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Rådmannsgruppens møte 23.11.2017 
Sak 32/2017    Vestregionens framtid -   
                         orientering om alliansens relasjoner og forpliktelser 

 

 

Bakgrunn  
Styringsgruppen besluttet i møte 15.06.2017, sak 06/2017, å gjennomføre en prosess fra til juni 2018, 
for å avklare Vestregionens framtidige organisering. Dette notat redegjør for de relasjoner og 
forpliktelser som Vestregionen har pr oktober 2017. 

Regional utvikling 
Innsatsområdet har fokus rettet mot områdene Arealbruk, transport og knutepunktsutvikling, samt 
framtidig behov for arbeidskraft og kompetanseutvikling. 

Arealbruk, transport og knutepunktsutvikling 
• Transport 2.0 – nettverk for grønn mobilitet 

Nettverket ble etablert i 2014, og består i dag av Buskerudbyen, Smart City Bærum, næringsklyngen 
Electric Mobility Norway, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og Vestregionen. Vestregionen 
er pt nettverkets leder. Nettverket er hjemlet i Vestregionens årlige handlingsplan. 
Nettverkets aktiviteter reguleres av en samarbeidsplattform, sist revidert våren 2017. Avvikling eller 
uttreden er ikke regulert.  
Vestregionens ressursinnsats: Reguleres av årlig budsjett for fokusområdet Areal og transport. 
 

• Næringsklyngen Electric Mobility Norway  
Samarbeidsavtale mellom EMN og Vestregionen inngått i april 2014. Formålet med avtalen er å 
etablere Vestregionen som en foregangsarena for alle typer elektrisk transport, og å støtte opp 
under næringsklyngens virksomhet. 
Avvikling av samarbeidet er ikke regulert i avtalen.  
Vestregionens ressursinnsats: Daglig leders tidsbruk 

 
• insam as  

FOUI-avtale inngått med Vestregionen i november 2014 med varighet ut 2018. Partene skal i 
felleskap bidra til forskning og innovasjon samt kompetanseutvikling i regionen, med sikte på 
omstilling til et mer bærekraftig transportsystem. Avtalen kan sies opp med tre måneders varsel. 
Vestregionens ressursbruk: Reguleres av årlig budsjett for fokusområdet Areal og transport. 

 
• Forskningsrådet / Shareon 

Forskningsrådet har innvilget midler til 3-årig forskningsprosjekt om miljøeffektene av    
delingsøkonomien. Prosjektet har fått navnet ”Shareon” og gjennomføres i samarbeid med   
forskningsinstituttet Cicero og insam as. Prosjektet avsluttes i 2019.  
Vestregionens ressursinnsats: Vestregionen bidrar med følgende midler pr år, samt daglig leders   
tidsbruk: 
2017:  NOK 200 000   Tidsbruk omregnet til  NOK 120 000 
2018:  NOK 400 000    ” NOK 120 000 
2019:  NOK 400 000  ”            NOK 120 000 
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I hht Inngått kontrakt pkt 3.3 med Forskningsrådet, kan en partner som Vestregionen er, trekke seg     
fra prosjektet med seks måneders varsel.  
 

• Forskningsrådet / Klimaomstilling 
Forskningsrådet har innvilget midler til forprosjektet ”Prosesser og løsninger for limaomstilling i 
kommunene.” Forprosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningsstiftelsen Cicero og insam as. 
Prosjektet ferdigstilles i februar 2018. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leders tidsbruk. 
 

Kompetanse 
• Høgskolen i Sørøst Norge (HSN) 

Høgskolen og Vestregionen inngikk i mai 2014 samarbeidsavtale om å utvikle  forsknings- og 
undervisningstiltak innen ledelse, helse, velferdsteknologi, kommunal utvikling samt by- og 
regionalutvikling.  Avtalen har resultert i en egen avtale knyttet til utvikling og gjennomføring av 
masteremne i ledelse samt løpende samarbeid med høgskolens Vitensenteret helse og teknologi. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leders tidsbruk. 

 
• Handelshøgskolen og fakultetet for samfunnsvitenskap, HSN 

HSN og Vestregionen inngikk i mai 2014 avtale om å utvikle masteremnet ”Ledelse, innovasjon og 
demokrati” knyttet til graden Executive Master of Management. Avtalen ble revidert i april 2017, og 
kan tidligst sies opp med virkning fra studieåret 2019. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leder deltar i undervisningen i 2018 (5 samlinger), og i løpende 
kvalitetssikring av innholdet. 

• Vitensenteret helse og teknologi, HSN 
Vitensenteret og Vestregionen har etablert et løpende samarbeid der hovedavtalen med HSN er 
lagt til grunn. Vestregionen bidrar med innspill til helseutdanningen ved HSN og Vitensenteret bidrar 
med kompetanseøkende tiltak knyttet til implementering av velferdsteknologi i kommunene. 
Samarbeidet kan avsluttes med umiddelbar virkning. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leders tidsbruk. 

