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Styringsgruppens møte 23. november 2017 
Sak:           35/2017  Handlingsplan 2018 

Forslag til vedtak: 
Rådmannsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2018.  

 
Utgangspunkt / forankring 
Vestregionen har besluttet å gjennomføre en prosess fram til juni 2018, for å avklare Vestregionens 
framtidige organisering. Styringsgruppen har lagt til grunn at det skal gjennomføres en lokal prosess i 
hver kommune fram til januar 2018. Styringsgruppen skal behandle sin innstilling i møte 24.5.2018. 
Rådmannsgruppen legger til grunn at iverksatte aktiviteter i tråd med vedtatt samarbeidsplattform, 
videreføres i 2018. 
 
Innsatsområde:  Regional utvikling 
Innsatsområdet omfatter følgende fokusområder: 
Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling 
Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse 
Fokusområde 3 – Inkluderende folkestyre 
    
Arealbruk, transport og knutepunktutvikling  
Forslaget til aktiviteter i 2018 tar utgangspunkt i revideringen av Vestregionens strategi for arealbruk og 
transport ” Balansert utvikling 2008 - 2018”, som ble revidert i 2015.  
 
Tiltak Aktiviteter 2018 
Bidra i nasjonale og regionale plan- 
og utviklingsprosesser 

Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen Løpende 

Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVU forslag  Løpende 

Tilrettelegge for utviklingen av 
bærekraftige pilotprosjekter 
 

Lede Transport 2.0 – nettverk for grønn mobilitet, i tråd 
nettverkets samarbeidsplattform som ble revidert i juni 2017. 

Løpende 

Forskningsprosjekter Bidra i forskningsprosjektet Shareon, finansiert av Norges 
forskningsråd 

Løpende 

 
Organisering 
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til dette fokusområdet.  
 
Ressurser 
Det er avsatt kr 350 000 til innsatsområdet i 2018, samt kr 400 000 til Shareon i tråd med inngått avtale 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles 
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen. 
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Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse 
Det iverksettes ingen nye tiltak knyttet til framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse. 
 
Tiltak Aktiviteter 2018 
Etablering av helsefag ved 
Fagskolen Tinius Olsen 

Delta i skolens Fagråd for helse  Løpende 

Markedsføre helsefag-tilbudet i Kommunehelsesamarbeidet  Løpende 

Samarbeid med universitet og 
høgskoler 

Bidra i undervisningen og markedsføre masteremnet ”Ledelse, 
innovasjon og demokrati” ved HSN 

Løpende 

Videreføre kontakten med Vitensenteret helse og teknologi ved 
HSN 

Løpende 

 
Organisering 
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet.  
 
Ressurser 
Det er ikke avsatt midler i 2018 til dette fokusområdet. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles 
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen. 
 
Inkluderende folkestyre 
Iverksetting av konkrete tiltak for å inkludere befolkningen i politikkutforming og myndighetsutøvelse, er 
under utprøving i mange av landets kommuner. Temaet inkluderende folkestyre/medborgerskap er fast 
sak på styringsgruppens agenda. Det iverksettes ingen nye tiltak knyttet til framtidig behov for 
arbeidskraft og kompetanse 
 
Tiltak Aktiviteter 2018 
Erfaringsdeling og 
kunnskapsutvikling 

Fasilitere nettverk for interesserte kommuner i Vestregionen Løpende 
 

 
Organisering 
Daglig leder vil legge til rette for arbeidet knyttet til dette fokusområdet.  
 
Ressurser 
Daglig leder vil koordinere nettverket. Det er ikke avsatt øremerkede midler til fokusområdet. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles 
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen 
 
Innsatsområde:  Helse 
Fokusområde 1  Kommunehelsesamarbeidet  i Vestre Viken tjenesteområde (KHS) 
Fokusområde 2  Samfunn og folkehelse 
Fokusområde 3  Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) 
Fokusområde 4  Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
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Kommunehelsesamarbeidet 
Kommunehelsesamarbeidet består av medlemskommunene i Vestregionen og kommunene i Hallingdal, 
Nummedal og Jevnaker kommune. Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i 
samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av helsetjenestene i tråd med 
samhandlingsreformens intensjoner; både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. 
 
Prioriterte innsatsområder i 2018 fastsettes av Kommunehelsesamarbeidets styre i november 2017. 

Prioriterte innsatsområder for 2018 fastsettes i Overordnet Samarbeidsutvalg 11.12.2017. 

Organisering 
Kommunehelsesamarbeidet ledes av et samhandlingsstyre der en representant fra hvert LSU-område 
deltar. Det daglige arbeidet koordineres av medarbeider ansatt i Vestregionen i 75% stilling. 
 
