Saksnotat

Styringsgruppens møte 14. juni 2018
Sak 16/2018
Revidert handlingsplan 2018

Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen anbefaler Styringsgruppe å slutte seg til framlagt forslag til revidert handlingsplan
for 2. halvår 2018.

Utgangspunkt / forankring
Vedtatt handlingsplan for 2018 ble behandlet i Vestregionens styringsgruppe 7.12.2018, sak 35.
Handlingsplanen la til grunn at iverksatte aktiviteter skulle videreføres i 2018,og at det ikke skulle
iverksettes nye tiltak.
Vestregionens styringsgruppe vi fremme forslag til generalforsamlingen 14.6.2018 om at
samarbeidsalliansen avvikles fra 1.1.2019. Rådmannsgruppens leder ser det som hensiktsmessig at
tiltak og aktiviteter som ikke foreslås videreført etter avviklingen av Vestregionen, avsluttes 30.6.2018.
Oppsumering endringer
Regional utvikling:
Areal, transport og knutepunktsutvikling
Forskningsprosjektet ShareOn som delfinansieres av Vestregionen, videreføres
ut prosjektperioden .(31.12.2019). Vestregionens andel av finansieringen for
2019, utbetales i 2018.
Øvrige tiltak og aktiviteter avsluttes 30.6.2018.
Arbeidskraft og kompetanse
Daglig leders deltakelse som tilrettelegger og foreleser i mastermodulen
”Ledelse, innovasjon og demokrati” ved Universitetet i Sørøst Norge
videreføres.
Øvrige tiltak og aktiviteter avsluttes 30.6.2018.
Inkluderende folkestyre
Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling avluttes fra Vestregionens side
30.6.2018
Helse:

Kommunehelsesamarbeidet

Videreføres med eget styre og koordinator ansatt i Bærum kommune
Daglig leder i Vestregionen bistår styret og koordinator høsten 2018.
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)
Det gjøres ingen endringer i handlingsplanen.
Samfunn og folkehelse
Stilling som folkehelsekoordinator avvikles.
Alle tiltak avvikles pr 30.6.2018.
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Brukerstyrt personlig assistanse
Oppgavene overføres til Kommunehelsesamarbeidet fra 30.6.2018,
med bistand fra daglig leder i Vestregionen.
Kultur:

Kunst rett vest
Det gjøres ingen endringer i handlingsplanen.
Vestregionens Ungdomssymfonikere
Driften av orkesteret er overført til Bærum kulturskole med virkning fra
1.2.2018.

Avvikling:

”Avvikling” etableres et nytt punkti handlingsplanen, og daglig leder starter
forberedelsene for avvikling i august 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
Ressurs: Daglig leder
Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Justert HP 2018

Bidra i nasjonale og regionale
plan- og utviklingsprosesser

Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen

Løpende

Videreføres

Utarbeide høringssvar for relevante plan- og
KVU forslag

Løpende

Videreføres

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

Avsluttes
30.6.18

Forskningsprosjekter

Bidra i forskningsprosjektet Shareon,
finansiert av Norges forskningsråd

Løpende

Videreføres ut
2019.
VRs andel av
finansieringen
utbetales i 2018

Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse
Ressurs: Daglig leder
Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Justert HP
2018

Etablering av helsefag ved
Fagskolen Tinius Olsen

Delta i skolens Fagråd for helse

Løpende

Markedsføre helsefag-tilbudet i
Kommunehelsesamarbeidet

Løpende

Avsluttes
30.6.18
Avsluttes
30.6.18
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Samarbeid med universitet og
høgskoler

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

Løpende

Videreføres
ut 2018

Videreføre kontakten med Vitensenteret helse
og teknologi ved HSN

Løpende

Avsluttes
30..6.18

Inkluderende folkestyre
Ressurs: Daglig leder
Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Justert HP
2018

Erfaringsdeling og
kunnskapsutvikling

Fasilitere nettverk for interesserte kommuner i
Vestregionen

Løpende

Avsluttes
30.6.18

Innsatsområde:

