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1. OM VESTREGIONEN
Vestregionen ble etablert som strategisk regionalt samarbeidsforum i 1992. Pr. 31.12.2013 
er det 16 primærkommuner og 2 fylkeskommuner som samarbeider innenfor Vestregionen. 
Samarbeidsalliansen er organisert som et § 27-samarbeid i Kommuneloven, og Vestregionen 
har siden 2008 vært registrert i Enhetsregisteret som et organisasjonsledd i Bærum 
kommune.

Det som skiller Vestregionen fra andre regioner og gjør den unik i norsk sammenheng, er at
• medlemskommunene ligger i fire ulike fylker; Akershus, Oppland, Buskerud og Vestfold, 
• den har en viktig strategisk nærhet til hovedstaden 
• med i overkant av 400.000 innbyggere er vestregionen største og mest folkerike 

regionsammenslutning i Norge (bortsett fra samarbeidsalliansen Osloregionen)
• den er bygd opp nedenfra som et frivillig, politisk forankret strategisk samarbeidsorgan 

basert på en felles forståelse av regionens sentrale utfordringer og muligheter.

Vestregionens formål er formulert slik i vedtektene:
 «Vestregionen skal ivareta og utvikle felles regionale og øvrige interesser for de 
	 kommuner	og	fylkeskommuner	som	til	enhver	tid	er	medlemmer.»

Kommuner: Ordførere: Rådmenn:

Bærum Lisbeth Hammer Krogh Erik Kjeldstadli

Asker Lene Ø. W. Conradi Lars Bjerke

Lier Helene Justad Hans-Petter Christensen

Røyken Rune Kjølstad Georg N. Smedhus

Hurum Monica Vee Bratlie Gudmund Notøy

Hole Per Berger Ståle Tangestuen

Ringerike Kjell B. Hansen Tore Isaksen

Jevnaker Hilde E. Brørby Fivelsdal May-Britt Nordli

Drammen Tore Opdal Hansen Osmund Kaldheim

Svelvik Jonn Gunnar Lislelid Gro Herheim

Sande Karl Einar Haslestad Olav Grande

Nedre Eiker Bent Inge Bye Bengt Nystrøm

Øvre Eiker Ann Sire Fjerdingstad Øyvind Hvidsten

Sigdal Kari Kolbæk Ask Jens Sveaass

Modum Terje Bråthen Aud Norunn Strand

Krødsherad Olav Skinnes Anita Larsen

Fylkeskommuner: Fylkesordførere: Fylkesrådmenn:

Akershus Anette Solli *Øyvind Michelsen

Buskerud Morten Eriksrød * Sigurd Fjøse

*Fylkesrådmennenes faste fullmektiger.
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2. ORGANISERING OG SAMMENSETNING

A. STYRENDE ORGANER
A.1. GENERALFORSAMLINGEN
Vestregionens øverste formelle organ er generalforsamlingen, som består av 
formannskapene i kommunene og fylkesutvalgene i fylkeskommunene. Generalforsamling 
avholdes årlig i løpet av første halvår.

A.2. STYRINGSGRUPPEN
Vestregionen styres mellom generalforsamlingene av den politiske styringsgruppen, 
som består av ordførerne i kommunene og fylkesordførerne i fylkeskommunene. 
Styringsgruppen treffer de faktiske og formelle vedtakene og representerer Vestregionen 
utad. Styringsgruppen møtes i henhold til fastsatt møteplan, og utfører sitt arbeid i henhold 
til vedtatte strategier, handlingsplaner, økonomiske rammer og vedtekter. 

B. ADMINISTRASJON OG LEDELSE
B.1. RÅDMANNSGRUPPEN
Rådmannsgruppen består av rådmennene i kommunene og fylkesrådmennene i 
fylkeskommunene. Gruppen skal sammen med sekretariatet forberede og fremme saker til 
styringsgruppen. Rådmannsgruppen møtes iht. nærmere fastsatt møteplan, og deltar fast i 
styringsgruppens møter. 

B.2. SEKRETARIATET
Sekretariatet har i 2013 bestått av:
• Daglig leder: Nina Solberg (hel stilling)
• Prosjektleder Kunst rett vest: Lena Hansson (hel stilling)
• Prosjektleder Vestregionens Ungdomssymfonikere: Sven-Erik Nilssen (bistilling)
• Prosjektleder Kommunehelsesamarbeidet Vestre Viken*:  

Gunn Heidi Wallenius (hel stilling – delvis sykemeldt) 
Kari Engen Sørensen (vikar for prosjektleder)

• Prosjektmedarbeider Kommunehelsesamarbeidet*:  
Ragnar Husum (hel stilling, utleid fra Asker kommune)

