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Sak 22/2015 Tertialrapport 1 – 2015 

 

Forslag til vedtak: 
Rådmannsgruppen anbefaler styringsgruppen å godkjenne framlagt tertialrapport inkl. resultatregnskap 
pr 30.4.2015.  

Saken gjelder: 
Rapporten er utarbeidet i hht til Vestregionens handlingsplan for 2015 som ble behandlet i Vestregionens 
styringsgruppe den 28.11.2014. Mål og tiltak for Kommunehelsesamarbeidet  er behandlet i 
prosjektstyret den 24.11.2014. 
Vestregionen har vedtatt å  prioritere  innsatsområdene regional utvikling, helse og kultur i 2015.  

Økonomisk status: 
Resultatregnskapet pr 30. april 2015 viser en omsetning på kr 7 693 458 og et driftsresultat på  
kr 5 078 307. Regnskapsførte inntekter er i tråd med fakturerte kontingenter og tilskuddstilsagn. 
Regnskapsførte inntekter avviker fra budsjetterte inntekter fordi eksterne tilskudd og støtte fra 
vertskommune ikke er periodisert.  
 
 Regnskap 30.4.2015 Regnskap 30.4. 2014 Budsjett 30.4.2015 
INNTEKTER 7 693 458 7 552 892 8 532 194 
    
Lønnskostnader 1 560 254 1 203 034 1 612 678 
Andre driftskostnader 1 049 896 2 320 702 1 355 824 
SUM KOSTNADER 2 615 151 3 523 737 2 968 502 
    
RESULTAT 5 078 307 4 029 154 5 613 692 
 
Vestregionens regnskap føres som et såkalt prosjektregnskap; det vil si at hvert fokusområde og 
prosjekt føres for seg. Det er bare fokusområdet areal og transport som har hatt et merforbruk i 
forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes kostnader i forbindelse med konferanse avholdt i 
februar 2015. Prognosen for fokusområdet areal og transport er i tråd med budsjett. 
Fokusområdet kompetanse, Kunst rett vest, IRIS,  KomUt/meldingsløftet og 
Kommunehelsesamarbeidet har hatt et underforbruk i forhold til periodisert budsjett. Prognosene er 
i tråd med budsjett. 
 
Gjennomførte tiltak: 
 
Innsatsområde:  Regional utvikling 
Handlingsplanen  angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet: 
Fokusområde 1 - Arealbruk, transport og knutepunktutvikling 
Fokusområde 2 - Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse 
    
Arealbruk, transport og knutepunktutvikling  
Arbeidet med å revidere Vestregionens strategi for arealbruk og transport ” Balansert utvikling”, ble 
igangsatt i 2014, og skal ferdigstilles i 2015. Strategiarbeidet skal inkludere betydningen av innovasjon, 
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forskning og kompetanse i arbeidet med å utvikle morgendagens transportløsninger, i tillegg til å 
oppdatere kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for gjeldende strategi. 
 
Tiltak Aktiviteter HP 2015 Status 

30.04.15 
Oppdatere Vestregionens areal- og 
transportstrategi 

Gjennomføre konferansen ”Transport 2.0?” i  samarbeid 
med Buskerudbyen, Smart City Bærum og Electric 
Mobility Norway 

Q1 Gjennomført 
02.02.15 

Supplere og sammenstille eget kunnskapsgrunnlag med 
kunnskapsgrunnlaget som er utviklet i løpet av 
planprosessen i Oslo og Akershus samt Osloregionens 
strategiarbeid  

Q2 
 

Under arbeid 
 

Starte formell behandling Vestregionens organer Q3  

Tilrettelegge for utviklingen av 
bærekraftige pilotprosjekter 

Videreutvikle samarbeidet med Buskerudbyen, Smart 
City Bærum og Electric Mobility Norway. 

