Handlingsplan 2017
Vedtatt i Styringsgruppen 08.12.2016
UTGANGSPUNKT
”Vestregionen er både en interessepolitisk allianse og en arena som skal bidra til innovasjon
og verdiskaping i den enkelte kommune og i regionen som helhet. Ved å utvikle og dele
kompetanse, samordne interesser og ressursbruk innen prioriterte innsatsområder, og ved å
være en samstemt og tydelig stemme, skal Vestregionen bidra til at medlemmene blir
kraftfulle premissgivere for en bærekraftig utvikling i regionen”.
Disse premissene er nedfelt i alliansens strategiske plattform som ble vedtatt i 2014. Her framgår det
også hvilke innsatsområder som skal prioriteres fram til 2018. Erfaringsdeling, utviklingsarbeid og
påvirkningsarbeid gjennom nettverk og felles prosjekter er gitt prioritet.
Alliansen er basert på frivillighet, at deltakerne har en felles forståelse av regionens sentrale utfordringer
og muligheter, og at alle slutter opp om fattede vedtak, selv når den enkelte kommunes behov og
opplevde handlingsrom ikke synes å samsvare med konsensusbaserte beslutninger.
Vestregionen har ført en kontinuerlig diskusjon om hensikten med samarbeidet, og hvilke
innsatsområder og aktiviteter som skal prioriteres. Diskusjonen om behovet for, innretningen på
samarbeidet og bruk av ressurser i fellesskapet, må fortsette i 2017, og inkludere føringene som
kommune- og regionsreformen gir. Det legges opp til revisjon av samarbeidsplattformens i 2017, med
vedtak våren 2018.
Fokuset på å styrke kommunenes kunnskapsbaserte praksis og brukerdrevet forskning og innovasjon,
foreslås videreført og forsterket i 2017. Det er etablert kontakt med leder for ny avdeling i Norges
Forskningsråd som vil ha ansvaret for innovasjon i offentlig sektor. Avdelingen er lagt under divisjon
samfunn og helse. Kontakten vil bli videreført i 2017.
Regjeringen lanserte i 2014 strategien HelseOmsorg21 der økt forskning og innovasjon i de kommunale
helse- og omsorgstjenestene er en av prioriteringene. Denne satsingen har fått navnet ”Kunnskapsløft
for kommunene”. Et av tiltakene som er under utvikling, er å etablere et nasjonalt, strategisk,
rådgivende organ for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, med mulige
regionale ledd (kalt KSF). KS har fått i oppdrag å utarbeide mandat og forslag til organisering, og det
pågår en diskusjon om hvordan forskning og innovasjonsarbeidet skal finansieres. Vestregionen er så
langt ikke blitt involvert i dette utviklingsarbeidet.
Flere av Vestregionens deltakerkommuner har vedtatt strategier og iverksatt tiltak der den enkelte
borgere, frivillige organisasjoner og næringsliv inviteres til å utvikle underlag for kommunale
beslutningsprosesser og å delta i delegerte beslutningsprosesser. Begrunnelsene varierer fra å skulle
motvirke segregering og utenforskap, til å teste ut nærdemokratiske modeller som følge av kommuneog regionsreformen, og for å kunne bli i stand til å løse ”gjenstridige” samfunnsutfordringer.
Vestregionens styringsgruppe har tatt initiativet til en kartlegging av hvilke strategier og tiltak som er
under planlegging/blir gjennomført. Det foreslås derfor at Inkluderende folkestyre defineres som et eget
fokusområde i 2017 under innsatsområdet Regional utvikling.
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Regional utvikling
Innsatsområdet Regional utvikling har følgende fokusområder: Areal og transport samt arbeidskraft og
kompetanse.
- Areal og transport
Vestregionens strategier for areal og transport ble vedtatt i desember 2016, og bygger på dokumentet
”Balansert utvikling: Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008 – 2018”.
Her understrekes behovet for brukerdrevet forskning og samarbeidsdrevet innovasjon på
transportområdet for både å kunne sikre god samfunnsøkonomi og samtidig møte velferds-, miljø- og
klimautfordringene.
Gjennom å fasilitere nettverket ”Innovasjonsarena Transport 2.0”, bidrar Vestregionen både til å
synliggjøre behovet for innovasjon og kunnskapsutvikling, Identifisere aktører og kunnskapsutvikling
nasjonalt og internasjonalt, skape kontakt mellom offentlige aktører, næringsliv og FoU-miljøer, samt å
bidra til kommersialisering av nye produkter og tjenester. Vestregionen har etablert nettsiden
www.transport20.no der nettverkets formål og aktiviteter presenteres. Arbeidet med å arrangere
frokostmøter og andre faglige samlinger, samt å initiere og fasilitere forsknings- og
innovasjonsprosjekter foreslås videreført i 2017.
Vestregionens aktiviteter knyttet til Nasjonal transportplan (2018 – 2029) samordnes med
Osloregionens strategier og aktiviteter.
- Arbeidskraft og kompetanse
I Vestregionens strategiske plattform slås det fast at kompetanse er regionens viktigste ressurs, og en
forutsetning for innovasjon i tjenesteproduksjonen og den samlede samfunnsutviklingen. Likeledes er
rett kompetanse på alle nivåer viktig for sysselsetningen og opprettholdelsen og utviklingen av et
levende næringsliv. Vestregionen har derfor som må å samarbeide med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillige sektor for å etablere kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller
innbyggernes, næringslivets og kommunens ønsker og behov.
I 2015 og 2016 har arbeidet innen fokusområdet arbeidskraft og kompetanse vært konsentrert om å
etablere samarbeid med nasjonale og regionale forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vestregionen
har inngått et samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge med sikte på å utvikle kompetansegivende
tilbud på bachelor- og masternivå. Det er så langt utviklet en mastermodul innen ledelse ved fakultetet
som kalles Handelshøgskolen, og det er innledet samarbeid med Fakultet for helse om temaet
velferdsteknologi. I 2017 vil samarbeidet med Helsefakultetet konkretiseres ytterligere, og det vil bli tatt
kontakt med Høgskolen I Oslo og Akershus med sikte på tilsvarende samarbeid.
Etter initiativ fra Fagskolen Tinius Olsen, har Vestregionen inngått avtale om å bidra i utviklingen av ett
eller flere utdanningstilbud på fagskolenivå for eksisterende og ny arbeidsstyrke i helsesektoren.
Vestregionen har forpliktet seg til å innhente synspunkter fra kommunene med hensyn til utdanningens
innhold og undervisningsopplegg, samt å gjøre tilbudet kjent i kommunene. Målet er å kunne tilby det
første kurset primo 2018.
Regjeringen har varslet at det vil bli lagt fram en stortingsmelding om fagskolene vinteren 2016/2017, og
det tas sikte på å avgi høringsuttalelse.