 *Prosjektet er et samarbeid mellom de 26 kommunene som utgjør det geografiske 
nedslagsfeltet for helseforetaket Vestre Viken.
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Hovedoppgavene for daglig leder består i å forberede og fremme saker til styringsgruppen, 
via og i samarbeid med rådmannsgruppen, samt effektuere vedtak og beslutninger fra 
styringsgruppen. Samtidig innebærer stillingen administrativt og økonomisk ansvar for 
Vestregionens samlede virksomhet, og personalansvar for alle prosjektmedarbeidere 
inkludert Kommunehelsesamarbeidets medarbeidere. Prosjektlederne har særskilt ansvar 
for fremdrift og gjennomføring av sine respektive prosjekter. Vestregionen har i 2013 hatt 
kontor hos Bærum kommune fram til 30.6.2013 og deretter i Asker. Regnskap og revisjon 
ivaretas eksternt.

B.3. ARBEIDS-, FAG- OG AD-HOC GRUPPER
På grunn av aktivitetsmønster, gjennomføring av vedtatte og prioriterte satsinger og utvidet 
interregionalt samarbeid, etableres det egne arbeids-, fag- og ad - hoc grupper med ansvar 
for de prioriterte innsatsområdene. Samtidig er representasjonen inn i Osloregionen 
koordinert med og integrert i øvrig virksomhet.

C. POLITISK/ADMINISTRATIV LEDELSE I PERIODEN 2010–2011
Lederskapet i Vestregionen veksler mellom kommunene i toårs sykluser. I perioden  
2012–2013 har Asker kommune hatt lederskapet.

Leder av styringsgruppen i 2013 har således vært ordfører Lene Conradi, mens 
rådmannsgruppen har vært ledet av rådmann Lars Bjerke.
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3. SATSINGSOMRÅDER, MÅL OG 
STRATEGIER
Vestregionens styringsgruppe vedtok i møte 12.04.2012 handlingsplan for perioden 
2012–2013. Disse ble forankret i generalforsamlingene 3.5.2012 og 2.5.2013, og er lagt til 
grunn for Vestregionens samlede arbeid og prioriteringer i 2013. 

HOVEDMÅL:
Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kunnskaps-, kompetanse- og 
verdiskapingsregion i Norge og Europa.

SATSINGSOMRÅDE 1: AREAL OG TRANSPORT
Mål: Vestregionen skal bidra til gode areal- og transportløsninger som muliggjør at 
befolkningsveksten håndteres på en samfunnsmessig god og bærekraftig måte.

Fokusområde 1: Bidra til at fremtidige transportbehov løses på en bærekraftig måte - i tråd 
med Vestregionens vekstutfordringer.

Fokusområde 2: Legge til rette for arealutvikling og utbygging som baseres på effektiv 
arealbruk i regionale sentra som innehar urbane kvaliteter.

SATSINGSOMRÅDE 2: HELSE
Mål: Bidra til å styrke kommunene i Vestre Viken helseområde sine interesser i utviklingen 
av kommunehelsetjenestene som følger av ny lovgiving, samhandlingsreformen og endret 
spesialisthelsetjeneste, og i å påvirke utviklingen av disse tjenestene.

Fokusområde 1: Styrke kommunenes rolle i samhandlingen med helseforetaket, og bidra til 
at kommunene er en likeverdig part i samarbeidet. 

Fokusområde 2: Støtte opp under kommunens nye rolle som følger av utvidet ansvar for 
helse- og omsorgstjenestene

Fokusområde 3: Vestregionen skal bidra til at kommunene påvirker utviklingen av 
fremtidens helse- og omsorgstjenester. 

Strategisamling 13.08.2013 ga føringer for nytt fokusområde: psykisk helse og rus.

SATSINGSOMRÅDE 3: REGIONAL UTVIKLING
Mål: Vestregionen skal ivareta og styrke regionens og kommunenes interesser knyttet til 
videre regional utvikling, vekst og organisering

Fokusområde 1: Være en aktiv pådriver for at regionens kompetanse og verdiskaping styrkes 
gjennom økt satsing på FoU og næringsutvikling, og gjennom utvikling av robuste nettverk, 
arenaer og møteplasser for næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.

Fokusområde 2: Synliggjøre og ivareta Vestregionens utfordringer og muligheter gjennom 
videreutvikling av felles strategiske satsingsområder i samarbeidsalliansen Osloregionen.
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4. OM ARBEIDET I 2013

A. GENERELT
Vestregionen er som Norges største frivillige politiske regionsammenslutning med 16 
primærkommuner, 2 fylkeskommuner og i overkant av 400.000 innbyggere, avhengig av 
forståelse for og forankring av den løpende virksomheten i den enkelte medlemskommune. 
Å sikre dette er løpende og høyt prioriterte oppgaver.

