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Innledning 

Notatet oppsummerer kort resultatet av gjennomført spørreundersøkelse om kjennskapen og 

vurdert nytte av Vestregionsamarbeidet.  

Utformingen av spørsmålene er tidligere behandlet i rådmannsgruppen.  

Det er ikke  utarbeidet kommentarer eller tolkninger til resultatene. 

Det tas sikte på å utarbeide en kortversjon til bruk for Vestregionens styringsgruppe.  

Undersøkelsen er gjennomført og oppsummert av Strategi og utviklingsenheten, Bærum kommune 

ved rådgiver Ine Skarrud.   

  

Metode 

Svarene er hentet inn via to ulike nettbaserte spørreundersøkelser. Det ble sendt ut en personlig 

invitasjon via e-post til 102 navngitte kommunalsjefer, enhetsledere, rådmenn, varaordførere og 

ordførere. I tillegg ble det distribuert en lenke direkte til spørreundersøkelsen slik at andre aktuelle 

respondenter fikk mulighet til å svare.  

 

Disse to svarinnhentingene er slått sammen til et resultat. 22 respondenter besvarte undersøkelsen 

som ble sendt ut via lenke, 54 respondenter besvarte undersøkelsen som ble sendt ut via e-post. Av 

de 76 respondentene var 13 ordførere, 15 rådmenn, 17 kommunalsjefer, 15 andre folkevalgte og 13 

enhetsledere. Grafene er presentert ut fra samtlige respondenter. I tillegg presenteres svarene fra 

rådmenn og ordførere filtrert under grafene. 
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Generelt om Vestregionsamarbeidet 

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?   

 

Av samtlige respondenter mener 69% at de kjenner til innholdet i Vestregionens strategiske 

plattform i middels til stor grad. Tilnærmet alle ordførere og rådmennene kjenner til innholdet i 

middels til stor grad.    

             

Samarbeidsplattformen legger vekt på kompetanseutvikling og samarbeidsdrevet innovasjon i egen 
organisasjon og i regionen gjennom nettverk- og prosjektsamarbeid. I hvilken grad mener du at din 
kommune/ fylkeskommune bidrar? 

  

 

1,37% 

30,14% 

42,47% 

26,03% 

Kjennskap til innholdet i Vestregionens strategiske plattform 

Kjenner ikke

I liten grad

I middels grad

I stor grad

22,86% 

47,14% 

20,00% 

10,00% 

Kommune/fylkeskommune bidrag til kompetanseutvikling og 
samarbeidsdrevet innovasjon gjennom nettverk og 

prosjektsamarbeid 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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67% av de spurte mener deres kommune/fylkeskommune bidrar til kompetanseutvikling og 

samarbeidsdrevet innovasjon i egen organisasjon og i regionen gjennom nettverk- og 

prosjektsamarbeid i middels til stor grad. 33% av respondentene vet ikke om egen 

kommune/fylkeskommune har bidratt, eller mener kommunen/fylkeskommunen har bidratt i liten 

grad. 85% av ordførerne og 65% av rådmennene mener kommunen/fylkeskommunen har bidratt i 

middels til stor grad.      

 

På spørsmålet «I hvilken grad har Vestregionsamarbeidet bidratt til kompetanseutvikling og 

samarbeidsdrevet innovasjon i din kommune?» svarer 6% at det har bidratt i stor grad. 34% av 

respondentene mener samarbeidet har bidratt i middels grad. 60% vet ikke om samarbeidet har 

bidratt til innovasjon i egen kommune, eller mener at det har bidratt i liten grad.  

 

Av ordførerne er det 39% som ikke vet eller som mener at bidraget har vært lite. 46% mener 

samarbeidet har bidratt i middelsgrad og 15% mener bidraget har vært stort. 71% av rådmennene 

mener samarbeidet har bidratt til kompetanseutvikling og samarbeidsrevet innovasjon i liten grad. 

29% av rådmennene mener samarbeidet i liten grad har bidratt. Ingen av rådmennene mener 

samarbeidet har bidratt til kompetanseutvikling og samarbeidsdrevet innovasjon i stor grad. 

 

Når det kommer til spørsmålet «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?» svarer 48% av 

respondentene at Vestregionens styringsdokumenter er koblet til egen kommunes 

styringsdokumenter i middels til stor grad. 39 % mener at koblingen mellom Vestregionens 

styringsdokumenter og egen kommunes styringsdokumenter er liten. 13 % vet ikke om det er noen 

sammenheng mellom styringsdokumentene.  

 

Hovedvekten av ordførerne (85 %) mener egen kommunes styringsdokumenter er i middels grad 

knyttet til Vestregionens styringsdokumenter. 65 % av de spurte rådmennene mener koblingen er 

liten. 
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I hvilken grad mener du at din kommune totalt sett har hatt utbytte av Vestregionsamarbeidet? 
 