Løpende Gjennomført 

Etablere samarbeid med akademia og 
andre relevante FoU-miljøer  

Utarbeide plan for kontakt med akademia / FOU-miljøer Q2 + Q3 Etablert kontakt 
med 
Forskningsrådet 
regionalt og 
sentralt 

Delta i Osloregionens revidering av 
samarbeidsalliansens areal- og 
transportstrategi 

Delta i arbeidsgrupper i samarbeidsalliansen Løpende Vestregionen er 
representert i 
arbeidsgrupper 

Bidra i nasjonale og regionale plan- 
og utviklingsprosesser 

Respondere på etatenes strategiforslag i NTP-
prosessen  

Q1 I Osloregionens 
regi 

Utarbeide forslag til et første felles ”høringsnotat” NTP Q3  
Utarbeide høringssvar for relevante plan- og KVUforslag Løpende Ingen høringer i  

Q1 
 
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 HP 2015 Status 

30.04.15 
Konkretisere innhold og prioritering i 
fokusområdet  

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens 
(framtidige) arbeidskraftsbehov 

Q1 + Q2 Startet 
forberedelser 

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til 
medlemskommunenes kompetanseutviklingsbehov 

Q1 + Q2 Ikke 
igangsatt 

Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet Q3  

Markedsføre mastermodul ”Ledelse, 
innovasjon og demokrati” 

Informasjon til alle ledergruppene i 
samarbeidsalliansen 

Q1 Startet opp – 
ikke ferdig 

Videreutvikle samarbeidet med 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Utvikle undervisningstilbud innen helse inkl. folkehelse Q1 – Q4 Innledende 
møter 
gjennomført 
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Innsatsområde:  Helse 
Handlingsplanen angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet: 
Fokusområde 1  Kommunehelsesamarbeidet  i Vestre Viken tjenesteområde 
Fokusområde 2  Samfunn og folkehelse 
 
I tillegg har styringsgruppen i møte 09.10.2014 vedtatt at det avsettes personellressurser knyttet til 
utlysing og gjennomføring av ny konsesjonsperiode for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra 2016. 
Vi har valgt å definere arbeidet med BPA som et eget fokusområde (fokusområde 4) 
 
Styringsgruppen behandlet i møte 12.3.2014 mandat og organisering for videreføring av prosjekt 
Kommunal elektronisk meldingsutveksling for perioden 2015 til og med 2017.  Prosjektet er definert som 
et eget fokusområde (fokusområde 3) 
 
Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde KHS 
Ny helselovgiving og endringer i oppgavefordelingen mellom helseforetak og kommune, har gitt    
kommunene nye oppgaver både innen somatikken og psykisk helse/rus. Selv om avtaleverket  
mellom kommunene og helseforetaket er på plass, er det fortsatt behov for avklaring av den   
konkrete oppgavefordelingen mellom  partene, kommunenes veiledningsbehov og hvordan 
kompetanseoverføring mellom helseforetak og kommunen skal organiseres.  
 
Fokusområdet ivaretas i Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde som består av 
Vestregionens 15 kommuner i tillegg til 11 andre kommuner i Buskerud. 
 

Tiltak Aktiviteter HP 
2015 

Status 30.04.15 

Utvikling av styringsdata Deltakelse i partssammensatt arbeidsgruppe som skal 
utarbeide en web basert løsning for data over forbruk 
av sykehustjenester 

Q1+Q2 Pilotert og snart 
fullført 

Klinisk samarbeidsutvalg Delta som observatør i partssammensatt 
arbeidsgruppe klinisk samarbeidsutvalg, KAD. 
Fortløpende formidle resultat/pågående arbeid 

Q1-Q4 Avholdt 2 møter. 
Forslag felles 
registrering 

Utviklingsprosjekt-  
Etablere en hensiktsmessig 
samhandlingsmodell psykisk helse 
og rus 

Lede prosjektet der Asker DPS, Asker, Røyken og 
Hurum kommune deltar.  

Q1-Q4 I rute 

Utviklingsprosjekt- 
Pasientforløp hjem-hjem 
Etablere pasientforløp innenfor 
diagnosegruppen kols, hoftebrudd, 
uheldig bruk av alkohol og psykisk 
helse/rus 

Samarbeidsprosjekt med Vestre Viken. Delta i 
planlegging, evaluering og implementering på vegne av 
26 kommuner. Arrangere 4 læringsnettverkssamlinger. 