Helse
Innsatsområdet Helse har følgende fokusområder: Kommunehelsesamarbeidet, KomUt, Folkehelse og
brukerstyrt personlig assistanse.

Side 2 av 14 •

SAKSNOTAT

- Kommunehelsesamarbeidet
Vestregionen har valgt å organisere arbeidet med å utvikle kommunenes helse- og omsorgstjenester
gjennom en prosjektorganisasjon der alle kommuner som inngår i Vestre Viken helseforetaks
tjenesteområde, deltar. I tillegg til å styrke kommunenes tjenesteutvikling gjennom erfaringsdeling,
samarbeidstiltak og deltakelse i utviklingsprosjekter, ivaretar Kommunehelsesamarbeidet kommunenes
interesser i arbeidet med å videreutvikle samhandlingen med spesialisthelsetjenesten.
Kommunene rapporterer om et godt samhandlingsklima i den konkrete tjenesteproduksjonen, og i felles
utviklingsarbeid knyttet til bl.a. helhetlige pasientforløp, læring og mestring og psykisk helse og rus.
Rehabilitering, habilitering samt barn & unge vil være et ”nye” felt som løftes inn i vårt felles
utviklingsarbeid i 2017.
De fleste av kommunene er villige til å avgi ressurser (personer) som kan bidra i høringsarbeid og i
arbeidsgrupper, og finner dette motiverende og kunnskapsgenerende.
Avtaleverket mellom Vestre Viken og kommunene skal gjennomgås i 2017/2018, med sikte på
forenklinger og presiseringer der dette er hensiktsmessig. Arbeidet med å utvikle en nasjonal portal som
gjør kommunenes bruk av spesialisthelsetjenestene tilgjengelige, lanseres i november 2016, og vil bli
testet og videreutviklet i 2017 i Vestregionen. Portalen gir tilgang til et sett av rapporter som utvikles i
samarbeid med kommuner og analyseavdelingen i Helse sør-øst.
Et mulig utviklingsarbeid vil være å utvikle en tilsvarende portal i kommunene, slik at kommunene på en
enkel måte kan få oversikt over eget og andres forbruk av kommunale helsetjenester. Tilgengelige
tekniske løsninger finnes, men er svært kostbare å anskaffe. Det legges opp til å avklare behov og
mulige rimeligere tekniske løsninger i første halvdel av 2017.
Kommunehelsesamarbeidets styre som består av 7 kommunalsjefer, beslutter samarbeidets
handlingsplaner. I 2016 har følgende vært prioritert: Psykisk helse og rus med særlig fokus på barn og
unge, forholdet mellom funksjon og diagnose, rehabilitering, læring og mestring samt velferdsteknologi
og styringsinformasjon om kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester. Disse videreføres i 2017.
- KomUt – elektronisk meldingsutveksling
Statsforetaket Norsk Helsenett etablerte i 2011 programmet Meldingsutbredelse som har hatt som mål
å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger innen 2015.
Programmet har vært finansiert over statsbudsjettet, og har bestått av syv delprosjekt, hvor KomUt –
Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger – er ett av disse.
Som ledd i gjennomføringen av KomUt, har Norsk Helsenett etablert regionale kompetanseorganisasjoner med koordinatorer og samarbeidskommuner i 5 regioner. Prosjektledelsen for Vestre
Vikens opptaksområde er lagt til Vestregionen.
Følgende oppgaver skal prioriteres fram til 2018:
- Elektronisk meldingsutbredelse
Bidra i utviklingen av forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling
