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Møte i Styringsgruppen 16.03.2017 
Sak 03/2017    Årsberetning 2016 
 
Forslag til vedtak 
Årsberetning for Vestregionen 2016 vedtas. 

 
Om Vestregionen 
Vestregionen er en frivillig samarbeidsallianse mellom 15 kommuner og 2 fylkeskommuner, basert på 
en felles forståelse av regionens utfordringer og muligheter. Samarbeidet ble etablert i 1992, og er 
organisert som et §27-samarbeid i Kommuneloven.  
 
Organisering 
Vestregionens øverste formelle organ er den årlige generalforsamlingen. Her møter formannskapene i 
kommunene og fylkesutvalgene. Styringsgruppen som består av alliansens ordførere og 
fylkesordførere, er Vestregionens høyeste organ mellom generalforsamlingene. Rådmannsgruppen 
forbereder og fremmer saker til styringsgruppen i samarbeid med sekretariat, og deltar i 
styringsgruppens møter. 
Lederskapet i Vestregionen går på omgang mellom kommunene, og ble i 2016 ivaretatt av Øvre Eiker.  
 
Aktiviteter i 2016 
Vestregionens strategiske plattform er, sammen med vedtatt handlingsplan for 2016,  lagt til grunn for 
arbeidet i 2016. Det er redegjort for gjennomførte aktiviteter innen hvert av samarbeidsalliansens 
prioriterte innsatsområder i påfølgende tekst. 
Styringsgruppen har avholdt 4 møter og behandlet  42 saker. Rådmannsgruppen har avholdt 4 møter 
og behandlet 42 saker.  
Styringsgruppen har avgitt følgende høringsuttalelser: 
Nasjonal Transportplan 2018 – 2029: Felles høringsinnspill til Akershus og Buskerud fylkeskommuner. 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
Det er ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak eller likestillingstiltak i 2016. Arbeidsmiljøet vurderes 
som tilfredsstillende. Det er ikke registrert sykefravær i sekretariatet. 

Økonomi 
Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter i 2016 var kr 9 423 512, pluss kompensert 
merverdiavgift på kr 765 000. 
Hovedinntektskildene er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 pr innbygger, og 
deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr innbygger.  
Ordinær kontingent var kr 4 516 710 og utgjorde 48 % av Vestregionens inntekter i 2016. 
Det er redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert innsatsområde. 

 
Resultatregnskapet viser et underskudd som på kr 152 553, som overføres til udekket tap. 
Regnskapet for Kunst rett vest viser i tråd med vedtak i styringsgruppen, sak 36/2015, et underskudd 
på kr 289 266 som kompenserer for redusert vertskapsbidrag. I tillegg har prosjektet Kommunal 
elektronisk meldingsutveksling hatt et merforbruk i forhold til budsjett på kr 124 346, og orkesteret et 
merforbruk på kr 105 251 i forbindelse med studietur/konserter i Spania høsten 2016. Underskuddet for 
fokusområdet areal og transport dekkes av overskudd i avdeling løpende drift i tråd med 
styringsgruppens vedtak sak 26/2016. 
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Vestregionsamarbeidet i 2016 har bestått av: 

  Ordførere    Rådmenn 
Asker  Lene Conradi    Lars Bjerke 
Bærum  Lisbeth Hammer Krogh   Erik Kjeldstadli 
Drammen Tore Opdal Hansen   Osmund Kaldheim 
Hole  Per R. Berger    Ståle Tangstuen/Torger Ødegaard 
Hurum  Monica Vee Bratlie   Lars Joakim Tvedt 
Krødsherad Gustav Kalager    Anita Larsen 
Lier  Gunn Cecilie Ringdal    Hans-Petter Christensen 
Modum  Ståle Versland    Aud Norunn Strand 
Nedre Eiker Bent Inge Bye    Bengt Nystrøm/Truls Hvitstein 
Ringerike Kjell B. Hansen    Tore Isaksen 
Røyken  Eva Norén Eriksen   Per Morstad 
Sande  Elin Weggesrud    Olav Grande 
Sigdal  Anne Kristine Norman   Jens Sveaass/Jostein Harm 
Svelvik  Andreas Muri    Gro Herheim 
Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad   Trude Andresen 
Akershus Anette Solli    Tron Bamrud 
Buskerud Roger Ryberg    Georg N. Smedhus 
 
 
  Sekretariat 
Daglig leder      Nina Solberg 
Koordinator Kommunehelsesamarbeidet  Kari Engen Sørensen 
Prosjektleder   KomUt     Kjetil Axelsen 
Prosjektleder Kunst rett vest    Lena Hansson 
Prosjektleder Ungdomssymfonikerne (20%)  Sven-Erik Nilssen 
Prosjektleder IRIS (20%)    Liv Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

Side 3 av 12 • 

STRATEGISK PLATTFORM FOR VESTREGIONEN 2015 – 2018 
Vedtatt i Vestregionens styringsgruppe 4. september 2014 
 
 
Visjon: 
Vestregionen: attraktiv – bærekraftig – dynamisk. 
 