• Fagskolen Tinius Olsen 
Buskerud fylkeskommune har som eier av fagskolen, pålagt skolen å utvikle tilbud knyttet til 
helsefeltet. Vestregionen har siden 2016 bidratt med å avklare kommunenes behov og prioriteringer 
av et framtidig helsetilbud, og deltatt i utviklingen av det første undervisningstilbudet – Rehabilitering 
-  som skal implementeres i 2018. Vestregionen har videre forpliktet seg til å delta i skolens fagråd 
knyttet til helse. Samarbeidsavtalen kan sies opp med 3 måneders virkning. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leders tidsbruk. 

Helse 
Innsatsområdet helse har 4 fokusområder: Kommunehelsesamarbeidet, KomUt, Brukerstyrt personlig 
assistanse og folkehelse. 

• Kommunehelsesamarbeidet 
I 2009 etablerte Vestregionen Kommunehelsesamarbeidet (KHS) som et prosjekt sammen med de 
øvrige kommunene i Vestre Viken helseforetaks tjenesteområde. KHS er regulert gjennom en 
samarbeidsavtale mellom de 26 kommunene, og opphører i juni 2018. KHS har eget styre og egne 
handlingsplaner. 
Koordinator for KHS lønnes av kontingent fra de 26 kommunene i 75% stilling. Hun har i oppgave å 
effektuere tiltak fastsatt i årlig handlingsplan. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leder er faglig rådgiver og personalleder for koordinator. 

• Vestre Viken 
Det er inngått likelydende lovpålagte avtaler mellom den enkelte kommune i Vestre Vikens 
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opptaksområde og Vestre Viken helseforetak. Gjennom deltakelse i Overordnet samarbeidsutvalg 
beslutter partene felles innsatsområder. 
Koordinator for KHS ivaretar sekretariatsfunksjonen for Overordnet samarbeidsutvalg sammen med 
representant for Vestre Viken. Sekretariatet effektuerer tiltak i henhold til vedtatte innsatsområder. 

• Helse Sør-Øst 
Vestregionen har sammen med Helse Sør-Øst og Vestre Viken utviklet et styringsverktøy som viser 
kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester. Fortsatt gjenstår arbeid med å gjøre innholdet mer 
tilgjengelig, og å utvikle nye rapporter. Det arbeides også med å utvikle tilsvarende informasjon av 
kommunenes forbruk av egne helse og omsorgstjenester. Det foreligger ingen formell avtale mellom 
partene. Arbeidet er initiert etter ønske fra Vestregionens ordfører og rådmenn – første gang 
formidlet i møte 6.9.2012. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leder og KHS-koordinators tidsbruk. 

• Nettverk for velferdsteknologi og samhandlende teknologi 
Nettverket ble initiert av Lier kommune i oktober 2016. Nettverket består i dag av kommunene i 
Kommunehelsesamarbeidet, Fylkesmannen i Buskerud, Vitensenteret helse og teknologi ved HSN 
og  Utviklingssenteret for hjemmesykepleie og sykehjem i Buskerud (USHT).  
Samarbeidsplattform for nettverket er under utarbeidelse, og det foreligger pt ingen avtale som 
regulerer avvikling eller uttreden. 
Vestregionens ressursbruk: Daglig leders og KHS-koordinators koordinerer nettverket. Utgifter til 
nettverksmøter etc. dekkes av løpende drift. 

• KomUt 
Prosjektet Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (KomUT) 
gjennomføres av Norsk Helsenett på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
Prosjektledelsen for Vestre Vikens opptaksområde er lagt til Vestregionen. Prosjektleder er tilsatt i 
100% stilling midlertidig stilling i Vestregionen, og fullfinansieres av Norsk Helsenett. 
Ansettelseskontrakten går ut 31.12.2017, men prosjektet er varslet videreført; i første omgang ut 
2018. 

• Nettverk for folkehelsekoordinatorer 
Alle folkehelsekoordinatorer inviteres til kvartalsvise nettverksmøter der også Buskerud 
fylkeskommune og KS BVT deltar. Nettverket ble etablert i 2015, og er hjemlet i Vestregionens 
handlingsplan.  
Vestregionens ressursbruk: Kostnader til 25% stilling og nettverksmøter samt andre aktiviteter 
dekkes av eget budsjett for folkehelse. Arbeidet ledes av koordinator for KHS. Daglig leder bruker 
tid på forberedelser, gjennomføring og oppfølging av nettverket. 

• BPA-nettverk (deles i to?) 
Kommunene som har tjenestekonsesjonsavtaler med private leverandører inviteres kvartalsvis til 
nettverksmøter. Daglig leder og KHS-koordinator tilrettelegger for aktivitetene i nettverket; 
gjennomføring av nettverksmøtene og ivaretakelse av spørsmål fra og utfordringer i den enkelte 
kommune.  