Ressurser 
Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom en årlig medlemskontingent på kr 2 pr. innbygger. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles i Kommunehelsesamarbeidets samhandlingsstyre, og Vestregionens 
styringsgruppe. 
 
Samfunn og Folkehelse 
Forslag til aktiviteter tar utgangspunkt i Vestregionens strategi for folkehelse 2016 – 2018, vedtatt i mte 
17.03.2016.  Det iverksettes ingen nye tiltak i 2018 knyttet til fokusområdet samfunn og folkehelse.  
 
Tiltak Aktiviteter 2018 
Bidra i regionale 
plan – og 
utviklingsprosesser 

Bistå i utviklingen av HelseFrem – regional kunnskapsarena for 
helsefremmende arbeid 

Løpende 

Tilrettelegge for 
erfarings- og 
kunnskapsformidling 
mellom kommunene  

Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer Løpende 
 

Koble kulturnettverket og folkehelsenettverket Løpende 

 
Organisering 
Arbeidet ledes av koordinator KHS i 25% stilling. Daglig leder bistår i arbeidet. 
 
Ressurser 
Det er avsatt kr 300 000 til lønnsmidler i 2018. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles 
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen. 
 
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) 
Stortinget bevilger også for 2018 midler over statsbudsjettet til en videreføring av prosjektet Kommunal 
elektronisk meldingsutbredelse. 
 
Tabell revideres av Kjetil 
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Organisering 
Prosjektet gjennomføres i regi av Norsk helsenett. Vestregionen har ansvaret for gjennomføringen i 
Vestre Vikens opptaksområde. Arbeidet koordineres av prosjektleder i 100% stilling. Mandat og 
organisering er behandlet i Vestregionens styringsgruppe 12.03.2015, sak 05/2015. 
 
Ressurser  
Prosjektet finansieres i sin helhet av Norsk Helsenett. 
 

Tiltak Aktiviteter 2018 
Ferdigstille nasjonale veiledere Delta i arbeidet med å utvikle felles nasjonale 

veiledere for bruk av elektroniske meldinger, både 
PLO og basismeldinger på oppdrag fra e-helsestyret 
og Direktoratet for e-helse.  

Q3 

Oppfølging elektronisk 
meldingsutveksling helsestasjon 

Etablere digital samhandling for tjenestene 
Helsestasjonstjeneste, skolehelsetjeneste og 
jordmortjeneste. Meldingstyper som skal 
implementeres er fødselsepikrise på barn og epikrise 
på mor mellom kommune og HF. Labsvar (2 
meldinger) mellom kommune og HF og dialogmelding 
mellom kommune og fastlege. 1 kvartal 2018 vil det 
gjøres et omfattende arbeid knyttet til å få hver enkelt 
kommunes registreringer knyttet til helestasjon i NHN 
adresseregister korrekt i henhold til nasjonal 
standard.  

Q2 

Oppfølging elektronisk 
meldingsutveksling legevakt 

Etablere digital samhandling mellom legevakt og 
kommune, og legevakt og helseforetak. Ny nasjonal 
veileder vil foreligge rundt årsskiftet, og etablering av 
digital samhandling legevakt vil være i henhold til 
denne.  

Q1-Q4 

Oppfølging elektronisk 
meldingsutveksling 
Fengselshelsetjeneste 

Det skal i 2018 etableres digital samhandling mellom 
fengselshelsetjenesten og HF. Nasjonal veileder vil 
foreligge mars/april 2018. Arbeidet med innføring av 
meldinger for denne tjenesten vil være basert på 
veilder.  

 

Innføring av tjenestebasert adressering 
av alle meldinger til alle tjenester 

I 2018 skal det i samarbeid med Vestre Viken HF 
gjøres et omfattende løft på tjenestebasert 
adressering. VVHF har i HSØ's 
standardiseringsprogram ferdigstilt og klargjort interne 
systemer, og KomUts oppdrag blir å sikre at alle 
kommuner publiserer både manuelle og digitale 
adresser korrekt i NHN adresseregister.  

Q2 

Legemidler til PLO KomUt skal bidra med innføring av det nasjonale 
prosjektet "Legemidler til PLO"- Dette består av 3 
delprosjekt, Kjernejournal til PLO, e-resept PLO og 
Pasientens legemiddelliste.   

Q2-Q4 

Velferdsteknologi KomUt skal gi kommunene rådgivning knyttet til de 
tekniske standarder og krav til velferdsteknologiske 
løsninger 

Løpende 
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Rapportering 
Tertialrapporter oversendes Norsk Helsenett og Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport behandles av 
Vestregionens generalforsamling og Norsk Helsenett. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse  
13 av Vestregionens medlemskommuner samt Kongsberg og Jevnaker har inngått likelydende 
tjenestekonsesjonskontrakter med seks eksterne leverandører. Kontraktsperioden går formelt ut i 2018, 
men kan forlenges med opp til 2 år.  
 