Hovedmål: 
Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og verdiskapingsregion i 
Norge og Europa. 
 
Plattformen baseres på følgende elementer: 
Bærekraft: en grunnleggende premiss for Vestregionsamarbeidets arbeid 
Kompetanse: regionens viktigste ressurs 
Nettverk- og prosjektsamarbeid: metode og verktøy for bærekraftig utvikling 
Tilrettelegger for verdiskaping og innovasjon: Vestregionens funksjon og rolle for å oppnå 
samarbeid og utvikling.  
 
Vestregionsamarbeidet skal både være en interessepolitisk allianse og en arena som bidrar 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. 
 
Vestregionens tre prioriterte innsatsområder vil være: 
Regional utvikling hvor fokus er rettet mot områdene: 
-   Arealbruk, transport og knutepunktutvikling  
-   Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanseutvikling  
 
Helse hvor fokus er rettet mot folkehelse og samhandlingsreformen gjennom områdene: 
-   Deltakelse i kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde 
-   Samfunn og folkehelse  
 
Kultur hvor fokus er rettet mot regionens historie, identitet og mangfold gjennom områdene:  
-   Kunst rett vest 
-   Ungdomssymfoniorkesteret 
 
Fokusområdene vil angi retning for hvilke prosjekter og tiltak som skal gjennomføres innen hvert av de 
tre prioriterte innsatsområdene. Prosjekter og tiltak forankres i Vestregionens årlige budsjett, årshjul og 
handlingsplaner.  
 
Regjeringen har varslet en forvaltningsreform med formål å endre oppgavefordelingen mellom 
nåværende forvaltningsnivåer, overføre oppgaver til kommunene og redusere antallet kommuner. 
Vestregionen vil kunne være en felles arena for å drøfte, og eventuelt å påvirke, innholdet og 
rammebetingelsene for reformen. Når regjeringen har klargjort premissene for reformen, vil 
Vestregionen forholde seg til reformen som et eget fokusområde.  
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REGIONAL UTVIKLING 
Hovedfokus innenfor innsatsområdet regional utvikling er å bidra til utviklingen av en sosial, kulturell og 
økonomisk bærekraftig region gjennom erfaringsdeling, nettverkssamarbeid, påvirkningsarbeid og 
igangsetting av utviklingsprosjekter.  
 
Areal og transport  
Vestregionens 4 516 000 innbyggere bor både spredt over 5300 km2, og pendler daglig mellom 
kommunene og ut av regionen. Gjennomgående lav befolkningstettheten gir regionen særskilte 
utfordringer når det gjelder å etablere en bærekraftig infrastruktur i et funksjonelt bolig- og 
arbeidsmarked.             
 
Balansert utvikling  
Vestregionens aktiviteter innen fokusområdet areal- og transport,  baseres på dokumentet  ”Balansert 
utvikling: Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008 – 2018” som ble vedtatt i november 2007, 
og revidert i 2015. I revisjonen ble det innarbeidet et nytt punkt knyttet til regionens forsknings- og 
innovasjonsbehov. 
Samarbeidsalliansens aktiviteter er samkjørt med Osloregionen og Østlandssamarbeidet, og har i 
særlig grad fokusert på Nasjonal transportplan 2018 – 2029. 
 
Transport 2.0 
Vestregionen har i samarbeid med næringsklyngen Electric Mobility Norway, Buskerudbyen og Smart 
City Bærum etablert nettverket Transport 2.0 som en åpen innovasjonsarena som fokuserer på 
forskning, innovasjon og kompetanseutvikling for bærekraftig transport.  
 
Hensikten med nettverket er å stimulere til et bredt samarbeid på tvers av aktørgrupper om 
utviklingsprosjekter som fremmer framtidsrettet og bærekraftig transport, gjennom å  

• Avdekke behov for innovasjon og kunnskapsutvikling  
• Fasilitere idé- og prosjektutvikling samt gjennomføring av utviklingsprosjekter 
• Bidra til økt kontakt mellom offentlige aktører, næringsliv, FoU-miljøer samt andre aktuelle 

aktører som kan styrke  Transport 2.0  som ”innovasjonsklynge”. 
• Arbeide for å skape grunnlag for kommersialisering av produkter og tjenester rettet mot 

realisering av Transport 2.0. Forankre utviklingsarbeid hos aktører som kan ta resultater i bruk  i 
egen forretningsutvikling. 

