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Møte i Styringsgruppen 03. desember 2015 
Sak:           43/2015  Handlingsplan 2016 

Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen slutter seg til framlagt forslag til handlingsplan for 2016. 

 
Visjon, hovedmål og innsatsområder 

Følgende visjon, hovedmål og innsatsområder ligger til grunn for forslaget til handlingsplan for 2016 : 

Visjon:  Vestregionen: attraktiv – bærekraftig - dynamisk 

Hovedmål: Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og  
  verdiskapingsregion i Norge og Europa. 
 
Innsatsområder i henhold til vedtatt samarbeidsplattform 2015 – 2018: 

-  Regional utvikling 
-  Helse 
-  Kultur 
-  Kommunereformen 

 
Handlingsplan 2016 
 
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 
    
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 2016 
Bidra i nasjonale og regionale plan- 
og utviklingsprosesser 

Samordne Vestregionens innspill til NTP 2018 – 2029 med 
Osloregionens innspill og påvirkningsaktiviteter 

Q1 – Q4 

Delta i arbeidsgrupper i Osloregionen Q3 

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

Løpende 

Tilrettelegge for utviklingen av 
bærekraftige pilotprosjekter 
 
 
 
Kompetanse- og erfaringsformidling 

Videreutvikle 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 
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Organisering 
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet.  
 
Ressurser 
Det er avsatt kr 350 000 til innsatsområdet i 2016. 
 
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 2016 
Konkretisere innhold og prioritering 
i fokusområdet  

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til regionens (framtidige) 
arbeidskraftsbehov 

Q1 + Q2 

Utvikle kunnskapsgrunnlag knyttet til medlemskommunenes 
kompetanseutviklingsbehov 

Q1 + Q2 

Utarbeide aktivitetsplan for fokusområdet Q3 

Markedsføre mastermodul 
”Ledelse, innovasjon og demokrati” 

Informasjon til alle ledergruppene i Vestregionen og alliansens 
samarbeidspartnere 

Q1 + Q2 

Videreutvikle samarbeidet med 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold 

Utvikle undervisningstilbud innen helse inkl. folkehelse Q1 – Q4 

Bidra i nasjonale og regionale plan- 
og utviklingsprosesser 

Delta i Osloregionens arbeidsgruppe/forprosjekt knyttet til 
kompetanse og verdiskaping 

Løpende 

Høringer Løpende 
 
Organisering 
Daglig leder vil lede arbeidet knyttet til innsatsområdet.  
 
Ressurser 
Det er avsatt kr 100 000 til innsatsområdet i 2016.  
 
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. 
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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 2016 vil være tverrkommunal samarbeid og samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. Tabellen nedenfor viser utdrag fra saksnotat til samarbeidsstyret i 
Kommunehelsesamarbeidet, som vil behandle forslag til handlingsplan i møte 30.11.2016. 

Innsatsområde Strategi Tiltak 

Samhandling med 
Vestre Viken 

Deltakelse i utviklingsprosjekter Oppfølging og deltakelse i prosjekt hjem-hjem 

Ønskes det nye utviklingsprosjekter? 

Følge opp kompetanseoverføring ALERT (ProAct) 

Følge opp utvikling av  webbasert styringsdata 

Følge opp utvikling av e-læring via KS sin kursportal 

Ferdigstille og følge opp prosjekt psykisk helse og 
rus 

Felles sekretariat Forberede saker/referat til OSU og tvisteutvalget   

KHS skal bidra til å ivareta 
deltakerkommunenes 
partsinteresser ved koordinert 
oppfølging og reforhandling av 
inngåtte samarbeidsavtaler 
med Vestre Viken, og jobbe for 
å få partsinteressene inn i 
avtaleverket. 

Spørsmål: Gir dagens avtaler mellom Kommuner og 
helseforetak tilstrekkelig mulighet for effektiv styring 
og utvikling av helsetjenester? 

Utvikling av tjenestene, spesielt 
i overganger mellom spesialist 
og kommune i tråd med 
intensjonen i 
Samhandlingsreformen 

Rehabilitering, se forslag til vedtak i OSU 

Legge til rette for erfaringsutveksling mellom de 
enkelte LSUer 

Psykisk helse og rus- utvikle gode 
overganger/samarbeidsmodeller mellom kommuner 
og BUP? Nytt prosjekt? 

Erfaringsutveksling 
mellom kommuner 

 

Tilrettelegge for erfarings- og 
kunnskapsformidling mellom 
kommunene 

Arrangere temasamlinger 

Produsere nyhetsbrev 

Publikasjoner på Vestregionens nettsider 

Deltakelse i utviklingsprosjekter Ønsker dere å iverksette nye utviklingsprosjekter? 