Bistå i utbredelsen av meldinger til andre tjenesteområder, KAD, helsestasjon, legevakt, ergoterapi og
fysioterapi.
Bidra i videreutviklingen av funksjonaliteten i meldingene på nasjonalt hold
- Utvikling av standarder i fagsystemene (EPJ)
Gi innspill til helsedirektoratets arbeid med å utvikle nasjonale standarder
- Velferdsteknologi
Invitere til felles anskaffelsesregime i Vestre Viken opptaksområde, inkludert etablering av felles
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kommunikasjonsplattform.
- Kjernejournal
Norsk Helsenett har besluttet at dersom det ikke bevilges tilstrekkelig midler over statsbudsjett;
minimum 21 mill. kroner, vil KomUt-nettverket oppløses nasjonalt. Kommunene vil dermed ikke få
støtte til å innfri de lovkrav som stilles til den elektroniske samhandlingen.
Etter initiativ fra en av kommunene ble det etablert et nettverk for velferdsteknologi der ledere innen IKT
og tjenesteproduksjon deltar. Responsen på initiativet har vært overveiende positivt. KomUts
prosjektleder og Kommunehelsesamarbeidets koordinator inviterer og fasiliterer nettverket.
- Brukerstyrt personlig assistanse
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere ulike typer nødvendig praktisk bistand
og avlastning på, i medhold av pasient- og brukerrettighetsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, med
mer. Ordningen ble rettighetsfestet med virkning fra 1.1.2015, BPA-tjenestens særpreg er at bruker selv
er arbeidsleder for sin(e) assistent(er). Disse er enten ansatt i kommunen, eller hos en av seks
leverandører som har inngått avtale med kommunen.
Vestregionens sekretariat inviterer regelmessig kommunalsjefer, virksomhetsledere, jurister og andre
som er involvert i BPA-arbeidet i kommunene, til nettverksmøter der problemstillinger knyttet til BPAordningen blir diskutert. Formålet er å sikre en felles fortolkning av regelverket knyttet til BPA og lik
behandling av brukere og leverandører, samt å utveksle erfaringer på området. Nettverket har i høst blitt
enige om å samordne deler av oppfølgingen av den enkelte tjenesteleverandør.
Vestregionens sekretariat bistår også enkeltkommuner, enten ved å koble kommunen til personer i
andre kommuner som har erfaring/kunnskap på gjeldende område, eller ved å søke juridisk og annen
bistand eksternt. Sekretariatet møter tjenesteleverandørene jevnlig, og gir orienteringer til formannskap,
kommunestyrer og ledergrupper i kommunene.
Vestregionens ledere har tidligere etterlyst kunnskap om hvilke konsekvenser rettighetsfestingen
medført. Deler av denne informasjonen kan gjøres tilgjengelige gjennom analyse av KOSTRA-data.
Helsedirektoratet har imidlertid opplyst at de iverksetter forskning for å belyse konsekvensene av
rettighetsfestingen.
- Folkehelse
Vestregionens strategi for folkehelsearbeidet ble vedtatt i mars 2016, og skal bidra til at kommunene
oppfyller folkehelselovens intensjoner med særlig hensyn til kommunenes oversiktsarbeid,
konsekvensutredninger i politisk saksbehandling og at folkehelsetiltakene blir kunnskapsbaserte.
Følgende strategier er lagt til grunn for arbeidet i 2017:
Påvirkningsarbeid