• Identifisere aktører og kunnskapsutvikling nasjonalt og internasjonalt som kan knyttes opp mot 
utviklingsarbeid i regionen. 

• Legge grunnlag for politikkutforming knyttet til nye transportkonsepter og –løsninger. 
 
Vestregionen er nettverkets sekretariat/fasilitator, og bidrar til å avklare organisering og finansiering av 
prosjektideer og aktiviteter. 
 
I 2016 er det gjennomført 5 frokostmøter, studietur til Helsinki, konferanse om framtidens transport i 
Kongsberg og testing av elektriske delesykler. Det er utviklet forskningssøknader rettet mot Horisont 
2020 og Norges Forskningsråd, og det er etablert samarbeid om utvikling og kommersialisering av lette 
elektriske kjøretøy samt smart varelevering i by.  
 
Økonomi 
I budsjettet for 2016 ble det avsatt kr 350 000 til fokusområdet areal og transport. Styringsgruppen  
ble i møte i november 2016, sak 26/2016 orientert om aktivitetene knyttet til fokusområdet, og besluttet 
at varslet merforbruk dekkes av midler som disponeres av ”løpende drift”. Resultatregnskapet for 
fokusområdet Areal og transport viser et underskudd på  kr 558 553. 
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Arbeidskraft og kompetanse 
Offentlig og privat sektor står overfor store utfordringer knyttet til bemanning og kompetanse i årene  
som kommer. Vestregionen har som mål å samarbeide med regionens utdanningsinstitusjoner, 
næringsliv og frivillig sektor for å etablere kompetansegivende tilbud som tilfredsstiller innbyggernes, 
næringslivets og kommunenes ønsker og behov. 
 
Ledelse, innovasjon og demokrati 
Vestregionen har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst Norge utviklet et deltids, erfaringsbasert 
masteremne kalt ”Ledelse, innovasjon og demokrati”. Studiet startet opp høsten 2015. Nytt kull startet 
opp høsten 2016 med deltakere hovedsakelig fra Vestregionen. Vestregionens administrasjon bidrar 
med justeringer av faginnhold og valg av lærerkrefter, samt deltar i deler av undervisningen. 
 
Helsefokus 
Inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Sørøst Norge åpner for utvikling av flere 
kompetansegivende tilbud og samarbeidsdrevet forskning. Det er etablert samarbeid med Vitensenteret 
helse og teknologi, og partene har i fellesskap arrangert regionsvise kurs i velferdsteknologi for 
kommunale ledere.  
 
Vestregionen har også innledet et samarbeid med fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg. Samarbeidet 
går ut på å etablere helse som et utdanningstilbud ved fagskolen. Som første studietilbud utvikler nå 
partene videreutdanning for helsefagarbeidere med tema hverdagsmestring og rehabilitering med sikte 
på oppstart i 2018. 
 
Økonomi 
Vestregionens sekretariat har disponert kr 100 000  av ordinær kontingent til dette fokusområdet i 2016. 
Resultatregnskapet for fokusområdet Arbeidskraft og kompetanse viser et underskudd på kr 7 024. 
 

HELSE 
Hovedoppgavene innenfor innsatsområdet helse har vært nettverksbygging, påvirkningsarbeid, 
prosjektledelse og koordinering av utviklingsprosjekter. I innsatsområdet helse inngår 
Kommunehelsesamarbeidet, prosjekt Kommunal elektronisk meldingsutbredelse (KomUt) og folkehelse.  
Brukerstyrt personlig assistanse ble et nytt prioriterte fokusområde fra 2016. 

Kommunehelsesamarbeidet 
Ny helselovgiving og endringer i oppgavefordelingen mellom helseforetak og kommunene, har gitt 
kommunene nye oppgaver både innen somatikken og psykisk helse og rus.  
Kommunehelsesamarbeidet som består av 26 kommuner i Vestre Vikens opptaksområde, ble 
organisert som et tidsavgrenset prosjekt i 2009. I juni 2015 ble det besluttet å videreføre samarbeidet ut 
2017 med fokus på å utvikle de kommunale tjenestene i tråd samhandlingsreformens intensjoner.  
 
Pasientforløp 
Kommunene og helseforetak har en felles intensjon om å legge til rette for koordinerte og effektive 
pasientforløp av god kvalitet. Partene er opptatt av å sikre gode «overganger» mellom inn- og 
utskrivning fra sykehus. Sykehuset er organisert slik at avdelingene har et diagnosefokus, med unntak 
av barneavdelingen som er tiltenkt en aldersgruppe uavhengig av diagnose. Kommunene tilbyr 
samordnede helse- og sosialtjenester, og legger til grunn at majoriteten av brukerne har flere diagnoser. 
Kommunene har igangsatt et arbeid med å utvikle en modell for diagnoseuavhengige pasientforløp. 
Arbeidet ledes av koordinator i Kommunehelsesamarbeidet, og ferdigstilles i løpet av 2018. 
 