Etter en lengre utredningsprosess (2011–2013) der alternative organisasjonsformer 
ble vurdert, vedtok Vestregionens styringsgruppe den 07.02.2013 at Vestregionen 
fortsatt skal være et § 27-samarbeid med en hovedkontorkommune. Vestregionens 
styringsgruppe fattet den 11.4.2013 vedtak der det framgår at styringsgruppen er 
positiv til at Vestregionen inngår avtale med Bærum kommune der Bærum påtar 
seg ansvaret som hovedkontorkommune for Vestregionen. Avtale var ved utgangen 
av 2013 ikke ferdigforhandlet, men partene ble enige om at Bærum skulle søke om 
merverdikompenasjon for Vestregionen. Bærum har søkt om kompensasjon for de tre siste 
terminene i 2013, og disse er innvilget. Partene har også implementert rutiner som sikrer 
riktig innrapportering av pensjonsgrunnlaget for Vestregionens medarbeidere, og rutiner for 
fakturering av påløpt pensjonskostnad.

Det er inngått to såkalte utviklingskontrakter med to konsulentselskap i 2013. En av 
avtalene gjelder utvikling av analysemodell for eksisterende pasientforløp i Vestre Viken 
helseområde med sikte på å utvikle ny samhandling mellom helseforetaket og kommunene 
for spesifikke diagnosegrupper/ pasientforløp. Den andre avtalen gjelder utvikling av et nytt 
mastergradsstudium innen emnet ledelse, innovasjon og demokrati.

Det er ikke iverksatt spesielle arbeidsmiljøtiltak eller likestillingstiltak i 2012. Arbeidsmiljøet 
for ansatte og engasjerte medarbeidere vurderes som tilfredsstillende.

B. ØKONOMI
Regnskapet viser at Vestregionen hadde en samlet omsetning på kr 8 705 789 i 2013, og 
et negativt årsresultat på kr 1 924 276. Vestregionen har pr 31.12.2013 en egenkapital på 
kr 582 779.

Hovedinntektskildene er kontingent fra deltakende medlemskommuner, ekstrakontingent 
for deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet, og tilskuddsmidler fra ulike offentlige 
etater. Regnskapsførte kontingentinntekter er litt høyere enn budsjettert. Dette skyldes 
at budsjettet er basert på folketall i kommunene for 2012, mens fakturert beløp har 
tatt utgangspunkt i oppdaterte folketall pr januar 2013. Kontingentinntektene var i 
2013 kr 5 336 250, og utgjorde 60 % av Vestregionens totale inntekter. De ekstrene 
tilskuddene utgjorde i alt kr 2 789 635. De eksterne tilskuddene er kr 1 289 635 høyere enn 
budsjettert. Vi valgte å budsjettere med en lavere sum enn innsendt søknadsbeløp til hhv 
Helsedirektoratet og Norsk Helsenett. Øvrige eksterne tilskudd er i tråd med budsjett. Det er 
redegjort for bidragene til det enkelte prosjekt/aktivitet i årsrapporten.

Underskuddet skyldes dels at det ikke ble sendt inn søknad om kompensasjon for 
merverdiavgift for årets 3 første perioder. For disse periodene er merverdiavgiften 
ført som en kostnad, og beløper seg til kr 310 917. Underskuddet skyldes også ikke-
budsjetterte pensjonsutgifter for 2013 på kr 630 000. Myndighetenes krav til tilrettelegging 
for medarbeidere med nedsatt arbeidsevne har påført Vestregionen en ekstrakostnad 
på kr 682 149. Flytting til nye lokaler, implementering av administrative IT-systemer/-
infrastruktur og videreutvikling av våre nettsider har påført virksomheten en merutgift på 
kr 270 000. Styringsgruppens vedtak om å bevilge kr 50 000 til avisbilag utgitt av Akershus 
fylkeskommune var ikke budsjettert. Akershus fylkeskommune ga i november 2013 tilsagn 
om innvilgning av midler til Vestregionens forberedelser til høring av forslag til felles 
areal- og transportplan for Oslo og Akershus og revidering av Vestregionens egen areal- og 
transportstrategi. Arbeidet ble igangsatt i 2013 og det ble brukt 200 000 til dette formålet. 
Pengene ble ikke overført før i januar 2014, og inntektsføres i 2014. 
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Overskuddet hos Vestregionens Ungdomssymfonikere på kr 137 118 skyldes at to 
instrumenter anskaffet i 2013, først blir kostnadsført i 2014.

Lønnen til ansatte er ikke regulert i tråd med prisveksten i 2013, og de har fått samme lønn 
som i 2012.