• BPA; kontakt med leverandører 
Daglig leder har løpende kontakt med de private leverandørene som har inngått 
tjenestekonsesjonsavtaler med kommunene i Vestregionen, og tilrettelegger for felles møter mellom 
leverandørene og kommunene. Tjenestekonsesjonskontraktene har en varighet på 3 år, og løper ut 
den 31.12.2018. Den enkelte kommune har en ensidig rett til å kreve ettårige forlengelser av 
kontrakten i inntil to år. Maksimal kontraktsperiode er derved fem år inklusive opsjoner. 
Vestregionens ressursbruk: Kommunene betaler en særskilt kontingent på kr 0,50 pr innbygger som 
er øremerket til BPA. Kontingenten brukes til nettverksarbeidet og dekker deler av daglig leders 
lønn.  

Kultur  
Vestregionen drifter et ungdomssymfoniorkester som et gratis tilbud til unge mellom 8 og 18 år, og 
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produserer en årlig kunstrunde – Kunst rett vest – i samarbeid med en vertskommune. 

Kunsts rett vest 
• Vertskommuneavtale 

Vertskapet for den årlige kunstrunden går på omgang blant Vestregionens kommuner. Det er 
inngått vertskommuneavtale med Drammen kommune for 2018. Det er ikke inngått avtale for 2019. 
Vestregionens ressursbruk: Kunst rett vest har et eget budsjett som inkluderer en leder i 100% 
stilling. I tillegg bruker daglig leder løpende tid på aktiviteter knyttet til Kunst rett vest. 

 
Vestregionens Ungdomssymfonikere 
• Avtale med dirigent 

Dirigent Kjell Seim ble engasjert i 2008, og fakturerer orkesteret et framforhandlet honorar pr 
budsjettår. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesklausul om at oppsigelse skal finne sted innen  
1. januar før kommende skoleår. 

 
• Avtaler med gruppeinstruktører 

Det er inngått avtaler med 8 gruppeinstruktører (som selvstendig næringsdrivende), der oppdragets 
ramme er orkesterets arbeidsplan for hvert semester. Avtalen kan sies opp av begge parter med en 
måneds oppsigelse. 

 
• Rektormøter 

Daglig leder for Vestregionen avholder kvartalsvise møter med rektorene ved kulturskolene i 
Vestregionen. Her møter også dirigent og orkesteret daglige leder.  

 
Administrasjon / løpende drift 
• Hovedkontorkommune 

Vestregionens er organisert som et §27-samarbeid i Kommuneloven, og inngikk i mai 2014 avtale 
med Bærum kommune der Bærum påtok seg å være hovedkontorkommune for Vestregionen. 
Avtalen innebærer at fast ansatte medarbeidere i Vestregionen har ansettelseskontrakter med 
Bærum kommune. Faste og midlertidige ansatte inngår i Bærum kommunes pensjonsordning. 
Daglig leder i rådmannsgruppen ivaretar arbeidsgivers plikter i forhold ti daglig leder, og daglig leder 
ivaretar arbeidsgivers plikter i forhold til øvrige ansatte. Vestregionens administrasjon kan få bistand 
fra Bærum kommunes HR-avdeling. Bistanden faktureres etter medgått tid. Vestregionen sørger 
selv for kontor og kontortekniske tjenester samt regnskap og revisjon. 
Avtalen kan sies opp av hver av partene med 3 måneders varsel. 

 
• Leiekontrakt 

Vestregionen har inngått avtale med Asker kommune om leie av kontorplasser. Leiekontrakten 
løper til 31.12.2017, med mulighet for forlengelse ut 2018. Leiekontraken omfatter 22 kvm2 fordelt 
på 2 kontorer, og inkluderer vask, elektrisitet og tilgang til kopimaskin samt parkering uten fast 
oppstillingsplass for 5 biler.  

 
• Revisjon 

Vestregionen velger revisor i sin årlige generalforsamling. Inneværende avtale med 
revisjonsselskapet Nitschke ble inngått i juni 2015. 

 
• Regnskap 

Vestregionen har avtale med regnskapsfirmaet Hafco as om å forestå regnskapstjenester, 
lønnsutbetalinger og fakturering. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. 

 
• Web-løsning og lisenser 

Vestregionen har avtale med selskapet Snapper Net Solutions as om  server- og applikasjonsdrift 
av samarbeidsalliansens nettside. Avtalen kan sies opp med 3 måneders varsel. 
Det er ogs inngått lisensavtaler med ulike leverandører som kan sies opp før årlig fornyelse. 
 

• Forsikringer 
Yrkesskadeforsikring og forsikring av maskiner og løsøre er ivaretatt gjennom avtale med IF. 
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Avtalen kan sies opp med før neste årlige forfall. 
 
• Ansettelsesavtaler 

Vestregionen har pr oktober 2015 fem medarbeidere: 
- 3 faste, fulle stillinger med ansettelsesavtaler med Bærum kommune 
- 1 ansatt i engasjemenst i Vestregionen  som prosjektleder for KomUt. Avtalen er tidsbegrenset til   
   2017. Stillingen finansieres av Norsk Helsenett som har varslet en videreføring av prosjektet i  
   2018. 
- 1 ansatt i 16 % midlertidig stilling som daglig leder for orkesteret. Avtalepart er Vestregionen, og  
   avtalen går ut i desember 2017.  
 

 
 

 
 

 