Helse

Fokusområde 1
Fokusområde 2
Fokusområde 3
Fokusområde 4

Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde (KHS)
Samfunn og folkehelse
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kommunehelsesamarbeidet
Kommunehelsesamarbeidet er foreslått videreført med eget styre, tilknyttet en vertskommune.
Koordineringen av samarbeidet ivaretas i 2018 av en ansatt i Bærum kommune. Vestregionens daglige
leder bistår koordinator og styret 2. halvår 2018. Finansieres av særskilt medlemskontingent.
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)
KomUt driftes av Norsk Helsenett, og fullfinansieres over statsbudsjettet. Prosjektleder i 100% stilling.
Det gjøres ingen endringer i handlingsplanen.
Samfunn og Folkehelse
Forslag til aktiviteter tar utgangspunkt i Vestregionens strategi for folkehelse 2016 – 2018, vedtatt i møte
17.03.2016.
Ressurs: 25% stilling som koordinator. Stillingen har vært vakant siden februar 2018.
Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Justert HP
2018

Bidra i regionale
plan – og
utviklingsprosesser

Bistå i utviklingen av HelseFrem – regional kunnskapsarena for
helsefremmende arbeid

Løpende

Avsluttes
30.6.18

Tilrettelegge for
erfarings- og
kunnskapsformidling
mellom kommunene

Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer

Løpende

Koble kulturnettverket og folkehelsenettverket

Løpende

Avsluttes
30.6.18
Avsluttes
30.6.18
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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. Vestregionens styringsgruppe har i møte 15.3.2018 vedtatt å uløse
mulig opsjon for 2019. Eventuell videreføring i 2019 behandles i løpet av 2018.
Ressurs: Daglig leder
Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Justert HP
2018

Beredskap

Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og
prinsipielle saker

Løpende

Kommunisere med brukere, leverandører og
media

Løpende

Overføres
til KHS i
løpet av
høsten
Overføres
til KHS i
løpet av
høsten

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

Kvartalsvis

Kompetanse-og
erfaringsformidling,
utviklingsarbeid

Innsatsområde:

Kultur

Fokusområde 1
Fokusområde 2

Kunst rett vest
Vestregionens Ungdomssymfoniorkester

Overføres
til KHS i
løpet av
høsten

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.
Det foretas ingen endringer i 2. halvår 2018.
Vestregionens Ungdomssymfoniorkester
Driften av orkesteret er overført til Bærum kulturskole med virkning fra 1.2.2018.

Tiltak

Aktiviteter

HP 2018

Rekruttere nye deltakere

Videreutvikle kontakten med rektorer og
kontaktlærere ved alle kulturskoler; bla
gjennom kvartalsvise rektormøter
Videreføre kontakten med korps og orkester i
regionen

Løpende

Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets
nettsider

Løpende

Gjennomføre øvelser og
orkestersamlinger

Løpende

Justert HP
2018
Overført til
Bærum
kulturskole
Overført til
Bærum
kulturskole
Overført til
Bærum
kulturskole
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Samarbeid med
Sparebankstiftelsen/Dextra
Musica

Innsatsområde:

Videreføre inspirasjonskonserter og
mesterklasser der Dextra Musica-utøvere
deltar.

Løpende

Overført til
Bærum
kulturskole

HP 2018

Justert HP
2018

Avvikling

Tiltak

Aktiviteter

Samarbeidsavtaler

Avslutte formelle avtaler + orientere
samarbeidspartnere om vedtak
Si opp mht husleie, regnskap, revisjon, aviser
Avslutte lisenser web, software
Avslutte innbo og OTP
Klargjøre for flytting av fysiske eiendeler
Flytte kontormøbler

Q3

Klargjøre for flytting av elektronisk arkiv.
Flytte arkiv

Q3
Q4

Leverandøravtaler
Lisenser
Forsikringer
Lager
Arkiv

Q4
Q4
Q4
Q3
Q4
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