C. STYRINGSGRUPPENS VIRKSOMHET
MØTER:
Styringsgruppen har hatt 7 møter og behandlet 58 saker.

SENTRALE OPPGAVER HAR VÆRT: 
• Å avgi høringsuttalelse om forslag til lovhjemling av retten til praktisk bistand og 

opplæring organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
• Å gi innspill i utviklingen av ny regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
• Å avgi høringsuttalelse om forslag til utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak.
• Profilere Vestregionen i Akershus fylkeskommunes avisbilag som fokuserte på Akershus 

som et klimapolitisk foregangsfylke 
• Deltagelse i samarbeidsalliansen Osloregionen
• Oppfølging av Vestregionens Ungdomssymfonikere
• Behandling av ekstern evaluering av Kunst rett vest 2006–2012
• Vurdering av Vestregionens organisasjonsform i lys av mulighetene for å kvalifisere for 

merverdikompensasjon
• Oppfølging og effektuering av vedtak og føringer fra generalforsamlingen i 2013
• Løpende, utvidet og målrettet informasjon til og dialog med medlemskommunene og 

øvrige miljøer i regionen

D. RÅDMANNSGRUPPENS VIRKSOMHET
MØTER:
Det er avholdt 7 møter med i alt 63 behandlete saker. I tillegg ble det årlige administrative 
lederseminaret for rådmennenes ledergrupper gjennomført i juni. Foruten faglig/
administrativ forberedelser, planlegging og oppfølging av alle saker behandlet i 
styringsgruppen, samt fast deltagelse i styringsgruppens møter, nevnes her noen av 
rådmannsgruppens sentrale oppgaver:
• Ledelse av arbeidet med igangsatte helsesatsinger, herunder forholdet til helseforetaket, 

samhandlingsreformen og Brukerstyrt Personlig Assistanse
• Utredninger, analyser og kvalitetssikring knyttet til øvrige strategiske vedtak i 

styringsgruppen 
• Deltagelse i faggrupper i samarbeidsalliansen Osloregionen 
• Løpende oppfølging av handlingsprogram og effektuering av styringsgruppens ulike 

vedtak
• Oppfølging av manglende merverdikompensasjon som følger av valgt organisasjonsform
• Utarbeidelse av samarbeidsplattform for Vestregionen
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E. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER
E.1 AREAL OG TRANSPORT
Generalforsamlingen vedtok i 2008 felles areal- og transportstrategier for Vestregionen for 
perioden 2008–2018. Strategiene er samlet i dokumentet «Balansert Utvikling. Areal- og 
transportstrategier for Vestregionen 2008–2018». Strategiene er lagt til grunn for bl.a. 
Vestregionens innspill til Oslo og Akershus felles planarbeid knyttet til areal og transport. 
Areal og transportstrategiene er også lagt som en premiss for arbeidet med å utvikle en 
samarbeidsplattform (strategisk plattform) for Vestregionen for perioden 2015–2018.

Det ble satt av kr 400 000 til innsatsområdet «Areal og transport». Beløpet ble i sin helhet 
overført til innsatsområdet «Regional utvikling» da Akershus fylkeskommune innvilget 
kr 300 000 til revidering av Vestregionens egen areal- og transportstrategi. Arbeidet ble 
igangsatt i 2013 og det ble brukt 200 000 til dette formålet.

Fokusområde 1: Bidra til at fremtidige transportbehov løses på en bærekraftig måte –
 I tråd med Vestregionens vekstutfordringer.

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.2013 

Delta i nasjonale 
og regionale 
planprosesser

Ha fokus på pågående regionale 
planprosesser; inkl. Oslopakke 3, 
Riksvei 23, fjordforbindelse Østfold–
Vestfold med mer. 

Observasjon av initiativ 
og tiltak. Deltakelse i 
møter.

Gi innspill til utvikling av sammen-
hengende regionale kollektivsystemer

Ingen saker meldt

Spille inn synspunkter til 
plansamarbeidet Oslo–Akershus, 
Buskerudbyen og andre regionale 
planstrategier og planer 

Gitt innspill til 
plansamarbeidet  
Oslo–Akershus

Delta i styringsgruppen for 
plansamarbeidet Oslo–Akershus og i 
arbeidsgruppe i Osloregionen

Løpende gjennomført

Holde oversikt 
over pågående 
planprosesser 

Informere om status og innhold i 
planprosessene gjennom nettside, 
møter og rapportering i Vestregionens 
styringsgruppe

Rapportering i 
styringsgruppen. 
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Fokusområde 2: Legge til rette for arealutvikling og utbygging som baseres på effektiv 
arealbruk i regionale sentra som innehar urbane kvaliteter.