Kommunehelsesamarbeidet har i tillegg deltatt i prosjekt ”Hjem-hjem”, initiert og ledet av Vestre Viken. 
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Resultatet er at det er utviklet 3 diagnosespesifikke pasientforløp; kols, hoftebrudd og uheldig bruk av 
alkohol. Kommunehelsesamarbeidet har bidratt med løpende informasjon om utviklingsarbeidet og lagt 
til rette for implementering av anbefalte pasientforløp. 
 
Forpliktende samhandlingsmodell -  psykisk helse og rus 
Enkelte pasientgrupper innen psykisk helse og rus, trenger samtidig oppfølging fra både spesialist- og 
kommunehelsetjenesten. Kommunene Asker, Røyken og Hurum og Asker DPS har i fellesskap 
utarbeidet en modell for forpliktende samhandling for denne pasientgruppen som tar høyde for rett 
helsehjelp til rett tid.  
 
Modellen ble iverksatt i de tre kommunen i 2016, og Vestregionen mottok kr 1 000 000 i tilskuddsmidler 
fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til effektmålinger og bredding av modellen.  
 
I løpet av 2016 er det  foretatt målinger av brukeropplevd kvalitet. Undersøkelsen ble utarbeidet av 
brukere i nært samarbeid med Kommunehelsesamarbeidets koordinator. Det var varierende deltakelse 
fra de tre kommunene. Tilbakemeldingene fra brukerne viser at det fortsatt er mangler i forhold til 
intensjonen om å oppnå reell brukermedvirkning i behandlingen av pasienter med behov innen psykisk 
helse og rus.  
Høsten 2016 har det pågått et arbeid med å implementere modellen i Drammen kommune og Drammen 
Distriktpsykiatriske Senter. Vestre Viken og Kommunehelsesamarbeidet har en intensjon om å 
implementere modellen i hele Vestre Viken sitt opptaksområde.  
 
Portal for styringsinformasjon 
Ordførere og rådmenn i Vestregionen har etterspurt styringsdata, og spesielt data over kommunenes 
forbruk av spesialisthelsetjenester. Vestregionen, Vestre Viken, Helse Sørøst og Microsoft har etablert 
et samarbeid om å identifisere og presentere informasjon om nivå, utvikling og variasjon av 
kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester.  
 
Portalen ble gjort tilgjengelig for kommuner i Kommunehelsesamarbeidet i november 2016. Pålogging 
gjøres via Vestregionens nettside. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk 
sentralbyrå og Kommunedata, og omfatter foreløpig perioden 2013-2016. Portalens data oppdateres 
hver 3 uke. Løsningen inneholder foreløpig fire rapporter; forbruk av somatiske tjenester og 
reinnleggelser.  Rapporter knyttet til psykisk helsevern og rus vil bli gjort tilgjengelig februar 2017.  
Portalen breddes til alle kommuner i Helse Sørøst i 2017.  
 
Felles grunnlagsmateriale høring 
Det er utarbeidet felles grunnlagsmateriale for bruk i kommunene vedrørende høringsinvitasjoner fra 
Helse om omsorgsdepartementet: 
- Endringer i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 
- Forslag til lovendringer knyttet til oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og   
  Oppgavemeldingen 
 
Alert 
Alert er en metodikk for observasjon og kommunikasjon knyttet til kritisk syke pasienter. Alle kommuner 
i Kommunehelsesamarbeidet har deltatt i skolering av kommunale Alert-instruktører. Disse har også 
deltatt på felles samling med Alert-instruktører fra Vestre Viken. Alert-konseptet heter nå ProAct. Den 
videre oppfølging av ProAct skjer i den enkelte kommune og de fylkeskommunale Utviklingssentrene. 
 
Læring og mestring 
Kommunene er opptatt av ansvar og oppgaver knyttet til temaet læring og mestring, og 
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oppgavefordeling og samarbeid mellom kommuner og helseforetak. Vestre Viken har tilbudt og 
gjennomført kurs i helsepedagogikk i flere kommuner i løpet av året. Vester Viken og 
Kommunehelsesamarbeidet har arrangert en dagskonferanse om temaet læring og mestring høsten 
2016. Målet med konferansen var erfaringsutveksling, presentasjon av godt samarbeid mellom 
kommuner og helseforetak, og opplæring i tjenestedesign. 
 