Q1-Q3 I rute 

Bidra til at kommuner har oversikt 
over høringsinvitasjoner 

Holde oversikt over høringsinvitasjoner. 
Legge til rette for felles høringssvar ved behov. 

Q1-Q4 Ingen felles 
høringssvar 

Videreutvikle kontakt med sentrale 
myndigheter 

Sekretariatet skal til en hver tid ha oversikt over nyttige 
rapporter, statlige føringer, KS, Helsedirektoratet, 
HOD, Fylkesmannen, m.m 

Q1-Q4 I rute 

Følge opp og videreutvikle 
etablerte samarbeidsarenaer 

Sekretariat for OSU 
Arrangere årlig dialogkonferanse mellom politisk og 
administrativt nivå i kommuner og Vestre Viken 
Møte som observatør i alle LSU 
Sekretær for Prosjektstyret.  

Q1-Q4 I rute 
 

Reforhandle deler av Overordnet 
samarbeidsavtale som regulerer 
representasjon i OSU 

Melde saken til OSU Q1-Q2 I rute 
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Revisjon av inngåtte avtaler med 
Vestre Viken 

Koordinere oppfølging og reforhandling av inngåtte 
samarbeidsavtaler 

Q1-Q4 I rute 

Tvisteordning Ivareta sekretariatfunksjon for tvisteutvalget Q1-Q4 Ingen saker 
Kompetansesamarbeid Sluttføre Alert 

Pilotere E-læring i samarbeid med Helse Sør/Øst og 
KS 
Ved forespørsel fra kommuner arrangere 
temasamlinger, fasilitere kompetansesamarbeid og 
formidle gode erfaringer mellom kommuner 
 

Q1-Q4 Alert innført i 23 K 
E-læring pilot 6.-20. 
mai 
Dialogkonferanse 
6. mars 
Etablert faglig 
ressursgruppe 

Samarbeid med høgskoler, 
universitet, foreninger 

Delta i Norsk sykepleierforbunds utviklingsprosjekt : 
Femtidens kompetansebehov og utdanning av 
spesialsykepleiere. 

Q1 1 samling 

Oppdatert og informativ 
hjemmeside 

Publisere møtereferat OSU, LSU og Prosjektstyret 
KHS 
Produsere og publisere nyhetssaker og nyhetsbrev 

Q1-Q4 I rute 

 
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.  
  
I dag utføres det i liten grad forskning knyttet til folkehelsearbeid, og forskningsbasert metodikk er i liten 
grad utviklet. Vestregionen vil derfor søke å etablere samarbeid med forskningsinstitusjoner og aktører i 
frivillig sektor med sikte på å stimulere til økt forskning innen folkehelsefeltet, og til utvikling av 
forskningsbasert metodikk. 
 

Tiltak Aktiviteter HP 
2015 

Status 
30.04.15 

Konkretisere innhold og prioritering i 
fokusområdet 

Utvikle kunnskapsgrunnlag Q1+Q2 Startet opp 
Oppdatere status folkehelseinnsats i kommunene Q1 Undersøkelse 

gjennomført, 
intervju ikke 
ferdigstilt 

Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet Q2  
Tilrettelegge for infospredning om 
tiltak/resultater i kommunene 

Konkretisere tiltak for å spre kunnskap/resultater i 
folkehelsearbeidet. 

Q2  

 
Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) 
Stortinget bevilget høsten 2014 midler over statsbudsjettet til en videreføring av prosjektet Kommunal 
elektronisk meldingsutbredelse for perioden 2015 – 2017. Prosjektet gjennomføres i regi av Norsk 
helsenett. Vestregionen har ansvaret for gjennomføringen i Vestre Vikens opptaksområde. 
 
Norsk helsenett har lagt følgende føringer for prosjektets videreføring: 
- Øke kvaliteten i bruken av pleie og omsorgssektorens elektroniske pasientjournal (EPJ), og bidra i  
  videreutviklingen av  funksjonaliteten i fagsystemene. 
- Bidra til forvaltning og videreutvikling av den elektroniske meldingsutvekslingen 
- Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i samsvar med  
  nasjonale anbefalinger (standarder) 
- Bistå Helsedirektoratet i den nasjonale utbredelsen av kjernejournal i akuttkjeden og i pleie og  
  omsorgsektoren. 
 