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.13

Bidra til å synliggjøre (mulige) 
konsekvenser av planprosessene 
for den enkelte kommune

Gjennomføre seminarer/
workshops etter behov i 
kommunene

Ikke gjennomført

Oppdatere «Balansert utvikling», 
og bidra til å konkretisere 
«Balansert utvikling» i den 
enkelte kommune

Seminar og møter med 
enkeltkommuner

Oppstart Q4

Kompetanseutvikling/løft Studieturer for 
Vestregionens 
styringsgruppe og 
rådmannsgruppe

Planlagt tur til 
Gøteborg avlyst pga lav 
oppslutning. Studietur til 
Barcelona gjennomført

Formidle erfaringer og vedtak Publisere på 
Vestregionens nettsider

Løpende
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E.2 HELSE
Kommunehelsesamarbeidet ble formelt etablert i 2009. I tillegg til Vestregionens 16 
kommuner deltar 10 kommuner i Kongsberg- og Hallingdalsregionene. Dette tilsvarer det 
geografiske nedslagsfeltet til Vestre Viken helseforetak. 

Kommunehelsesamarbeidet ledes av et prosjektsekretariat. Prosjektleder rapporterer 
til leder for Kommunehelsesamarbeidets administrative styringsgruppe og daglig leder 
i Vestregionen Styringsgruppen er satt sammen av 7 rådmenn/kommunalsjefer fra hver 
region av tilsluttede kommuner. Styringsgruppens medlemmer er representert i Overordnet 
Samarbeidsutvalg (OSU). 

Kommunehelsesamarbeidets formål er å ivareta og styrke kommunenes interesser i 
forbindelse med ny sykehusstruktur og endringene i kommunehelsetjenesten som følge av 
samhandlingsreformen.

Nytt av året er en ressursgruppe som består av en kommunalsjef/helse- og omsorgssjef 
fra hver av de 5 delregionene. Ressursgruppen møtes i forkant av møter i administrativ 
styringsgruppe og diskuterer saker som skal til behandling i styringsgruppen eller OSU.

På grunn av alvorlig sykdom har det vært nødvendig å styrke bemanningen i 
prosjektsekretariatet, og vikar ble konstituert som prosjektleder i august. Denne situasjonen 
har ført til noen endringer i prioriteringene av arbeidsoppgavene i forhold til vedtatt 
handlingsplan. 

Kommunehelsesamarbeidet finansieres av de 26 deltakende kommunene gjennom 
en kontingent på kr 2 per innbygger. I tillegg bidro Vestregionen med kr 100 000. 
Kontingentinntekten dekker en hel stilling og kontorfasiliteter. Kommunehelsesamarbeidet 
er således helt avhengig av eksterne midler for å kunne gjennomføre arrangementer 
og prosjekter. Kommunehelsesamarbeidet søkte Helsedirektoratet om kr 1 900 000 til 
samhandlingstiltak, og fikk innvilget kr 600 000. Midlene ble benyttet til å planlegging 
og gjennomføring av fase 1 i prosjektet «Gode pasientforløp». Målet med prosjektet 
er å utvikle ny samhandling mellom helseforetaket og kommunene for spesifikke 
diagnosegrupper/pasientforløp. Kommunene Kongsberg, Øvre Eiker og Nedre Eiker har 
deltatt i prosjektet i 2013.

Prosjekt Elektronisk meldingsutbredelse finansieres i sin helhet av Norsk Helsenett som 
bevilget kr 1 700 000 til prosjektet i 2013. 
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Fokusområde 1:  Styrke kommunenes rolle i samhandlingen med helseforetaket, og bidra til 
at kommunene er en likeverdig part i samarbeidet

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.2013

Videreutvikle 
og etablere nye 
samarbeidsarenaer

Forberede møter i OSU og følge opp 
vedtak 

Gjennomført 3 møter 
i OSU

Deltatt på møter i LSU/AU etter 
ønske fra kommunekontaktene/
AU. Deltatt på møter i kommunale 
samhandlingsutvalg. Deltatt på kurs 
i regi av Vestre Viken og Buskerud 
fylkeskommune.

Gjennomført løpende

Saksforberedelser med Vestre Vikens 
samhandlingssjef

Gjennomført løpende

Arrangere dialogkonferanse Ikke prioritert

Møte mellom styret i Vestre Viken 
og ordførerne i Kommune helse-
samarbeidet

Møtet avholdt 
28.11.2013

Arrangere halvårlige arbeidsmøter for 
KHS administrative styringsgruppe.

Møte gjennomført 
13.08.13. og 18.11.13.