Velferdsteknologi 
Kommunehelsesamarbeidet arrangerte i januar en konferanse om velferdsteknologi for tjenesteledere 
sammen med prosjektleder i KomUt, etterfulgt av regionale kurs i samarbeid med Vitensenteret helse 
og teknologi ved Høgskolen i Sørøst Norge. 
 
Etter et ønske fra Lier kommune er det etablert et erfaringsnettverk for implementering av 
velferdsteknologi i kommunene. Nettverket er åpent for alle kommuner i Kommunehelsesamarbeidet. 
KS BTV er også invitert og har takket ja til å delta. 
 
Sekretariatsfunksjon 
Koordinator for Kommunehelsesamarbeidet er ansatt i 75% stilling, og er sekretær for Samarbeidsstyret 
i Kommunehelsesamarbeidet. Hun utgjør, sammen med en representant fra Vestre Viken, et felles 
sekretariat for Overordnede Samarbeidsutvalget (OSU) og for partenes felles tvisteutvalg. Det er 
gjennomført tre møter i OSU og fire møter i Samarbeidsstyret i 2016. 
 
Økonomi 
Kommunehelsesamarbeidet finansieres gjennom en kontingent på kr 2 per innbygger – totalt for 2016  
kr 965 336. Eksterne midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 000 000.  
 
 
KomUt 
Norsk Helsenett gjennomfører prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og 
fastleger (KomUt) på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektledelsen er lagt til 
Vestregionen, og prosjektet omfatter alle kommuner i Vestre Vikens tjenesteområde.  
 
Meldingsutbredelse.  
Det er inngått driftsavtaler om elektronisk meldingsutveksling med alle kommuner i Vestre Vikens 
opptaksområde (26 kommuner). Det foregår elektronisk samhandling mellom kommunene og foretaket 
på alle nivåer, og innenfor både somatikk og psykisk helse/rus, men fortsatt er det utfordringer knyttet til 
kommunenes organisering av meldingsmottakene. 

Norsk Helsenett har i løpet av 2016 lagt til rette for  elektronisk innrapportering fra hver enkelt 
kommune. Prosjektleder har bidratt med utviklingen av verktøyet, samt bistått i innhentingen av data fra 
kommunene. 

Arbeidet med å etablere elektronisk epikrise og pleie- og omsorgsmeldinger mellom  Vestre Viken og 
helsestasjonene og jordmortjenestene er startet opp. Først ut er kommunene i Drammensregionen, 
Asker og Bærum.  Innføringstakten i kommunene vil avhenge av systemendringer og omorganisering 
hos Vestre Viken, og at kommunene håndterer implementeringen i linjen og ikke som egne prosjekter. 

Kjernejournal 
Kjernejournal er en nasjonal løsning som inneholder viktige helseopplysninger, og gjør disse 
tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell. Arbeidet med å forberede implementeringen av 
kjernejournal startet høsten -16. I kommunene er det legevakt og fastleger som skal ta kjernejournal i 
bruk i 2017. 
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Velferdsteknologi  
KomUt har gjennomført opplæring knyttet til  tekniske anbefalinger fra Nasjonalt program for 
velferdsteknologi. Fram til 2020 skal KomUt bistå kommunene i forhold til kravspesifikasjoner og 
tjenesteutforming som framkommer av nasjonale anbefalinger.  Prosjektleder bidrar også i nettverket 
som er opprettet i Kommunehelsesamarbeidet. 

Rapportering KAD 
Samarbeidsstyret i Kommunehelsesamarbeidet har vedtatt å ta i bruk et felles innrapporteringssystem 
for bruk av kommunale akutte døgnplasser. Ferdigstillelse av systemet som utvikles i regi av Skien 
kommune, har tatt lengre tid enn forventet, og det er foreløpig under utprøving i Nedre Eiker og 
Ringerike. Prosjektleder bistår i implementeringen av systemet.  
 
Veiledere og informasjonsmateriell 
Prosjektleder har bidratt i utarbeidelsen av nasjonale veiledere knyttet samhandlingen mellom 
øyeblikkelig hjelp døgnplass og legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnplass og pleie og omsorgstjenestene i 
kommunene og øyeblikkelig hjelp døgnplass og helseforetaket.  
 
FIA-samhandling  
Prosjektleder har hatt tett kontakt med Direktoratet for e-helse i forbindelse med Program for felles 
infrastruktur (FIA). Arbeidet har hovedsakelig vært rettet mot utvikling av meldingsvalidatorer som skal 
sikre at meldinger som benyttes i den elektroniske samhandlingen, er i tråd med nasjonale standarder. 

Portal for styringsinformasjon 
Prosjektleder har deltatt i utviklingen av styringsdata som viser kommunenes bruk av tjenester i 
spesialisthelsetjenesten  - se egen omtale under Kommunehelsesamarbeidet. 
 