Tiltak Aktiviteter 2018 
Beredskap 
 

Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker Løpende 
 

 Løpende 

Kommunisere med brukere, leverandører og media Løpende 

Kompetanse-og 
erfaringsformidling, 
utviklingsarbeid 

Tilrettelegge for møter i nettverket der alle kommuner deltar 
Bistå og fasilitere  utviklingsarbeid fastsatt av nettverket 

kvartalsvis 

 
 
Organisering 
Daglig leder koordinerer arbeidet med brukerstyrt personlig assistanse; både mellom kommunene og 
kommunene og leverandører. 
 
Ressurser 
Deltakerkommunene har de siste årene blitt avkrevd en ekstra kontingent på kr 0,50 pr innbygger til 
dekning av bistand i forbindelse med drifte av tjenestekonsesjonsavtalene i 2016. Det foreslås at 
kontingenten videreføres i 2018. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport behandles av Vestregionens 
styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen. 
 
Innsatsområde: Kultur 
Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet: 
Fokusområde 1  Kunst rett vest 
Fokusområde 2  Vestregionens Ungdomssymfoniorkester 
 
Kunst rett vest  
Kunst rett vest er et årlig arrangement i regi av Vestregionen, der juryerte kunstnere viser et verk hver i 
en fellesutstilling. I tillegg inviteres publikum til å besøke kunstnernes arbeidssteder i helgene under 
arrangementet. Ambisjonen i 2018 er å videreføre arbeidet med å koble kultur- og folkehelsearbeidet i 
kommunene. Fokus vil være rettet mot lokal aktivitet før, under og etter Kunst rett vests 
hovedarrangement. 
 

Tiltak Aktiviteter 2018 

Ekstern finansiering Utforme søknader til offentlige instanser Q1 
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Annonsesalg Q1- Q2 

Søkeprosess kunstnere Etablere jury Q1 

Søknadsfrist Q2 

Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere Q2 

Forankring/forberedelse 
kommende arrangement 

Avklaring av vertskommune 2019 Q1 

Intern kommunikasjon Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap, 
kulturnettverket, kunstnere i regionen og faggruppen 

Løpende 

Forberedelser årets 
arrangement 

Seminar for kunstnere og kunstinteresserte Q1- Q3 

Fellesutstilling med åpningsarrangement, samt tilrettelegging 
åpne atelierer 

Q1- Q3  

Markedsføring Utarbeide markeds- og medieplan Q1 

Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell, digitalt 
materiell (nettside, nyhetsbrev, FB, skjema med mer) mot 
kunstnere og mot publikum 

Løpende 

Pressekontakt Løpende 

Rapportering Utarbeide årsrapport 2017 Q1 

 
 
 
Organisering 
Drammen vil være vertskommune i 2018.  
Kunst rett vest koordineres av en heltids ansatt medarbeider. 
 
Ressurser 
Det avsettes kr 1 000 000 av Vestregionens medlemskontingent. I tillegg søke det om midler fra 
fylkeskommunene og Norsk Kulturråd. 
 
Rapportering 
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles 
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen. 
 
Vestregionens Ungdomssymfoniorkester 
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 2018 
Rekruttere nye deltakere Videreutvikle kontakten med  rektorer og kontaktlærere ved 

alle kulturskoler; bla gjennom kvartalsvise rektormøter 
Løpende 

Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen Løpende 

Gjennomføre øvelser og 
orkestersamlinger 

Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider Løpende 
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Samarbeid med 
Sparebankstiftelsen/Dextra 
Musica 

Videreføre  inspirasjonskonserter og mesterklasser der Dextra 
Musica-utøvere deltar.  

Løpende 

 
Organisering 
Ungdomssymfoniorkesteret ledes av tilsatt koordinator i 16% stilling, og timebasert dirigent. I tillegg 
gjennomføres gruppeøvelser av timeengasjerte musikere og lærere fra kultur- og musikkskolene. 
 
Ressurser 
Det er foreslått avsatt kr 600 000 i budsjettet for 2018 til orkesteret. Beløpet skal dekke koordinators 
lønn, dirigent, timelærere, øvingslokaler, transport av instrumenter og orkesterdeltakere samt andre 
driftsutgifter. Venneforeningen bidrar med noe  midler til sosiale tiltak for medlemmene. Disse midlene 
går ikke inn i Vestregionens regnskap.  
 
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.  
Diskusjoner om Vestregionens framtid, vil bli gjennomført i tråd med vedtak i Styringsgruppen den 
28.09.2017 
 
 
	  