Etablere løpende kontakt med statlige myndigheter med sikte på formidle
synspunkter og erfaringer fra medlemskommunene, og å få kjennskap til
pågående utviklingsprosesser og planlagte tiltak.
Etablere kontakt med forsknings- og utviklingsaktører som arbeider innen
folkehelsefeltet med sikte på å formidle synspunkter og erfaringer fra
medlemskommunene, posisjonere kommunene som mulige programeiere i nye
prosjekter og å få kjennskap til pågående forsknings- og utviklingsprosjekter/prosesser.

Erfarings- og kunnskapsformidling

Tilrettelegge for erfaringsformidling mellom kommunene.
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Formidle informasjon som er tilegnet gjennom kontaktarbeid og åpne kilder.
Prosjektarbeid

Bidra i formuleringer av søknader og oppstart av prosjekter der kommunene er
prosjekteier – etter ønske fra kommunene
Formidle kjennskap til (utlyste) prosjektmidler

I statsbudsjettet for 2017 er det satt av 56 millioner kroner til programmet Folkehelsearbeid i
kommunene. Programmet er forankret i HelseOmsor21-strategien, og er en 10-årig satsing for å styrke
arbeidet med å fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende arbeid. I løpet av
programperioden skal det bygges en regional infrastruktur for kunnskapsutvikling, og det skal etableres
regionale samarbeidsorgan med utgangspunkt i fylkeskommunene/de nye regionene.
Asker kommune og Stiftelsen NaKuHel Asker har startet utviklingen av en regional kunnskapsarena for
helsefremmende arbeid som har fått navnet HelseFrem. Formålet er å yte bistand til og bygge nettverk
mellom kommuner, helsetjenesten og frivillige organisasjoner, og initiere forskning og innovasjon rundt
helsefremmende og sykdomsforebyggende aktiviteter med fokus på å formidle helsegevinster.
Tverrfaglighet og samhandling blir sentrale føringer for HelseFrems arbeid. Vestregionen er invitert til å
avklare sitt engasjement i forhold til kunnskapsarenaen i løpet av 2017.
Det er etablert et nettverk av folkehelsekoordinatorer der også fylkeskommunene deltar sammen med
KS BTV. KS Akershus og Østfold er også invitert til å delta.