I Vestre Vikens opptaksområde organiseres arbeidet i følgende delprosjekter, jf vedtak i Vestregionens 
styringsgruppe 12.3.2015: 
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- Elektronisk meldingsutbredelse 
  Utvikle forvaltningsmodell for elektronisk meldingsutveksling 
  Utbredelse av meldinger til andre tjenesteområder, KAD, helsestasjon, legevakt, ergo og fysio. 
  Videreutvikling av funksjonalitet 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 
- Kjernejournal 
  Bistå fastleger i implementeringen av framtidig kjernejournal med oppstart tidligst 2016 
 

Tiltak Aktiviteter HP 
2015 

Status 30.04.15 

Utbredelse PLO-meldinger Vestre 
Viken - kommuner 

Utbredelse til Rus og psykiatri Q4 25 av 26 ferdig 
Utbredelse til Poliklinikker Q2 25 av 26 ferdig 

Utbredelse til Barneavdeling Q2 25 av 26 ferdig 
Utbredelse PLO-meldinger fastlege 
– kommuner 

Ferdigstille fastleger i Drammen, samt alle legekontor 
med Winmed 3, System X og InfoDoc. 

Q4 I rute 

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 

Q4 I rute 

Videreutvikle nasjonal 
meldingsstandard 

Styres nasjonalt av H.dir. PLO-melding 2.0 har ikke 
hatt aktiviteter inneværende år 

Q1-15 - 
Q4-17 

 

Utbredelse av meldinger mellom 
HF og helsestasjon 

1 leverandørsamling Q4 Leverandøravhengig. 
PLO-meldinger er 
ikke utviklet for 
helsestasjoner per 
Q2. Ikke i rute 

Utbredelse av meldinger mellom 
legevakt og kommune/ KAD 

1 leverandørsamling. Winmed 3 legevakt eneste 
leverandør som er ferdigstilt.  

Q4 Leverandøravhengig. 
Ikke i rute 

Utvikle standard i EPJ-system Styres nasjonalt av H.dir og KS. Ingen aktiviteter per 
Q2-15. 

Q1-15  
Q4-17 

 

Legge til rette for felles anskaffelse 
for digital plattform rundt 
trygghetsalarmer som grunnlag for 
velferdsteknologiske løsninger i 
KHS 26 

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 H.dir og HOD.  

Q3 I rute 

Kjernejournal Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt 
inneværende år 

Q1- 16 
Q4-16 

 

 
 
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 
Rådmannsgruppen vedtok i møte 21.8.2014 å starte arbeidet med å utarbeide grunnlag for felles 
utlysning av ny konsesjonsperiode for private leverandører om leveranse av tjenester til brukere med 
vedtak om brukerstyrt personlig assistanse. Innhenting av forpliktelseserklæring vil bli gjennomført i 
2014. 
 

Tiltak Aktiviteter HP 
2015 

Status 
30.04.15 

Etablere konsesjonsgrunnlag Bistå arbeidsgruppe Q1 – 
Q3 

Forberedt 
behandling i 
rådmanns- 
gruppen 

Lyse ut ny konsesjon Gjennomføre alle praktiske tiltak Q4  
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Vurdere innkomne 
konsesjonssøknader 

 Q4  

Velge nye konsesjonærer Bistå arbeidsgruppe Q4  
Kontraktsinngåelse Klargjøre kontraktsgrunnlag Q4  

 
Innsatsområde: Kultur 
Handlingsplanen angir 2 fokusområder for dette innsatsområdet: 
Fokusområde 1  Kunst rett vest 
Fokusområde 2  Vestregionens Ungdomssymfonikere 
 
Kunst rett vest 
Vertskap for Kunst rett vest i 2015 er Bærum kommune. Fellesutstillingen vil finne sted i Henie-Onstad 
Kunstsenter(HOK).  