Koordinere 
utviklingen av felles 
områdeplaner/planer

Områdeplan habilitering Gjennomført Q2, 
vedtatt OSU

Revidere lovbestemte 
og anbefalte 
tjenesteavtaler

Overordnet samarbeidsavtale Revidert sendt ut til 
signering Q4

Avtale om inn og utskrivning av 
pasienter

Q1-4,fortsatt under 
arbeid 

Avtale om ansettelse av turnusleger Gjennomført Q4

Avtale om ledsagertjeneste, 
tilleggsavtale til avtale om inn og 
utskriving av pasienter

Q4 under arbeid

Revidere inngåtte tjeneste-avtaler Planlagt Q1 14. 
Kommunene trenger 
tid til å implementere 
avtalene før det er 
hensiktsmessig med 
evaluering.

Etablere tvisteordning Tvisteutvalg etablert og er operativt Løpende

Etablere og følge 
opp rutiner for 
avvikshåndtering

Kartlegging av gjeldende 
avvikssystem/-rutiner i kommunene

Utsatt til 2014

Etablere midlertidige rutiner Ikke prioritert

Utvikle elektronisk løsning Utsatt til 2014
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Elektronisk meldingsutveksling
Prosjektet som skal sikre elektronisk meldingsutveksling mellom kommunene, fastleger og 
Vestre Viken har dette året hatt hovedfokus på disse aktivitetene:
• Sikre utbredelse av meldingsutveksling mellom kommunene rundt Bærum og 

Drammen sykehus og helseforetaket. Dette innbefatter å innføre digital samhandling 
på alle avdelinger på de to sykehusene, samt ta dette i bruk i kommunene rundt disse 
sykehusene. Bærum kommune er fortsatt i anskaffelse av nytt journalsystem og er 
fortsatt ikke aktuell for digital samhandling.

• Forberede videre utbredelse av PLO-meldinger mellom kommunene og helseforetaket.
• Innføre epikrise- og lab. Meldinger mellom kommunene og helseforetaket.
• Etablere elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og fastleger. Framdriften i 

denne aktiviteten har blitt begrenset i henhold til målsettingene av:
• Kommunene ikke har begrenset kontakt og dialog med sine fastleger, og derfor har 

vansker med å få etablert kontakt når utprøving av meldingsutveksling skal finne sted.
• At det nasjonale prosjektet for utbredelse av integrasjon mot et felles, nasjonalt 

adresseregister er blitt forsinket.

Tiltak Aktiviteter Status pr 31.12.2013

Elektronisk 
meldings utveksling; 
«Meldingsløftet»

Bredding av PLO-meldinger til 
kommunene rundt Drammen 
sykehus. 

Ved årsskiftet brukte 
alle kommuner tilknyttet 
Drammen- og Bærum sykehus, 
elektronisk meldingsutveksling i 
samhandlingen rundt pasienter. 
Unntatt Bærum kommune som 
er i anskaffelse av nytt EPJ 

Felles oppstartseminar før 
bredding av PLO-meldinger i 
Drammensregionen

Utført

Etablere plan for bredding av 
PLO-meldinger til kommuner 
rundt Kongsberg sykehus og 
Ringerike sykehus, inkludert 
HSS

Plan er etablert. Kongsberg 
kommune ble ferdig testet og 
godkjent i desember.

Gjennomføre møter i regionale 
prosjektnettverk hver 6. uke

Utført 

Innføre basismeldinger mellom 
kommunene og VVHF

20 av 26 kommuner er i 
produksjon

Innføre PLO-meldinger mellom 
kommuner og fastleger

Prosess forsinket i henhold 
til mål for 2013 pga nasjonal 
utrulling av felles NHN-
adresseregister. Det forventes 
at avviket hentes inn i løpet av 
2014.

Følge opp samarbeid og 
forpliktelser til NHN

Utført
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Fokusområde 2: Støtte opp om kommunens nye rolle som følger av utvidet ansvar 
for helse- og omsorgstjenestene 

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.13

Bidra til utvikling av 
lokalmedisinske
tjenester der spesialist-
helsetjenestene og 
kommunetjenestene må/
skal samhandle

Videreføre faste arenaer og rutiner 
for erfaringsutveksling mellom 
prosjektledere for lokalmedisinske 
tjenester

Gjennomført: 
Kartlagt tiltak og 
avholdt møter med 
prosjektlederne

Bidra til dialog om desentraliserte 
spesialisthelsetjenester

Status behandlet i 
OSU 23.09.2013.