Kultur
Innsatsområdet Kultur har følgende fokusområder: Kunst rett vest og Vestregionens
ungdomssymfonikere
- Kunst rett vest
Kunst rett vest er et årlig arrangement der juryerte billedkunstnere og kunsthåndverkere i Vestregionen
viser hvert sitt verk i en fellesutstilling. I tillegg inviteres publikum til å besøke kunstnernes atelierer og
verksteder to helger i arrangementsperioden. Vertskapet for fellesutstillingen ambulerer mellom
kommunene i Vestregionen.
I 2017 er Svelvik (og eventuelt Sande) vertskommune(r) for fellesutstillingen som vil bli holdt i
Fossekleiva kultursenter. De tre siste årene har vi hatt gode erfaringer med å gjennomføre
tiltak/sideprosjekter som har bidratt til mer synlighet for arrangementet, gjennom bredere lokal og
regionale deltakelse. Sideprosjektene har preget Kunst rett vest innholdsmessig og har bidratt til økt
presseoppmerksomhet. Prosjektene ”1001-sokk”(2014), #SELFIErettvest (2015) og ”Lunsj under åpen
himmel”, og samarbeid med asylmottak, m.fl., har koblet Kunst rett vest til Vestregionens øvrige
innsatsområder (stedsutvikling og folkehelse).
I 2017 tar vi initiativ til at Krv-nettverket (kommunenes kulturmedarbeidere) samarbeider med nettverket
av folkehelsekoordinatorer. Hensikten er å legge til rette for ”medskaping” lokalt, slik at unge og eldre
kan markere og mobilisere til Kunst rett vest i eget nærmiljø, også utenom utstillingsperioden i
september.
Kultur- og folkehelsemedarbeidere inviteres i januar 2017 til å operasjonalisere hvordan et slikt lokalt
engasjement kan organiseres og fasiliteres. Her vil psykisk helse blant barn og unge og
helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet være mulige innfallsvinkler.
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For ytterligere å øke oppmerksomheten om Kunst rett vest og å bidra til å koble innsatsområdene helse,
regional utvikling og kultur, foreslås det at det gjennomføres lokale arrangementer i form av seminarer
og workshops med bistand fra Vestregionens administrasjon i samarbeid med lokale krefter.
- Ungdomssymfonikerne
Ungdomssymfonikerne er Vestregionens orkesterkskole, og er et gratis tilbud til unge mellom 13 og 18
år som har lyst til å lære å spille i et orkester. Deltakerne rekrutteres fra de kommunale musikk- og
kulturskolene, skoleorkestre, korps og musikklinjene i de videregående skolene i Vestregionen.
Mange potensielle musikanter har ikke kjennskap til orkesteret, og deltakelsen fra den enkelte
kommune er svært ujevn. Kontakten med musikk- og kulturskolerektorene, enkeltlærere ved disse
skolene og ledere for lokale orkestre og korps er derfor blitt strukturert, og det gjennomføres nå
systematiske møter med disse. Ved å ha faste spillesteder og tidlig informasjon om kommende øvelser
og konserter, er det blitt lettere å presentere tilbudet for elevene, foresatte og samarbeidspartnere. En
måte å tydeliggjøre koblingen mellom musikk- og kulturskolene og orkesteret, vil kunne være at musikkog kulturskolene rapporterer om kontakten/samarbeidet med orkesteret, hvordan potensialet for
deltakelse blir vurdert og hva som gjøres for å motivere/legge til rette for deltakelse i orkesteret.
Satsing på å rekruttere unge allerede fra 8 årsalder, har bidratt til ytterligere å styrke rekrutteringen til
orkesteret. Denne satsingen har vært finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og avsluttes i 2016. Vi er i
dialog for å søke å videreføre bidraget fra stiftelsen.
Faglig samling med konserter i Spania høsten 2016, bidro til å skape motivasjon til å bli med i orkesteret
og til å fortsette. Neste års samling er ennå ikke fastsatt. Samarbeid med orkestre i Vestfold og andre
ungdomsorkestre i Vestregionen, har også ført til at flere har blitt mer aktive. Dette samarbeidet som
også inkluderer felles arrangementer med musikk og kulturskolene i Ringerike og Bærum, vil bli
videreført.
Fordi orkesteret består av unge som er opptatt med skolearbeid på dagtid, gir dette begrensninger med
hensyn til hvordan orkesteret kan delta i Vestregionens aktiviteter.
Venneforeningen organiserer faglige og sosiale aktiviteter for orkestermedlemmene. Orkesterets
medlemskap i De unges orkesterforbund gjør det mulig for Venneforeningen å søke Frifondmidler som
kan supplere den faste driften som finansieres av Vestregionen.
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HANDLINGSPLAN 2017
Innsatsområde:

Regional utvikling

Strategisk plattform angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet:
Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling
Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse
Fokusområde 3 – Inkluderende folkestyre
Arealbruk, transport og knutepunktutvikling
Arbeidet med å revidere Vestregionens strategi for arealbruk og transport ” Balansert utvikling 2008 2018”, ble igangsatt i 2014 og ferdigstilt i 2015. Den reviderte strategien inkluderer betydningen av
innovasjon, forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Bidra i nasjonale og regionale planog utviklingsprosesser

Samordne Vestregionens innspill til NTP 2018 – 2029 med
Osloregionens innspill og påvirkningsaktiviteter
Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen

Q1 + Q2

Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVU forslag inkl.
varslet ny stortingsmelding om by- og regionpolitikk

Løpende

Videreutvikle Transport 2.0; samarbeidet med Buskerudbyen,
Smart City Bærum og Electric Mobility Norway