   
 

55% av respondentene mener deres kommune har hatt stort eller middels utbytte av 

Vestregionsamarbeidet. 45% svarer at de har hatt lite utbytte av Vestregionsamarbeidet eller at de 

ikke vet hvilket utbytte samarbeidet har gitt. 

 

Av ordførerne svarer 77% at de har hatt stort eller middels utbytte av samarbeidet. 23% svarer de 

har hatt lite utbytte eller at de ikke vet hvilket utbytte kommunen har hatt av samarbeidet.  

 

43% av rådmennene mener kommunen har hatt middels utbytte, mens 57% svarer at den har hatt 

lite utbytte eller at de ikke vet hvilket utbytte samarbeidet har gitt.  

 

 

  

30,30% 

40,91% 

13,64% 

15,15% 

Totalt utbytte av Vestregionsamarbeidet 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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I hvilken grad har Vestregionsamarbeidet vært en egnet arena for uformell dialog om politiske 
spørsmål? 

  
 

55% av respondentene vet ikke om Vestregionsamarbeidet har vært en egnet arena for uformell 

dialog om politiske spørsmål, eller mener at det i liten grad har vært en egnet arena. 36% mener 

samarbeidet i middels grad har vært en egnet arena. 9% svarer at Vestregionen har vært en svært 

egnet arena for uformell dialog om politiske spørsmål.  

 

23% av ordførerne mener det har i sto grad vært en egnet arena, 54% mener samarbeidet i middels 

grad har vært en egnet arena og 23 % mener det i liten grad har vært en egnet arena. 50 % av 

rådmennene vet ikke eller mener samarbeidet har i liten grad vært en egnet arena. 50 % svarer at 

samarbeidet i middels grad har vært en egnet arena for uformell dialog om politiske spørsmål. 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

  

25,76% 

36,36% 

9,09% 

28,79% 

Vesteregionsamarbeidet som egnet arena for uformell dialog 
om politiske spørsmål 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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Regional utvikling 

I hvilken grad mener du at Vestregionens areal- og transportstrategi som ble revidert i 2015, har hatt 
betydning for din kommunes areal- og transportpolitikk? 

 
  

34% av respondentene svarer at Vestregionens areal- og transportstrategi har hatt stor eller middels 

betydning for egen kommunes areal- og transportpolitikk. 66% vet ikke om Vestregionens areal og 

transportstrategi har hatt betydning, eller mener at den i liten grad har hatt en betydning.  

 

Av ordførerne svarer 54% at den har hatt liten betydning for egen kommunes areal- og 

transportpolitikk. 46% mener den i middels eller stor grad har hatt betydning. 79% av rådmennene 

svarer at Vestregionen har hatt liten betydning for egen politikk og ingen av rådmennene som mener 

at den har hatt stor betydning. 

 

På spørsmålet «I hvilken grad kjenner du til nettverket Transport 2.0 som ble startet i 2015 og som 

arbeider for å fremme grønn mobilitet?» 43% av respondentene svarer at de ikke kjenner til 

nettverket mens 37% har hørt om nettverket.  

 

  

38,24% 

27,94% 

5,88% 

27,94% 

Betydningen av Vestregionens areal- og transportstrategi for 
kommunenes areal- og transportpolitikk 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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Vestregionen samarbeider med Høgskolen i Sørøst Norge og Fagskolen i Kongsberg om 

kompetansehevende tiltak. I hvilken grad kjenner du til dette arbeidet? 

 

   
31% av respondensene svarer at de kjenner til samarbeidet i middels til stor grad. Av ordførerne er 

38% middels kjent med samarbeidet og 62% kjenner i liten grad til samarbeidet. 50%  av 

rådmennene kjenner i middels til stor grad til samarbeidet.  

 

  

23,53% 

45,59% 

22,06% 

8,82% 

Kjennskap til Vestregionens samarbeid med HSN og 
Fagskolen i Kongsberg om kompetansehevende tiltak 

Kjenner ikke til dette

samarbeidet

I liten grad

I middels grad

Er godt kjent med dette

samarbeidet
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Helse 

Kommunehelsesamarbeidet (KHS) består av alle kommuner i Vestre Viken helseforetaks 
opptaksområde. I hvilken grad kjenner du til Kommunehelsesamarbeidets formål og 
arbeidsoppgaver?  

 

68% av respondentene er middels eller godt kjent med Kommunehelsearbeidet. 33% kjenner ikke til 

eller kjenner i liten grad til KHS. 

 

92% av ordførerne er middels til godt kjent med KHS og tilsvarende 86% prosent av rådmennene.  

 

Oppfatter du at din kommune har hatt nytte av å delta i Kommunehelsesamarbeidet?