Prosjekt «Gode pasientforløp» 
fase 1

Gjennomført Q3+Q4

Tilrettelegge for styrket 
forebyggende innsats i 
kommunene

Kartlegge forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter i KHS

 Gjennomført Q1

Arrangere en erfaringskonferanse 
for folkehelsekoordinatorer i KHS

Gjennomført Q2

Deltakelse på fylkeskommunens 
folkehelsekonferanse

Gjennomført Q1

Deltakelse på 
Frivillighetskonferanse i Danmark

Gjennomført Q2

Nytt fokusområde:
Psykisk helse og rus

Kartlegge status psykisk helse/rus i 
KHS-26

Gjennomført Q4

Opprettet kontakt med 
brukerorganisasjoner og 
kompetansemiljøer innen feltet

Gjennomført Q3+Q4

Arrangere dagskonferanse rus/
psykisk helse i samarbeid med 
Mental Helse

Gjennomført Q4

Bidra til at kommunene 
har tilstrekkelig kunnskap 
i styringsdata

Arrangere kurs i styringsdata Gjennomført Q2

Formidle kunnskap om 
samhandlingsreformen 
og mulige konsekvenser

Arrangere årlig ordførermøte Eiermøtet vedtatt 
gjennomført Q1 2014

Gjennomføre infomøter med 
administrativ og politisk ledelse i 
kommunene

Ikke prioritert

Oppdatere og videreutvikle 
kommune helse samarbeidets 
internettsider

Løpende gjennomført
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Fokusområde 3:  Bidra til at kommunene påvirker utviklingen av fremtidens helse- og 
omsorgstjenester

Tiltak Aktiviteter Status pr 31.12.13

Utarbeide 
høringsuttalelser

Fastlegeforskriften Høringsuttalelse sendt

Brukerstyrt personlig assistent 
ordning 

Felles høringsuttalelse 
sendt

St. Meld om elektronisk 
samhandling

Felles høringsuttalelse 

Styrke bruker med-
virkningen

Arrangere årlig konferanse om 
brukermedvirkning 

Dagskonferanse psykisk 
helse og rus ble arrangert 
i samarbeid med Mental 
Helse

Deltakelse på Arendalskonferansen Gjennomført Q2

Avklare behov for opplæring 
og organisering av 
brukere i samarbeid med 
brukerorganisasjoner

Ikke prioritert i Q2

Bidra til 
kompetanseløft i 
kommunene

Etablere felles forum/- nettverk 
for spesialisthelsetjenesten 
og kommunene med fokus på 
oppbygging av kompetanse, 
gode utdanningsløp og styrket 
rekruttering

Ikke prioritert

Utvikle prosjekt som fokuserer 
på hvordan kommunene kan 
møte behovet for kompetent 
arbeidskraft

Ikke prioritert 

Deltatt i instruktørkurs Alert Gjennomført Q4

Forskning Etablere felles forskningsforum 
/-nettverk der kommunene, 
helseforetaket og forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner deltar, for 
å definere forskningsbehov

Ikke prioritert 

Knytte kontakt mot 
finansieringsmiljøene 

Ikke prioritert

Utarbeide søknader 
om finansiering

Helsedirektoratet; 
samhandlingstiltak
Helsedirektoratet; psykisk helse
Fylkesmannen i Buskerud; rus
Fylkesmannen i Akershus; rus
Norsk Helsenett

Innvilget kr 600 000

Avslått
Avslått
Avslått
Innvilget kr 1 700 000 inkl. 
midler overført fra 2012
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E.3 REGIONAL UTVIKLING
Vestregionens administrative ledersamling i juni 2012 ble startpunktet for en bred drøfting 
av hvordan samarbeidsalliansen bør operasjonalisere og videreutvikle satsningsområdet 
«Regional utvikling» med utgangspunkt i temaene innovasjon, kompetanseutvikling og 
verdiskaping. Diskusjonen dannet grunnlaget for utviklingen av en ny samarbeidsplattform 
for Vestregionen, og ulike versjoner av forslag til plattform er diskutert i arbeids- og 
fokusgrupper og i en rekke rådmannsmøter i 2013. Vedtak skal etter planen fattes våren 
2014.

Innspill i utviklingen av samarbeidsplattformen viser at kompetanse sees på som regionens 
viktigste ressurs og som en sentral, kritisk faktor i den framtidige regionale utviklingen. Det 
ble derfor tatt kontakt med Høgskolen i Buskerud og Vestfold høsten 2013 for å sondere 
mulighetene for et samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud og forskningsprosjekt 
tilpasset regionens behov. Forslag til samarbeidsavtale vil bli lagt fram for Styringsgruppen 
våren 2014.

Vestregionen ble høsten 2013 kontaktet av næringsklyngen Electric Mobility Norway (EMN) 
som består av bedrifter og innovasjonsmiljøer i Vestregionen og Kongsberg. EMN fikk i 2012 
status som Arenaprogram knyttet opp mot Innovasjon Norge. EMN har som mål å bidra til 
utviklingen av smarte, klimavennlige transportløsninger der elektriske kjøretøy, kombinert 
med nye modeller for bruk/eie av kjøretøy, og nye IKT-løsninger som kan sikre intermodal 
transport, står sentralt. Daglig leder har videreført kontakten med sikte på å utvikle konkrete 
prosjekter som kan iverksettes i 2014.