Tiltak Aktiviteter HP 2015 Status 
30.04.15 

Ekstern finansiering Utforme søknader til offentlige instanser Q1 Delvis 
gjennomført 

Sponsorsøk og annonsesalg Q1 Under 
arbeid 

Søkeprosess kunstnere Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen Q1 Gjennomført 

Søknadsfrist Q2 Gjennomført 

Etablere jury Q4  

Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere Q2 Juryering 
gjennomført 

Samarbeid med vertskommune Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap Løpende Månedlige 
møter 

Avklaring av vertskommune 2016 Q1 Ikke avklart 

Intern kommunikasjon Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap Løpende I rute 

Samarbeid med faggruppen  Løpende Pr. e-post 
og telefon 

Samarbeid med kulturnettverket Løpende I rute 

Kontakt med kunstnere i regionen Løpende I rute 

Forberedelser årets arrangement Seminar for kunstnere og kunstinteresserte Q3 Flyttes til Q2 

Åpningsarrangement Q3  Under 
planlegging 

Praktisk tilrettelegging fellesutstilling Q2 + Q3 Under 
arbeid 

Praktisk tilrettelegging åpne atelierer Q2 + Q3  

Markedsføring Utarbeide markeds- og medieplan Q1 Gjennomført 

Produksjon og distribusjon informasjonsmateriell Q2 + Q3 I rute 

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

Løpende I rute 
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Pressekontakt Løpende I rute 

Rapportering Utarbeide årsrapport Q1 Delvis 
gjennomført 

Gjennomgang mål, finansiering 
og ressursbruk 

Sak legges fram for Rådmannsgruppen 10.09.2015 Q1 – Q3 Ikke 
gjennomført 

 
Bærum, som vertskommune, har fokus rettet mot barn og unge. Med bakgrunn i fjorårets gode 
erfaringer vedrørende relasjonsprosjektet ”1001-sokk”, er det i første kvartal blitt prioritert å utvikle et 
nytt relasjonsprosjekt; #SELFIErettvest. Det er avholdt Selfie-seminar med workshop på HOK 25.2.  
Krv-nettverket er oppfordret til å involvere og engasjere skoler, fritidsklubber, barnehager, 
innvandrergrupper mv. i sine respektive kommuner. Prosjektet har som mål å øke synligheten for Krv 
gjennom bruk av sosiale medier og pressen, samt å øke interessen for billedkunst generelt gjennom et 
aktuelt tema og hvor alle kan bidra med egne selvportretter og selfies.  
 
Finansiering: Det er bevilget 120.000 fra Norsk Kulturråd. Søknad til BFK, AFK  og VFK sendes Q2. 
Bærum kommune jobber med sponsor- og annonsesalg. 
 
Søkeprosess: Annonse med oppfordring om å søke Krv er produsert og distribuert til Krv-nettverket. Det 
er ikke kjøpt annonser i søkeprosessen i år, da HOK regnes som attraktivt og vi anser at vi når ut til 
kunstnerne gjennom e-post til organisasjoner, nyhetsbrev og gjennom Krv-nettverkets proaktive rolle. 
Rekordmange søknader, hele 230, er juryert i tidsrommet 20.- 28.4.  
Krv-nettverksmøte er holdt 4.2.  
 
4 prosjektgruppemøter er holdt. Aktører i Bærum koblet til Krv; ansvarlig for ungdomsskoler, 
kommunikasjonsansvarlig, journalist i Bæringen, folkehelsekoordinator, DKS-ansvarlig, 
ungdomsklubbansvarlig, HOK, dekan i menighet mv. 2015 er ”friluftslivet år” og Bærum vil bidra med 
”land-art” langs kyststien fra Sandvika til HOK i forbindelse med Krv.  
 
 
Vestregionens Ungdomssymfonikere 
I dag er ikke alle kommuner representert i orkesteret, og deltakelsen i prosjektet IRIS som er finansiert 
av Sparebankstiftelsen DnB gir mulighet til å forsterke arbeidet med å øke rekrutteringen slik at alle 
kommuner i Vestregionen blir representert i orkesteret. 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 HP 
2015 

Status 30.04.15 

Rekruttere nye deltakere Etablere forpliktende samarbeid med strykere 
i de største musikk- og kulturskolene i 
regionen 

Løpende Drøftet strategi med 
gruppeinstruktører. 
Be om invitasjon til plandager. 

