vestregionen har i samarbeid med næringsklyngen Electric Mobility Norway, Buskerudbyen og Smart 
City Bærum diskutert behovet for forskning og innovasjon som kan bidra til nye, smarte og bærekraftige 
transportløsninger.  
 
Partene inviterte i fellesskap til konferansen ”På vei mot transport 2.0?” i februar 2015. Innleggene i 
konferansen finner du her: www.transport20.no  
Etter konferansen har partene benyttet tiden til å utvikle søknader til Forskningsrådet og Horisont 2020, 
og til å legge grunnlaget for mulig pilotprosjekter.  I tillegg er det planlagt en serie frokostmøter med 
oppstart våren 2016.  
 
Økonomi 
I budsjettet for 2015 ble det avsatt kr 400 000 til fokusområdet areal og transport. I tillegg ble det i mars 
2015 vedtatt å overføre kr 180 000 fra fokusområdet arbeidskraft og kompetanse til arbeidet med areal 
og transport. Norges forskningsråd bidro med kr 100 000 til å forberede søknad(er) til Forskningsrådets 
program Transport 2025. Resultatregnskapet for fokusområdet Areal og transport viser et overskudd på 
kr 109 184. 
 
Arbeidskraft og kompetanse 
Offentlig og privat sektor står overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene  
som kommer. Vestregionen har som mål å samarbeider med regionens utdanningsinstitusjoner, 
næringsliv og frivillig sektor for å etablere kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller innbyggernes, 
næringslivets og kommunenes ønsker og behov. 
 
Ledelse, innovasjon og demokrati 
Vestregionen har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud og Vestfold utviklet et deltids erfaringsbasert 
masteremne kalt ”Ledelse, innovasjon og demokrati”. Studiet startet opp høsten 2015, og flere av 
regionens kommunale ledere deltar. 
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Helsefokus 
Samarbeidsavtalen med Høgskolen i Buskerud og Vestfold åpner for utvikling av flere 
kompetansegivende tilbud og samarbeidsdrevet forskning. Sekretariatet har innledet samarbeid med 
Fakultet for helse med sikte på konkretisere nye samarbeidsprosjekt fra 2016. 
 
Oslo Brand Allianse 
Vestregionen har bidratt aktivt i utviklingen av en profileringsstrategi for å styrke Osloregionens 
internasjonale posisjon. Osloregionens mål er å etablere et formelt samarbeid kalt Oslo Brand Alliance 
sammen med Oslo Business Region og Visit Oslo for å forestå gjennomføringen av strategien. 
Vestregionens kommuner og fylkeskommuner er invitert til å bli medlem i alliansen. 
 
Økonomi 
Vestregionens sekretariat har disponert kr 70 000 av ordinær kontingent til dette fokusområdet i 2015. 
Resultatregnskapet for fokusområdet Arbeidskraft og kompetanse viser et overskudd på kr 4 433. 
 

HELSE 

Hovedoppgavene innenfor innsatsområdet helse har vært nettverksbygging, påvirkningsarbeid, 
prosjektledelse og koordinering av utviklingsprosjekter. Kommunehelsesamarbeidet, prosjekt 
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt), folkehelse og utlysning av ny konsesjonsperiode 
for brukerstyrt personlig assistanse har vært prioriterte samarbeidsområder i 2015. 

 
Kommunehelsesamarbeidet 
Ny helselovgiving og endringer i oppgavefordelingen mellom helseforetak og kommunene, har gitt 
kommunene nye oppgaver både innen somatikken og psykisk helse og rus.  
 
Kommunehelsesamarbeidet som består av 26 kommuner i Vestre Vikens opptaksområde, ble 
organisert som et tidsavgrenset prosjekt i 2009. I juni 2015 ble det besluttet å videreføre samarbeidet ut 
2017. Fokus skal fortsatt være å utvikle de kommunale tjenestene i tråd samhandlingsreformens 
intensjoner.  
 
Kompetanseutvikling 
Kompetanseutvikling har vært en prioritert oppgave for Kommunehelsesamarbeidet i 2015. Koordinator 
har deltatt i prosjektet ”Gjensidig kompetanseutvikling basert på E-læring” i regi av KS, sammen med 
Vestre Viken og Helse Sør-Øst. Hensikten er å samle alle E-læringskurs i en felles portal.  
 
25 kommuner har sertifisert superinstruktører i bruk av ALERT som er et verktøy for sikker og presis 
observasjon av pasienten. Kommunene har også bidratt med å definere styringsdata for Helse Sør-Øst 
innen psykisk helse og somatikk, og et utvalg kommuner har vært testpiloter.  
 
Vestre Viken 
Samarbeidet mellom kommunene og Vestre Viken er forankret i et felles avtaleverk og i en møtestruktur 
bestående av overordnet samarbeidsutvalg og fem lokale samarbeidsutvalg. I 2015 ble det besluttet å 
møte i overordnet samarbeidsutvalg med kommunalsjefer i stedet for rådmenn. Formålet med 
endringen var å styrke den faglig forankringen av samarbeidet. 
 