Økonomi 
Prosjektet er fullfinansiert av Helsedirektoratet med kr 1. 166 666. Resultatregnskapet for KomUt viser 
et underskudd på kr 124 346.  Merforbruket skyldes økt bistand og aktivitet inn i 
Kommunehelsesamarbeidet.  
 
Folkehelse 
Vestregionen strategi for folkehelse 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. 
 
Folkehelsenettverk 
Vestregionen har etablert et erfaringsnettverk for  ansatte i kommunene som har folkehelse som del av 
sitt ansvarsområde, inkludert kommunenes og fylkeskommunenes folkehelsekoordinatorer og KS BTV 
Nettverker har hatt 3 samlinger i 2016. 
 
Kunstens plass i folkehelsa 
Livskvalitet og livsmestring var et tema under årets Kunst rett vest, der det ble lagt til rette for tre 
prosjekter i tillegg visning av verk av regionens profesjonelle kunstnere. 
  
I løpet av sommeren gjennomførte billedkunstner Sophie Rodin og en gruppe beboere på asylmottaket 
på Dikemark ukentlige tegneworkshops. Deltakerne lærer å tegne og utforske visuelle muligheter i 
felleskap. De fikk også følge utviklingen av Rodins eget kunstneriske arbeid frem mot Kunst rett vest. 
 
Kunstnerne Vigdis Storsveen og Lise Wulff tok initiativet til  ”Hjem er et fremmed sted” - et relasjonelt 
verk som involverte unge flyktninger og ungdom i Asker og Bærum. De unges refleksjoner knyttet til 
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hjem, selvberging og husly resulterte i en trekonstruksjon som gir assosiasjoner til et midlertidig hjem.  
 
Beboere ved Dikemark asylmottak sto for kafedriften under Kunst rett vests fellesutstilling på Dikemark, 
og bidro til samhold, glede og spennende refleksjoner om kunst og livskvalitet blant kafeverter, utstillere 
og publikum. 
 
Økonomi 
Sekretariatet har disponert kr 350 000 av ordinær kontingent til dette fokusområdet. Resultatregnskapet 
viser et overskudd på kr 28 835. 
 
Brukerstyrt personlig assistanse 
Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere praktiske tjenester til hjemmeboende personer 
med langvarige og omfattende hjelpebehov. Det er bruker og kommunen som sammen vurderer om 
bruker kan nyttiggjøre seg BPA-ordningen. I tillegg til kommunal drift, har 13 kommuner i Vestregionen 
samt Kongsberg og Jevnaker inngått likelydende avtaler med seks kommersielle leverandører for 
perioden 1.1.2016 til 31.12.2018.  
 
Erfaringsnettverk 
Det er etablert et erfaringsnettverk der tjenesteansvarlige, kommuneadvokater og andre ledere i 
kommunene deltar. Temaer som har blitt belyst i nettverksmøtene har vært lov og avtaleverk, 
konsekvenser av rettighetsfesting, forhold knyttet til ferie og fritid, bruk av administrasjonstilskudd og 
leverandørers praktisering av såkalte driftskonti. I tillegg er en rekke enkeltsaker og konkrete 
problemstillinger diskutert, med sikte på å etablere lik praksis. Nettverket har besluttet å gjennomføre 
felles revisjon av leverandørenes opplæring og oppfølging av assistenter og arbeidsledere samt kontroll 
av lønns- og arbeidsvilkår i 2017. 
 
Sekretærfunksjonen  
Sekretariatet i Vestregionen formidler beste praksis mellom kommunene, leder nettverksmøtene og 
forbereder innkomne saker. Sekretariatet har gjennomført oppfølgingsmøter med de private 
leverandørene, og besvart henvendelser fra disse, på vegne av kommunene. Sekretariatet har også 
informert om krav og rettigheter knyttet til BPA i formannskapet i Drammen og kommunestyret i Svelvik. 
 
Økonomi 
Kommunene har i forpliktelseserklæring om samarbeid om BPA tjenestekonsesjon i Vestregionen i ny 
kontraktsperiode fra 1.1.2016, påtatt seg å ”bidra økonomisk til stillingen som skal ivareta samarbeids- 
og veiledningsfunksjonen mellom kommunene”.  Sekretariatsfunksjonen er i 2016 dekket gjennom en 
ekstrakontingent på kr 0,50 per innbygger – totalt kr 222 522, og gjennom Vestregionens ordinære 
kontingent. 