Løpende

Følge opp etablert kontakt med Norges forskningsråd lokalt og
regionalt med sikte på deltakelse i programmet Transport 2025

Løpende

Utvikle og gjennomføre samlinger i egen regi og andres regi

Løpende

Tilrettelegge for utviklingen av
bærekraftige pilotprosjekter

Kompetanse- og erfaringsformidling

Q1

Organisering
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet.
Ressurser
Det er avsatt kr 350 000 til innsatsområdet i 2017.
Rapportering
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen.
Fremtidig behov for arbeidskraft og kompetanse
Offentlig og privat sektor står overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene
som kommer. Vestregionen ønsker å samarbeid med regionens utdanningsinstitusjoner, næringsliv og
frivillig sektor i etableringen av kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller både innbyggernes,
kommunenes og næringslivets ønsker og behov.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Etablering av helsefag ved
Fagskolen Tinius Olsen

Bistå i utforming av første søknad til NOKUT

Q1

Bistå i riggingen av tilbudet fram til studiestart

Q2 + Q4

Side 7 av 14 •

SAKSNOTAT

Samarbeid med universitet og
høgskoler

Bidra i nasjonale og regionale planog utviklingsprosesser

Markedsføre tilbudet i Kommunehelsesamarbeidet

Løpende

Bistå i utviklingen av ytterligere studieretninger innen helsefag

Q4

Utvikle samarbeidet med HSNs helsefakultet

Q1 – Q4

Videreutvikle og markedsføre mastermodulen ”Ledelse,
innovasjon og demokrati” ved HSN

Q1 – Q4

Etablere kontakt med HIOA med sikte på samarbeid

Q1 – Q4

Søke involvering i HelseOmsor21s Kunnskapsløft for
kommunene

Løpende

Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til
kompetanse og verdiskaping

Når
invitasjon
foreligger

Høringer; Stortingsmelding om fagskolene

Løpende

Organisering
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet.
Ressurser
Det er avsatt kr 100 000 til innsatsområdet i 2017.
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. Begrunnelsene for tiltakene og strategiene som ligger til
grunn, ulike begrunnelser og målformuleringer. Vestregionen ønsker å systematisere de forsøkene som
iverksettes, med tanke på læring og utvikling i den enkelte deltakerkommune.
Vestregionen er kjent med at det er tatt initiativ overfor KS til å etablere læringsnettverk for å styrke
arbeidet som pågår i den enkelte kommune, og at det ikke vil være unaturlig at KS også bidrar til
(følge)forskning på dette området.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Bidra i nasjonale og regionale planog utviklingsprosesser

Kartlegge vedtatte strategier og planlagte/iverksatte tiltak hos
Vestregionens deltakerkommuner

Q2

Initiere forskningsprosjekt i regi av og/eller med støtte fra KS

Q1 – Q2

Fasilitere nettverk for interesserte kommuner i Vestregionen

Løpende

Erfaringsdeling og
kunnskapsutvikling

Organisering
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til dette fokusområdet.
Ressurser
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet. Det er ikke avsatt øremerkede midler til
fokusområdet.
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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
Fokusområde 2
Samfunn og folkehelse
Prosjektet Kommunal elektronisk meldingsutveksling videreføres i perioden 2015 – 2017. Vestregionen
har ansvaret for gjennomføringen i Vestre Vikens opptaksområde.
I tillegg har styringsgruppen i møte 09.10.2014 vedtatt å koordinere arbeidet med å forberede og
gjennomføre ny tjenestekonsesjonsperiode for brukerstyrt personlig assistanse.
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 2017 er fortsatt psykisk helse og rus, helhetlige og koordinerte
pasientforløp, læring og mestring, rehabilitering, velferdsteknologi og styringsinformasjon.
Innsatsområde

Strategi

Tiltak

Samhandling med
Vestre Viken

Deltakelse i utviklingsprosjekter

Evaluering og revidering av inngåtte
samarbeidsavtaler
Utviklingsarbeid knyttet til helhetlige pasientforløp
Bredde modell for forpliktende samhandling mellom
sykehus og kommuner knyttet til pasienter med
omfattende behov for tjenester innen psykisk helse
og rus
Koordinere innsats knyttet til temaet læring og
mestring, rehabilitering og barn som pårørende
Koordinere opplæring og utviklingsarbeid knyttet til
pilot Styringsdata samhandling helse