Selv om avtaleverket mellom kommunene og helseforetaket er på plass, er det fortsatt behov for 
avklaringer knyttet til den konkrete oppgavefordelingen mellom partene, kommunenes veiledningsbehov 
og hvordan kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommunen skal organiseres. 
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Helhetlige pasientforløp 
Kommunene Asker, Hurum og Røyken og DPS Asker har i fellesskap utarbeidet en modell for 
forpliktende samhandling knyttet til psykisk helse og rus. Modellen tar høyde for rett helsehjelp til rett tid 
for en gruppe pasienter med omfattende behov for tjenester.  
 
Utviklingen av denne modellen er et av fire delprosjekt i læringsnettverket ”Hjem til hjem”.  De øvrige 
har hatt fokus på kols, hoftebrudd og uheldig bruk av alkohol. Målsetningen er at kommunene og foretak 
sammen legger til rette for helhetlige pasientforløp. 
 
Økonomi 
Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom en kontingent på kr 2 per innbygger – totalt for 2015  
kr 954 664. I tillegg har Helsedirektoratet bidratt med kr 540 000 til prosjektet Helhetlige pasientforløp 
innen psykisk helse og rus. Resultatregnskapet for Kommunehelsesamarbeidet viser et overskudd på kr 
373. 
 
KomUt 
Prosjektet Elektronisk meldingsutveksling mellom  kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) ble 
videreført i 2015. Prosjektledelsen er lagt til Vestregionen, og prosjektet omfatter alle kommuner i 
Vestre Vikens tjenesteområde.  
 
Gjennomførte aktiviteter 
I løpet av 2015 er det inngåtts driftsavtale med alle kommunene. Det er etablert elektronisk 
meldingssystem mellom kommunene og foretaket for psykisk helse og rus, og arbeidet med å etablere 
meldingssystemer i forhold til de øvrige kommunale tjenestene, er startet opp.  
 
Vestregionen har også bidratt i nasjonalt prosjekt for videreutvikling av standarder knyttet til elektroniske 
meldinger, og i videreutviklingen av  funksjonaliteten i fagsystemene. 
 
Styringsgruppen behandlet i desember forslag om anskaffelse av felles digital kommunikasjonsløsning 
som skal sikre tilnærmet 100 prosent oppetid og dekning, ved bruk av digitale trygghetsalarmer.  
 
Økonomi 
Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet med kr 1. 333 000. Resultatregnskapet for KomUt viser 
et overskudd på kr 8 678. 
 
Folkehelse 
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å fremme befolkningens helse og trivsel. Folkehelseloven 
krever at kommunene har oversikt over innbyggernes helsetilstand, hvilke faktorer som påvirker folks 
helse, og at denne kunnskapen legges til grunn for politikkutformingen. Loven angir en arbeidsform med 
bestemte prosesskrav som skal sikre at folkehelsearbeidet blir kunnskapsbasert, systematisk og 
langsiktig. 
 
Kontaktarbeid 
I løpet av året er det etablert løpende kontakt og samarbeid med statlige myndigheter og 
fylkeskommunene for gjensidig informasjons- og kunnskapsutvikling, og for å avklare 
grenseoppgangene mellom den enkelte aktørs ansvarsområde og aktiviteter.  
 
Det er gjennomført samlinger med folkehelsekoordinatorene i kommunene for felles erfaringsutveksling 
og kunnskapsformidling, og for å diskutere Vestregionens framtidige rolle i folkehelsearbeidet i 
regionen. 
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Økonomi 
Sekretariatet har disponert kr 350 000 av ordinær kontingent til dette fokusområdet. Resultatregnskapet 
for fokusområdet Folkehelse viser et overskudd på kr 44 380. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse 
BPA er en måte å organisere praktiske tjenester til hjemmeboende personer med langvarige og store 
hjelpebehov. Det er bruker og kommunen som sammen vurderer om bruker kan nyttiggjøre seg BPA-
ordningen. 
 
Ny avtaleperiode  
I tillegg til kommunal drift av BPA-ordningen, har kommunene inngått likelydende avtaler med 
kommersielle  leverandører som skal yte BPA-tjenester. Avtaleperioden løp ut i desember 2015, og 
Vestregionen har benyttet 2015 til å lyse ut tjenestekonsesjonskontrakter for 4 nye år. Av 21 mottatte 
tilbud, ble 6 leverandører valgt.  
 
Økonomi 
Arbeidet med å forberede, lyse ut og velge tilbydere for ny tjenestekonsesjonsperiode, er finansiert dels 
gjennom en ekstrakontingent på kr 0,50 pr innbygger (kr 218 851) og dels gjennom Vestregionens 
ordinære kontingent (kr 85 043).  Midlene er benyttet til advokatbistand for å videreutvikle og 
kvalitetssikre anbudsinnbydelsen.  
 
 
KULTUR 
Hovedoppgavene innenfor innsatsområdet kultur har vært å drifte Vestregionens Ungdomssymfonikere 
og den årlige kunstmønstringen Kunst rett vest som ambulerer mellom kommunene i regionen. 
 