 
 
KULTUR 

Hovedoppgavene innenfor innsatsområdet kultur har vært å drifte Vestregionens Ungdomssymfonikere 
og den årlige kunstmønstringen Kunst rett vest der vertskapet for fellesutstillingen ambulerer mellom 
kommunene i regionen. 

Kunst rett vest  
Kunst rett vest er en årlig kunstrunde der juryerte billedkunstnere og kunsthåndtverkere i Vestregionen 
viser hvert sitt verk i en fellesutstilling. I tillegg inviteres publikum til å besøke kunstnernes atelierer og 
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verksteder to helger i arrangementsperioden. Totalt har nå 315 kunstnere deltatt i Kunst rett vest, og det 
er registrert 153.000 besøk i fellesutstillingene og i atelierer siden starten i 2007.  

10 års jubileum 
Kunst rett vests jubileumsutstillingen ble vist på Lien, ett av de mange byggene på det fredete og delvis 
nedlagte psykiatriske sykehuset Dikemark i Asker i perioden 10.–25. september 2016. Helgene 17.–18.  
og 24.–25. september holdt kunstnerne sine atelierer og verksteder åpne for publikum. 

I anledning jubileet ble alle tidligere deltagende kunstnere, drøyt 300, invitert til å delta. 
Jubileumsutstillingen rommet verk av 140 kunstnere, fordelt på ca. 2000 kvm, inklusiv 50 prosjektrom.  
I prosjektrommene tematiserte kunstnerne psykisk helse og historien til Dikemark. Trafo Kunsthall, 
Asker kulturskole og #Nye Dikemark/Asker kommune disponerte egne rom. Kafeen, hvor asylsøkere fra 
Dikemark asylmottak laget mat fra sine hjemland, var et populært innslag. Dette kom i stand i regi av 
Vestregionens satsning på folkehelse. 

Besøkstall og salg 
4.250 besøk ble registrert på jubileumsutstillingen, av disse var 750 elver fra 10. klasser i Asker. 14.300 
besøk ble registrert i de 109 åpne atelierene. Da er ikke møtene mellom publikum og de 31 kunstnerne 
med visningssted på Lien medregnet.  

I løpet av arrangementsperioden ble det omsatt kunst for kr 970.000.  

Sideprosjekter/aktiviteter  
I 2016, som i de to foregående år, ble det gjennomført sideprosjekter. Disse hadde fokus på 
henholdsvis stedsutvikling og psykisk helse med mål om å skape oppmerksomhet rundt Kunst rett vest 
arrangementet, fremtidig utvikling av Dikemark, Dikemarks historie samt forholdet mellom kunst og 
folkehelse. 

Prosjektene var som følger: 
• “In translation between then and when”, tegneworkshop med Dikemark asylmottak, Sophie Rodin 
• ”Hjem er et fremmed sted”, relasjonsprosjekt med asylsøkere, Lise Wulff og Vigdis Storsveen i 
samarbeid med Asker og Bærum kommuner 
• ”Kontinental Drift Camp”, lydperformance av Sissel Berntsen 
• Pasientkunst kuratert av Anne Siv Falkenberg Pedersen, Trafo Kunsthall, verk utlånt fra Dikemark 
museum 
• ”Lunsj under åpen himmel”/#NyeDikemark, stedsutvikling og samskaping, Kaleidoscope 
arkitektkontor/Asker kommune 
• 3-delt opplevelse for Askers 10. klasser: – Tegneworkshop ved Pippip Ferner, omvisning i utstillingen 
ved Tine Blix, – Historien om Dikemark sykehus ved Wenche Iversen, – Asker kulturskole, 
kontaktperson var Gro Lysstad 
•  Samarbeid med Dikemark museum, kontaktperson var Wenche Iversen 
•  Jubileumsfest på åpningskvelden for alle kunstnere, nettverk og samarbeidspartnere med følge 
• Kafe i samarbeid med Dikemark asylmottak, ansvarlig, Kari Sørensen, folkehelse, Vestregionen 
 
Lokale fellesutstillinger 
Det ble lagt til rette for 3 lokale fellesutstillinger under Kunst rett vest. Disse var i Fengslet i Hønefoss i 
regi av  Ringerike og Hole kommuner, på Støa i Hurum i regi av Hurum kommune og i Bærum 
kulturhus/Kommunegården i Sandvika.  

Evaluering 
Kunstnernes evaluering av arrangementet i 2016 viste at muligheten for å delta med egne prosjektrom, 
var svært populær.  Klargjøring og fordeling av prosjektrommene var tidkrevende, men utfordringene 



   

 
 
 

Side 11 av 12 • 

skapte et nytt samhold mellom kunstnere  seg i mellom, og en helt spesiell stemning som preget hele 
monterings- og utstillingsperioden. Ønske om kun en helg med åpent atelier og vederlag til kunstnerne, 
ble igjen fremmet av kunstnerne.  