Erfaringsutveksling
mellom kommuner

Tilrettelegge for erfarings- og
kunnskapsformidling mellom
kommunene

Arrangere temasamlinger
Produsere nyhetsbrev
Publikasjoner på Vestregionens nettsider

Deltakelse i utviklingsprosjekter

Barn som pårørende
Bistå kommuner i kartlegging og analyse av deres
tjenester innen psykisk helse og rus

Nettverksarbeid

Drifte nettverk knyttet til velferdsteknologi
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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.
I tillegg søkes det om eksterne prosjektmidler.
Rapportering
Tertialrapporter behandles i Kommunehelsesamarbeidets samhandlingsstyre, og Vestregionens
styringsgruppe.
Samfunn og Folkehelse
Kommunene har et lovpålagt ansvar for å fremme befolkningens helse og trivsel gjennom systematisk
innsats og kunnskapsbaserte tiltak innenfor alle kommunale sektorer og tjenesteområder.
Folkehelseutfordringene er sammensatte og kan ikke løses av enkeltstående tiltak.
Planlagte aktiviteter inkluderer påvirkningsarbeid, erfaring- og kunnskapsformidling og prosjektarbeid
Nytt i 2017 er å koble folkehelsearbeidet tettere til Kunst rett vest, ved at folkehelsekoordinatorene
samhandler med kulturnettverket i å legge til rette for lokale arrangement før, under og etter Kunst rett
vest-utstillingen i september.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Bidra i nasjonale og
regionale plan- og
utviklingsprosesser

Følge opp HelseOmsorg21-strategiens Kunnskapsløft for kommunene

Løpende

Etablere kontakt med Norges Forskningsråd sentralt og regionalt med sikte på å
sikre at nytt program vil inkludere brukerstyrte prosjekter, og for å få kjennskap
til programinnhold

Q1

Avklare engasjement i forhold til HelseFrem – Kunnskapsarena for
helsefremmende arbeid

Q2

Koble folkehelse og
Kunst rett vest

Gjennomføre workshop for folkehelsekoordinatorer og kulturnettverket

Q1

Legge til rette for og fasilitere lokale tiltak der kunst og folkehelse kobles

Løpende

Tilrettelegge for
erfarings- og
kunnskapsformidling
mellom kommunene

Arrangere frokostmøter og seminarer i samråd med fylkeskommunene

Løpende

Drifte nettverk for folkehelsekoordinatorer

Løpende

Organisering
Arbeidet ledes av koordinator i 25% stilling. Daglig leder bistår i arbeidet.
Ressurser
Det er avsatt kr 350 000 til arbeidet med folkehelse i 2016.
Rapportering
Tertialrapporter behandles av Vestregionens styringsgruppe. Årsrapport for innsatsområdet behandles
av Vestregionens styringsgruppe og generalforsamlingen i Vestregionen.
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Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)
Stortinget bevilget høsten 2014 midler over statsbudsjettet til en videreføring av prosjektet Kommunal
elektronisk meldingsutbredelse for perioden 2015 – 2017.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Utvikle forvaltningsmodell for
elektronisk meldingsutveksling

Standardisering av tjenestevisning i Norsk Helsenett
Adresseregister. 1 Workshop i KomUt-nettverket. 2
møter med NHN. Nasjonal veileder ferdigstilles
22.05.15
Utfordring knyttet til mottaksfunksjon i kommunene.

Q4

Styres nasjonalt av Hdir. PLO-melding 2.0 har ikke
hatt aktiviteter første halvår.
3 leverandørsamlinger. Utsatt til Q3 -16 grunnet
forsinket leverandørutvikling
1 leverandørsamling. Winmed 3 legevakt eneste
leverandør som er ferdigstilt.
Styres nasjonalt av Hdir og KS. Ingen aktiviteter per
Q2-15.
Leid inn konsulent for å sikre kompetanse knyttet til
GSM- og internettbasert telekommunikasjon. 4 møter
med konsulent gjennomført. 1 møte med
leverandørforening for internettleverandører. 1 møte
med Hdir og HOD.
Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt
inneværende år
Utrede ulike programmer og modeller

Q1-15 Q4-17
Q4

Oppfølging elektronisk
meldingsutveksling
Videreutvikle nasjonal
meldingsstandard
Utbredelse av meldinger mellom HF og
helsestasjon
Utbredelse av meldinger mellom
legevakt og kommune/ KAD
Utvikle standard i EPJ-system
Legge til rette for felles anskaffelse av
digital plattform for trygghetsalarmer
som grunnlag for velferdsteknologiske
løsninger i KHS 26
Kjernejournal
Felles rapporteringssystem for KAD i
alle 26 kommuner