       
76% av respondentene mener at egen kommune har hatt middels til stor nytte av å delta i 

Kommunehelsesamarbeidet. 24% vet ikke om kommunen har hatt nytte av samarbeidet, eller mener 

kommunen har hatt liten nytte av samarbeidet.  

 

14,71% 

17,65% 

27,94% 

39,71% 

Kjennskap til Kommunehelsesamarbeidets formål og 
arbeidsoppgaver 

Kjenner ikke til KHS

I liten grad

I middels grad

Er godt kjent med KHS

12,07% 

41,38% 

34,48% 

12,07% 

Oppfattet nytte av å delta i Kommunehelsesamarbeidet 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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62% av ordførerne mener egen kommune har hatt stor nytte av å delta i KHS og  38% mener 

kommunen har hatt middels nytte av deltakelsen. Av rådmennene mener 29% at egen kommune har 

hatt stor nytte av deltakelsen og 50 % mener nytten har vært middels. 21% mener kommunen i liten 

grad har hatt nytte av å deltakelsen. 

 

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 denne koordineringen? 

 

   
 

59% av respondentene mener at egen kommune i middels til stor grad har hatt nytte av 

Vestregionens koordinering av BPA-leverandører og innbyggere med BPA-vedtak. 41% vet ikke om 

kommunen har hatt nytte av koordineringen, eller mener kommunen har hat liten nytte av 

koordineringen.  

 

69% av ordførerne svarer at kommunen i stor grad har hatt nytte av koordineringen. 31% vet ikke om 

koordineringen har vært nyttig, eller mener den har vært lite nyttig. 50% av rådmennene mener 

koordineringen har vært svært nyttig, 36% mener koordineringen har vært middels nyttig. 

         

  

13,64% 

12,12% 

46,97% 

27,27% 

Nytte av at VR koordinerer kontakten med leverandører av 
BPA og innbyggere med BPA-vedtak 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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I hvilken grad mener du at din kommune har nytte av Vestregionens innsats for folkehelse? 

   
 

59% av respondentene vet ikke om egen kommune har hatt nytte av, eller mener kommunen har 

hatt lite nytte av Vestregionens innsats for folkehelse. 36% mener kommunen har hatt middels nytte 

av innsatsen. 4% mener kommunen har hatt stor nytte av innsatsen.  

 

Av ordførerne mener 69% at kommunen i middels grad har hatt nytte av innsatsen. 31% svarer at de 

ikke vet om kommunen har hatt nytte av innsatsen eller de har i liten grad hatt nytte av innsatsen. 

71% av rådmennene mener kommunen har hatt liten nytte av innsatsen, eller vet ikke om 

kommunen har hatt nytte av det. 29% mener kommunen i middels grad har hatt nytte av innsatsen.  

 

  

39,39% 

36,36% 

4,55% 

19,70% 

Nytte av Vestregionens innsats for folkehelse 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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Kultur 

I hvilken grad mener du din kommune har nytte av at Vestregionen organiserer et orkestertilbud til 

barn og unge?  

   

 

65% vet ikke om det er nyttig, eller mener det er lite nyttig at Vestregionen organiserer 

orkestertilbud for barn og unge. 35% mener det er middels til stor nytte av at Vestregionen 

organiserer et slikt orkestertilbud.  

 

62% av ordførere mener at det er liten nytte, eller er usikker på nytten av organiseringen. 38% av 

mener det er middels til stor nytte knyttet til organiseringen. 36% av rådmennene mener det er 

middels nyttig for kommunen at Vestregionen organiserer orkestertilbud, mens 64 % vet ikke om det 

er nyttig eller mener det er lite nyttig.   

  

34,85% 

19,70% 

15,15% 

30,30% 

Nytte av at VR organiserer orkerstertilbud for barn og unge 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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Kunst rett vest er en årlig kunstmønstring der vertskapet for fellesutstillingen ambulerer mellom 

kommunene i Vestregionen. I hvilken grad mener du din kommune har nytte av at Vestregionen 

organiserer Kunst rett vest? 

    
 

67 % av respondentene mener det er middels til svært nyttig at Vestregionen organiserer Kunst rett 

vest. 33% svarer at de ikke vet om det er nyttig eller at det er lite nyttig med en slik organisering.  

 

69% av ordførerne mener det er middels til svært nyttig at Vestregionene organiserer Kunst rett vest, 

mens 30% mener det er lite nyttig for kommunen. 50 % av rådmennene mener det er middels til 

svært nyttig med en slik organisering.  

 

            

            

            

            

            

            

         

21,21% 

25,76% 
40,91% 

12,12% 

Nytte av at Vestregionen organiserer Kunst rett vest 

I liten grad

I middels grad

I stor grad

Vet ikke
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