Økonomi  
Foruten Vestregionens bidrag på kr 1.000.000, er Akershus og Buskerud fylkeskommuner og Norsk 
kulturråd viktige finansielle bidragsytere med et samlet bidrag på kr 500 000. Vestregionens 
styringsgruppe besluttet i november 2015 å redusere Asker kommunes vertsbidrag  fra kr 500 000 til kr 
200 000, og å dekke inn differansen med oppsparte midler. Resultatregnskapet for Kunst rett vest er i 
tråd med vedtatt budsjett og viser et underskudd på kr 289 794. 

Ungdomssymfonikerne 
Vestregionens Ungdomssymfonikerne er et gratis tilbud til unge mellom 8 og 18 år som har lyst til å 
lære å spille i et orkester. Deltakerne rekrutteres fra de kommunale musikk- og kulturskolene, 
skoleorkestre, skolekorps og videregående skoler i Vestregionen.   

Rekruttering 
Rekrutteringen til orkesteret har økt fra 27 i 2015 til 35 deltakere i 2016, selv om flere har sluttet i løpet 
av året.  De som har sluttet, har gått videre til nasjonale talenttilbud, musikklinjer og høyere 
musikkutdannelse, eller nådd orkesterets øvre aldersgrense.  

I 2016 har er rekrutteringen blant de yngste aldersgruppene (8 – 13 år) videreført, og det er nå etablert 
en fast gruppe med 22 deltakere som får et tilbud i Juniorsymfonikerne.  Dette er en økning på 7 
deltakere fra i fjor. 

Tilbudet i Juniororkesteret har vært finansiert gjennom deltakelse i Kulturskolerådets prosjekt IRIS, som 
har vært finansiert av Sparebankstiftelsen DNB. De yngstes deltakelse i IRIS har også gjort det mulig å 
benytte unge, profesjonelle ”Dextra-musikere” i prøver, konserter og i mesterklasser for hele orkesteret. 

Mange potensielle musikanter har ikke kjennskap til orkesteret. Det er derfor gjennomført møter med 
musikk- og kulturskolerektorene og musikkskolelærere i Vestregionen løpende gjennom året. Hensikten 
med kontakten har vært å informere om at det er mulig å delta på en av helgesamlingene – for å sjekke 
ut om tilbudet frister, og å motivere til at den enkelte lærer motiverer sine elever til å delta i orkesteret. 

Sesongplan 
Vestregionens Ungdomssymfonikere øver ca. en helg i måneden på forskjellige steder i regionen under 
ledelse av dirigent Kjell Seim. Gruppeøvelsene ledes av musikere fra Oslofilharmonien, 
Kringkastningsorkesteret (KORK) og lærere ved musikk- og kulturskoler i Vestregionen. 
 
I 2016 ble det gjennomført 2 mesterklasser, 7 helgesamlinger og 3 konserter. Juniorsymfonikerne har 
deltatt i alle konserter, og en dag i hver helgesamling. 
Ung Symfoni Vestfold og Asker Simfonietta har deltatt i seminar, øvelser og konserter organisert av 
Vestregionen.   

Studietur 
Orkesteret gjennomførte en turné/studietur til Spania 3. – 7. oktober 2016, og inviterte Musica 
Simfonietta Asker med på turen. Totalt reiste 50 orkesterdeltakere, 1 dirigent, 3 lærere, 3 reiseledere og 
15 ledsagere. I forkant av turen var det etablert kontakt med det lokale musikklivet i byen Villajoyosa; 
inkludert spanske  musikere, solister og ungdomsorkester. Det ble holdt 2 konserter i løpet av turen: En 
under den 26. Mozartmania i byen Alfas del Pi, og en i den offentlige konsertsalen i Villajoyosa. Begge 
konserter var godt besøkt, og orkesteret ble gjenkjent på gaten av byenes innbyggere etter konsertene.  
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Venneforeningen 
Venneforeningen organiserer faglige og sosiale aktiviteter. Orkesterets medlemskap i De unges 
orkesterforbund, gjør det mulig for Venneforeningen å søke Frifondmidler som kan supplere den faste 
driften som finansieres av Vestregionen. 
 
Økonomi 
Vestregionen bidro i 2016 med kr 600 000. I tillegg har Sparebankstiftelsen DNB bidratt med  
kr 295 030, De Unges Orkesterforbund med kr 67 273 og Venneforeningen med kr 78 491. 
Det samlede resultatet for aktiviteter gjennomført i orkesterets regi i 2016 viser et underskudd på  
kr 112 370 som skyldes merutgifter i forbindelse med studietur/konserter i Spania høsten 2016. 