Løpende

Q4
Q1-15
Q4-17
Q3

Q1- 16
Q4-16
Q4

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.
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 besluttet i 2014 å utlyse ny
felles konsesjonsordning for ivaretakelse av brukerstyrt personlig assistanse. Utlysning av ny
konsesjonsperiode og tildeling av konsesjoner for perioden 2016 – 2020 ble gjennomført høsten 2015.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Beredskap

Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker

Løpende

Kontakt med ressursgruppe

Løpende
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Kompetanse- og
erfaringsformidling

Kommunisere med brukere, leverandører og media

Løpende

Møter i nettverket der alle kommuner deltar

kvartalsvis

Organisering
Arbeidet med å bistå kommunene i oppstart og gjennomføre ny konsesjonsperiode for brukerstyrt
personlig assistanse er tillagt Vestregionens sekretariat. Arbeidet ivaretas av daglig leder som
koordinerer innsatsen med ressurspersoner i den enkelte kommune.
Ressurser
Deltakerkommunene avkreves en kontingent på kr 0,50 pr innbygger til dekning av bistand i forbindelse
med drifte av tjenestekonsesjonsavtalene i 2016.
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 2017 er å koble Kunst rett vest tettere med folkehelsearbeidet i
kommunene for å legge til rette for lokal aktivitet før, under og etter Kunst rett vests hovedarrangement i
september.
Tiltak

Aktiviteter

2017

Ekstern finansiering

Utforme søknader til offentlige instanser

Q1

Annonsesalg

Q1

Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen

Q1

Søknadsfrist

Q2

Etablere jury

Q1

Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere

Q2

Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap

Løpende

Avklaring av vertskommune 2018

Q1

Avklaring av vertskommune 2019

Q3

Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap

Løpende

Samarbeid med faggruppen

Løpende

Søkeprosess kunstnere

Samarbeid med vertskommune

Intern kommunikasjon
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Samarbeid med kulturnettverket

Løpende

Kontakt med kunstnere i regionen

Løpende

Seminar for kunstnere og kunstinteresserte

Q3

Åpningsarrangement

Q3

Praktisk tilrettelegging fellesutstilling

Q1 - Q3

Praktisk tilrettelegging åpne atelierer

Q2 + Q3

Utarbeide markeds- og medieplan

Q1

Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell

Løpende

Produsere og distribuere digitalt materiell (nettside,
nyhetsbrev, FB med mer)

Løpende

Pressekontakt

Løpende

Rapportering

Utarbeide årsrapport 2016

Q1

Gjennomgang mål, finansiering
og ressursbruk

Sak legges fram for Rådmannsgruppen

Q1

Forberedelser årets
arrangement

Markedsføring

Organisering
Svelvik (og evt. Sande) vil være vertskommune i 2017.
Kunst rett vest koordineres av en heltids ansatt medarbeider.
Ressurser
Det avsettes kr 1 000 000 av Vestregionens medlemskontingent og i tillegg kr 300 000 av
samarbeidsalliansens egenkapital. Vertskommunebidraget for 2017 er satt til kr 200 000 – jf vedtak i
Vestregionens styringsgruppe i juni 2016. 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

2017

Rekruttere nye deltakere

Utvikle etablert kontakt rektorer og kontaktlærere ved alle
kulturskoler med sikte på rekruttering både til orkesteret og
Juniororkesteret.
Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen
Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider

Løpende

Videreføre inspirasjonskonserter og mesterklasser der Dextra
Musica-utøvere deltar.

Løpende

Gjennomføre øvelser og
orkestersamlinger
Samarbeid med
Sparebankstiftelsen/Dextra
Musica

Løpende
Løpende
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Organisering
Ungdomssymfoniorkesteret ledes av tilsatt koordinator i 20% 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 2016 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.
Vestregionen vil være en felles arena for å drøfte, og eventuelt å påvirke, innholdet og
rammebetingelsene for reformen. Styringsgruppen besluttet i møte 4.09.2014 å legge inn
forvaltningsreformen som et fast punkt i hvert styringsgruppemøte.
	
  

Side 14 av 14 •

