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Rådmannsgruppens møte 14.09.2017   

Sak 24/2017 Videreføring av Vestregionsamarbeidet etter 2018? 
      Forslag til spørreundersøkelse 

 

Introtekst 
Vestregionen ble etablert som en frivillig, regional samarbeidsallianse i 1992. Samarbeidsalliansen 
består i 2017 av 15 kommuner og to fylkeskommuner, og er et selvstendig rettsubjekt i tråd med §27 i 
Kommuneloven. 
 
Våren 2018 skal Vestregionen ta stilling til om samarbeiddsalliansen skal videreføres etter 2018, 
hvordan samarbeidet eventuelt skal organiseres og innhold i en eventuell ny samarbeidsplattform. Som 
del av prosessen før beslutning fattes, har Styringsgruppen i Vestregionen (ordførerne) lagt opp til at 
det gjennomføres en spørreundersøkelse om kjennskap og opplevd nytteverdi  av samarbeidet.  

 
Spørreskjemaet er sendt til ordførere, formannskapsmedlemmer og rådmennenes ledergrupper i 
deltakende kommuner/fylkeskommuner. 
 
1. Kryss av for den kommunen/fylkeskommunen du tilhører.  
    Svaralternativ: oppgi kommunenavn. 
 
2. Stilling/funksjon i kommunen/fylkeskommunen  
    Svaralternativ : ordfører, annen folkevalgt, rådmann, kommunalsjef, enhetsleder 
 
3. Vestregionens mål og aktiviteter er nedfelt i en strategisk plattform (samarbeidsplattform) som ble   
    vedtatt i 2014. I hvilken grad kjenner du til innholdet i plattformen?  
    Svaralternativ: Kjenner ikke, I liten grad, i middels grad, i stor grad. 
  
4. Samarbeidsplattformen legger vekt på at Vestregionsamarbeidet skal bidra til kompetanseutvikling og     
    samarbeidsdrevet innovasjon. I hvilken grad bidrar din kommune/ fylkeskommune?  
    Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke 
 
5. I hvilken grad har Vestregionsamarbeidet bidratt til kompetanseutvikling og samarbeidsdrevet  
    innovasjon i din kommune?  
    Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke 
 
6. I hvilken grad er Vestregionens styringsdokumenter (strategisk plattform, handlingsprogram og  
    strategier for de tre prioriterte innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur),  koblet til din  
    kommune/fylkeskommunes egne styringsdokumenter? 
    Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke 
 
Vestregionen har tre prioriterte innsatsområder – regional utvikling, helse og kultur - med tilknyttede 
fokusområder. Vi har noen spørsmål knyttet til hvert område:  
 
Regional utvikling 
7. I hvilken grad mener du at Vestregionens areal- og transportstrategi  som ble revidert i 2015, har    
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    hatt betydning for din kommunes areal- og transportpolitikk? 
    Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten  
    kan utdype svaret). 
 
8. I hvilken grad kjenner du til nettverket Transport 2.0 som ble startet i 2015 og som arbeider for å  
    fremme grønn mobilitet? 
    Svaralternativ: Kjenner ikke til nettverket, har hørt om nettverket, er klar over nettverkets formål og   
    aktiviteter, har deltatt i aktiviteter i nettverket 
 
9. Vestregionen samarbeider med Høgskolen i Sørøst Norge og Fagskolen i Kongsberg om  
    kompetansehevende tiltak. I hvilken grad kjenner du til dette arbeidet? 
    Svaralternativ: Kjenner ikke til dette samarbeidet, i liten grad, i middels grad, er godt kjent med dette   
    samarbeidet  
 
Helse 
10. Kommunehelsesamarbeidet består av alle kommuner i Vestre Viken helseforetaks opptaksområde. I   
      hvilken grad kjenner du til Kommunehelsesamarbeidet formål og arbeidsoppgaver? 
      Svaralternativ: Kjenner ikke til KHS, i liten grad, i middels grad, er godt kjent med KHS 
 
11. Oppfatter du at din kommune har hatt nytte av å delta i Kommunehelsesamarbeidet? 
      Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten    
      kan utdype svaret).  
 
12. Vestregionen koordinerer kontakten med eksterne leverandører som bidrar med brukerstyrt  
      personlig assistanse (BPA) til innbyggere som har fått vedtak om denne typen bistand.  I hvilken  
      grad mener du din kommune har nytte av at Vestregionen koordinerer dette arbeidet? 
      Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten  
      kan utdype svaret).  
 
13. Folkehelse ble et nytt fokusområde i Vestregionen fra 2015. I hvilken grad mener du at din  
      kommune har nytte av Vestregionens innsats for folkehelse.  
      Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten  
      kan utdype svaret).  
 
Kultur  
14. Vestregionens Ungdomssymfonikere er et tilbud til unge mellom 8 og 18 år i regionen som har lyst  
       til å spille i et orkester. Er du kjent med at Vestregionen organiserer et orkestertilbud til barn og  
       unge? 
       Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke  
 
15. I hvilken grad mener du din kommune har nytte av at Vestregionen organiserer et orkestertilbud til  
      barn og unge? 
      Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikk (legg til åpent felt der respondenten  
      kan utdype svaret).  
 
16. Kunst rett vest er en årlig kunstmønstring der vertskapet for fellesutstillingen ambulerer mellom  
      kommunene i Vestregionen. Formålet er å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i  
      regionen, og å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum. I hvilken grad mener du din      
      kommune har nytte av at Vestregionen organiserer Kunst rett vest?     
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       Svaralternativ: Ja, nei, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten kan utdype svaret).  
 
Samlet vurdering 
17. I hvilken grad mener du at din kommune i samlet sett har (hatt) nytte av Vestregionssamarbeidet? 
      Svaralternativ: I liten grad, i middels grad, i stor grad, vet ikke (legg til åpent felt der respondenten  
      kan utdype svaret).  
 
 
 
 
      
       
 
 