 Videreutvikle kontakten med musikk- og 
kulturskolene i Bærum, Asker og Drammen for 
deltakelse i Juniororkesteret 

Løpende Invitasjon sendt kulturskolene og 
direkte til enkeltlærere. Bærum har 
deltatt. 

 Videreføre kontakt med korps og orkester i 
regionen 

 Drøftet strategi for neste skoleår 
med VUS-dirigent og 
gruppeinstruktører.  

 Opprette samarbeid med musikklinjene på St. 
Hallvard vgs og Rud vgs. 

 Planlagt med VUS-dirigent og 
gruppeinstruktører, gjennomføres 
mai-juni 2015 

 Opprette samarbeid med lørdagsskolen-
/talenttilbud på de enkelte skolene. 

 Planlagt med VUS-dirigent og 
gruppeinstruktører, gjennomføres 
mai-juni 2015 

 Formidle informasjon til alle musikk- og 
kulturskolene i regionen samt korps/orkestre 

Løpende Info sendt kulturskolene. Planlagt 
med VUS-dirigent og 
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gruppeinstruktører, gjennomføres 
mai-juni 2015 

Gjennomføre øvelser og 
orkestersamlinger 

Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets 
nettsider 

Løpende Gjennomført som planlagt.  

Gjennomføre prosjektet IRIS 
i samarbeid med Norsk 
Kulturskoleråd BTV 

Gjennomføre gruppeøvelser, orkestersamspill 
og inspirasjonskonserter der Dextra Musica-
utøvere deltar. Samspilltreff med El Sistema. 
Se terminplan 

Løpende Gjennomført som planlagt. 

 

Vestregionens Ungdomssymfonikere har som planlagt gjennomført fem orkestersamlinger - to med 
dirigent og tre med dirigent og gruppeinstruktører. Konserten var 22.3.15 i Asker kulturhus i samarbeid 
med Ung Symfoni Vestfold og Juniorsymfonikere.  
 
Siste konsert for sesongen er under planlegging. Konserten er del av Vestfoldfestspillene og 
Fyrtårnsamling for prosjekt IRIS 6. juni i Sandefjord. Her deltar Vestregionens Ungdomssymfonikere 
sammen med Ung Symfoni Vestfold, Juniorsymfonikere, El Sistema Norge og orkesteret Landfill 
harmonic fra Cateura i Paraguay.  
 
Sesongen 15-16 er nå under planlegging, med opptreden på Kunst rett vest og sesongens øvelser. 
Asker og Bærum ungdomskorps ABUK, som har de mest avanserte blåserne i regionen, har byttet 
øvelsesdag. Dette gir mulighet for samarbeid uten kollisjon med øvedager for elevene. Det planlegges å 
gjenoppta kontakt med korpsdirigenten for samarbeid om deltakelse for blåsere fra ABUK i VUS. 
Strategi for videre rekruttering er planlagt med VUS-dirigent og gruppeinstruktører, gjennomføres som 
deltakelse på plandager/møter med kulturskoler og musikklinjene ved St. Hallvard og Rud videregående 
skoler, og møter korps i mai-juni 2015.  
 
Søknadsskjema for elevplass i VUS er under utarbeidelse. Søknadsskjemaet kan legges på 
Vestregionens hjemmeside og vil kunne nå flere aktuelle medlemmer. 
 
Prosjekt IRIS har gjennomført tre samlinger med Juniorsymfonikere fra Vestregionen, Vestfold og 
Telemark og El Sistema Nedre Eiker. Juniorsymfonikere deltar også på konserten som er del av 
Vestfoldfestspillene og Fyrtårnsamling for prosjekt IRIS 6.6. Info og påmeldingsskjema er under 
utarbeidelse. 
I perioden har prosjekt IRIS planlagt Mesterklasse mai med Dextramusiker Nora Taksdal på Bærum 
musikk- og kulturskole og Nedre Eiker kulturskole. Inspirasjonskonsert og Mesterklasse under 
planlegging for neste høst. 
 