Kunst rett vest 
Kunst rett vest er en årlig kunstrunde der juryerte billedkunstnere og kunsthåndtverkere i Vestregionen 
viser hvert sitt verk i en fellesutstilling. I tillegg inviteres publikum til å besøke kunstnernes atelierer og 
verksteder to helger i arrangementsperioden. 
 
Rekordbesøk 
Fellesutstillingen ble i år vist i Hennie Onstad Kunstsenter, i Sal Haaken og tilstøtende rom. 
Åpningsseremonien ble lagt til utescenen og kombinerte kunstutrykkene dans, sang og performance og 
scenografi. Utstillingsperioden ble i år utvidet med én uke jamfør tidligere år. åpning Aldri har så  mange 
besøkt fellesutstillingen som i 2015. Hele 4.750 fant veien til kunstsenteret i Bærum i perioden 3. – 20. 
September. Av disse var 1 371 barn, hvorav 942 var elever i 7.-trinn i Bærumsskolene. Alle elevene fikk 
omvisning i utstillingen av kunstsenteret profesjonelle omvisere. 
 
De 122 åpne atelierene og verkstedene hadde 13 000 besøkende. I løpet av arrangementsperioden ble 
det omsatt kunst for kr 750 000. 

Årets kunstner 
En enstemmig fagjury som har bestått av Kristian Øverland Dahl, Britt Juul og Svein Ove Kirkhorn, har 
kåret Lars-Andreas Tovey Kristiansen til årets Kunst rett vest-kunstner 2015. Kunstneren er blant de 
yngre deltagerne, men har allerede hatt flere separat- og gruppeutstillinger i inn og utland. Ved siden av 
egne kunstprosjekter har han spilt en sentral rolle i arbeidet med å bygge opp et aktivt og godt 
samtidskunstmiljø i Vestfossen. 
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#SELFIErettvest   
Med prosjektet #SELFIErettvest ble profesjonelle og amatører oppfordret til å lage sitt eget selvportrett, 
og å legge ”selfien” ut på  Instagram. Hensikten var å skape bevissthet rundt selvportrettet, identitet og 
hva vi kommuniserer til andre gjennom bildene vi legger ut på nettet. Årets kunstnerseminar og 
åpningsseremoni hadde også Selfie som tema. 
 
Økonomi 
Foruten Vestregionens bidrag på kr 1.000.000, er fylkeskommunene og Norsk kulturråd viktige 
bidragsytere med henholdsvis kr 200 0000, kr 150 0000 og kr 120 000. Bærum kommunes vertsbidrag 
var kr 500 000. Resultatregnskapet for Kunst rett vest viser et overskudd på kr 7532. 
 
 
Ungdomssymfonikerne 
Ungdomssymfonikerne er Vestregionens orkesterskole, og er et gratis tilbud til unge mellom 8 og 18 år 
som har lyst til å lære å spille i et orkester. Deltakerne rekrutteres fra de kommunale musikk- og 
kulturskolene, skoleorkestre, skolekorps og videregående skoler i Vestregionen. I 2015 hadde 
orkesteret 27 faste medlemmer og 15 faste juniormedlemmer. 

Rekruttering 
Mange av våre musikere har de siste årene gått videre til nasjonale talenttilbud, musikklinjer og høyere 
musikkutdannelse. I 2015 har vi prioritert å rekruttere blant de yngste aldersgruppene (8 – 13 år). 

Mange potensielle musikanter har ikke kjennskap til orkesteret. Vi har derfor gjennomført møter med 
musikk- og kulturskolerektorene og musikkskolelærere gjennom året for å informere om at det er mulig 
å delta på en av helgesamlingene – for å sjekke ut om tilbudet frister. 

Sesongplan 
Vestregionens Ungdomssymfonikere øver ca. en helg i måneden på forskjellige steder i regionen under 
ledelse av dirigent Kjell Seim. Gruppeøvelsene ledes av musikere fra Oslofilharmonien, 
Kringkastningsorkesteret (KORK) og lærere ved musikk- og kulturskoler i Vestregionen. 
 
I 2015 ble det gjennomført 11 helgesamlinger og 3 konserter. Juniorsymfonikerne har deltatt i alle 
konserter, og en dag i hver helgesamling. 
 
Samarbeid med Dextra Musica 
IRIS er et treårig prosjekt finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet omfatter felles aktiviteter 
med unge musikere i Sandefjord/Grenland og i  bevegelsen El Sistema, samt metodeutvikling og 
pedagogisk utvikling av kultur- og musikkskolelærere. Alle deltakere får undervisning av unge musikere 
som er en del av Sparebankstiftelsens satsing på unge talenter; Dextra Musica. 
 
 
Venneforeningen 
Venneforeningen organiserer faglige og sosiale aktiviteter. Orkesterets medlemskap i De unges 
orkesterforbund, gjør det mulig for Venneforeningen å søke Frifondmidler som kan supplere den faste 
driften som finansieres av Vestregionen 
 
Økonomi 
Vestregionen bidro i 2015 med kr 600 000 og Sparebankstiftelsen DNB med kr 242 939. 
Resultatregnskapet for orkesteret viser et underskudd på kr 28 850. Resultatet for prosjekt IRIS viser et 
overskudd på 479. 
 