 
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. 
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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 
 
Tiltak Aktiviteter 2016 

Påvirkningsarbeid Kontakt med 
statlige aktører 

Halvårlige møter med Helsedirektoratet og  fylkesmennene Q1 + Q3 

Finne fram til relevante kontaktpersoner i 
Folkehelseinstituttet, og etablere kontakt 

Q1 

Utarbeide høringsuttalelser Løpende 

Kontakt med 
forsknings- og 
utviklingsaktøre
r 

Oppdatere oversikt over relevante FoU-aktører Q1 

Utvikle og implementere plan for kontakt med utvalgte FoU-
aktører 

Q1 

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

Q1 

Erfarings- og 
kunnskapsformidling 

 

Tilrettelegge for 
erfarings- og 
kunnskapsformi
dling mellom 
kommunene 

Arrangere frokostmøter og seminarer i samråd med 
fylkeskommunene 

Løpende 

Produsere nyhetsbrev Løpende 

Benytte Vestregionens nettside Løpende 

Formidle 
informasjon 
som 
Vestregionen 
tilegner seg 

Arrangere frokostmøter og seminarer i egen regi og i 
samarbeid med fylkeskommunene 

Kvartalsvis 

Produsere nyhetsbrev Månedlig 

Benytte Vestregionens nettside Løpende 

Prosjektarbeid Bidra i 
planlegging og 
oppstart av 
kommuneeide 
prosjekter 

Holde løpende kontakt med den enkelte kommune. Løpende 

 
Organisering 
Arbeidet ledes av koordinator i 25% stilling. Daglig leder bistår i arbeidet. 
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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. 
 
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 2016 
Utbredelse PLO-meldinger Vestre 
Viken - kommuner 

Utbredelse til Rus og psykiatri Q4 
Utbredelse til Poliklinikker Q2 

Utbredelse til Barneavdeling Q2 
Utbredelse PLO-meldinger fastlege – 
kommuner 

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

Q4 

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 

Oppfølging elektronisk 
meldingsutveksling 

Utfordring knyttet til mottaksfunksjon i kommunene.  Løpende 

Videreutvikle nasjonal 
meldingsstandard 

Styres nasjonalt av Hdir. PLO-melding 2.0 har ikke 
hatt aktiviteter første halvår. 

Q1-15 - 
Q4-17 

Utbredelse av meldinger mellom HF og 
helsestasjon 

3 leverandørsamlinger. Utsatt til Q3 -16 grunnet 
forsinket leverandørutvikling 

Q4 

Utbredelse av meldinger mellom 
legevakt og kommune/ KAD 

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

Q4 

Utvikle standard i EPJ-system Styres nasjonalt av Hdir 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 Hdir og HOD.  

Q3 

Kjernejournal Styres nasjonalt. Ingen aktiviteter planlagt 
inneværende år 

Q1- 16 
Q4-16 

Felles rapporteringssystem for KAD i 
alle 26 kommuner 

Utrede ulike programmer og modeller 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. 
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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 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 2016 
Anskaffelse juridisk bistand Utlyse konkurranse 

 
Q1 

Inngå avtale Q1 

Beredskap 
 

Bistå den enkelte kommune i enkeltsaker og prinsipielle saker Løpende 
 

Kontakt med ressursgruppe Løpende 

Kommunisere med brukere og leverandører Løpende 

Kompetanse- og 
erfaringsformidling 

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. 
 

Tiltak Aktiviteter 2016 

Ekstern finansiering Utforme søknader til offentlige instanser Q1 
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Annonsesalg Q1 

Søkeprosess kunstnere Markedsføring rettet mot kunstnere i regionen Q1 

Søknadsfrist Q2 

Etablere jury Q1 

Juryering og offentliggjøre antatte kunstnere Q2 

Samarbeid med vertskommune Gjennomføre prosjektgruppemøter med årets vertskap Løpende 

Avklaring av vertskommune 2017 Q1 

Avklaring av vertskommune 2018 Q3 

Intern kommunikasjon Samarbeid med prosjektgruppen for årets vertskap Løpende 

Samarbeid med faggruppen  Løpende 

Samarbeid med kulturnettverket Løpende 

Kontakt med kunstnere i regionen Løpende 

Forberedelser årets 
arrangement 

Seminar for kunstnere og kunstinteresserte Q3 

Åpningsarrangement Q3  

Praktisk tilrettelegging fellesutstilling Q1 - Q3 

Praktisk tilrettelegging åpne atelierer Q2 + Q3 

Markedsføring 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 2015 Q1 

Gjennomgang mål, finansiering 
og ressursbruk 

Sak legges fram for Rådmannsgruppen  Q1  

 
Organisering 
Asker vil være vertskommune i 2016.  
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 settes i 2016 til kr 200 000. I tillegg søker 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. 
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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 2015 
Rekruttere nye deltakere Utvikle etablert kontakt rektorer og kontaktlærere ved alle 

kulturskoler med sikte på rekruttering både til orkesteret og 
Juniororkesteret. 

Løpende 

 Videreføre kontakten med korps og orkester i regionen Løpende 
Gjennomføre øvelser og 
orkestersamlinger 

Se terminliste gruppeøvelser på orkesterets nettsider Løpende 

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 

 
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. 
 
I tillegg vil orkesteret motta rundt kr 250 000 fra Sparebankstiftelsen Dnb gjennom prosjektet IRIS. 
Beløpet er bundet til aktiviteter som supplerer ordinær drift. I dag er ikke alle kommuner representert i 
orkesteret, og deltakelse i prosjektet IRIS som er finansiert av Sparebankstiftelsen Dnb gir mulighet til å 
fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen slik at alle kommuner i Vestregionen blir representert i 
orkesteret.  
 
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.  
I samarbeidsplattformen for Vestregionen som ble vedtatt i 2014, framgår det at Vestregionen vil kunne 
være en felles arena for å kunne drøfte, og eventuelt påvirke, innholdet og rammebetingelsene for 
reformen. 
Det legges ikke opp til særskilte tiltak eller aktiviteter i regi av Vestregionen i 2016. 
	  