Stiftelsen Natur, kultur, helse (NAKUHEL) har tatt initiativet til å etablere et selvstendig, 
nasjonalt senter for folkehelse i Asker, og Vestregionens administrasjon har bidratt i 
utformingen av konseptbeskrivelse og søknad til Oslofjordfondet.

I budsjettet for 2013 ble det satt av kr 500 000 til innsatsområdet Regional utvikling. I tillegg 
ble kr 400 000 overført fra innsatsområdet «Areal og transport» – se kapittel E.1.

Fokusområde 1: Være en aktiv pådriver for at regionens kompetanse og verdiskaping 
styrkes gjennom økt satsing på FoU og næringsutvikling, og gjennom utviklingen av robuste 
nettverk, arenaer og møteplasser for næringsliv og kunnskapsinstitusjoner.

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.2013

Komme i inngrep 
med nasjonale og 
regionale prosesser 
knyttet til forskning og 
innovasjon

Skaffe oversikt over nasjonale og 
regionale føringer og prosesser 

Gjennomføres 
løpende

Gi innspill til nasjonale og 
fylkeskommunale innovasjons- og 
forskningsplaner, strategier og 
programmer

Gjennomført 

Delta i nettverk, arenaer og 
møteplasser som har fokus innovasjon 
og verdiskaping

Gjennomført 
fortrinnsvis gjennom 
Osloregionen

Komme i inngrep med 
nasjonale og regionale 
prosesser knyttet til 
videreutviklingen av 
høyere utdanning 

Skaffe oversikt over nasjonale og 
regionale føringer og prosesser

Ikke prioritert

Gi innspill til nasjonale og regionale 
planprosesser

 Ikke prioritert
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Fokusområde 2: Synliggjøre og ivareta Vestregionens utfordringer og muligheter gjennom 
videreutvikling av felles strategiske satsingsområder i samarbeidsalliansen Osloregionen.

Tiltak Aktiviteter Status 31.12.13

Delta i Osloregionens 
utredings- og 
utviklingsprosesser

Bidra i utviklingen av 
innovasjonsstrategier for 
Osloregionen

Arbeid med 
innovasjonsstrategi ikke 
iverksatt av Osloregionen

Bidra i utviklingen av felles 
regional omdømmeplattform 
for Osloregionen

Vestregionen deltar i 
arbeidsgruppe

Delta i Osloregionens 
fora

Være representert 
i styringsgruppe, 
arbeidsgrupper og 
kontaktfora

Løpende gjennomført
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E.4 KUNST RETT VEST 
Kunstrunden Kunst rett vest ble i år gjennomført for 7. gang på rad i perioden 12. til 
22. september. Kunst rett vest er en årlig kunstrunde hvor juryerte billedkunstnere og 
kunsthåndverkere fra Vestregionen inviterer publikum til sine atelierer og verksteder to 
helger i september. Samtidig vises en fellesutstilling, hvor hver av de deltagende kunstnere 
er representert. Fellesutstillingen ble arrangert på Arena Vestfossen i Vestfossen med Øvre 
Eiker som vertskommune. 

Øvre Eiker kommune bød på folkefest i Storgata med lokale innslag på åpningen. Øvre Eikers 
ordfører Ann Sire Fjerdingstad ønsket velkommen til Vestfossen. Leder av Vestregionen 
Lene Conradi åpnet utstillingen og utropte årets kunstner utenfor Arena Vestfossen. 
Årets fellesutstilling ble svært godt mottatt. Tilbakemeldinger fra kunstnere, publikum og 
kommunens kulturavdelinger vedrørende årets åpningsarrangement, blir lagt til grunn for 
fremtidige arrangementer.

I alt sluttet 13 000 opp om årets arrangement; hvorav 11 300 var registrerte besøkende i 
kunstnernes atelierer og 1 700 besøkte fellesutstillingen. Totalt ble det omsatt kunst for 
kr 960.000. Salget fra fellesutstillingen var i år kun på kr 31.000 og utgjorde 3 verk. Rundt 
40% av deltakerne har ikke salg under kunstrunden. Mindre målbart, men likefullt viktig er 
faktorer som: inspirerende møter med publikum, stor synlighet og nettverksbygging. 
Årets jury besto av kunstnerne Kristian Øverland Dahl, May Bente Aronsen og Gerd Tinglum. 
105 kunstnere deltok, av disse var 29 nye deltagere. Vi mottok 197 søknader. Årets kunstner 
ble Berit Myrvold som mottok en pris på kr 10 000.

Arrangementet profesjonaliseres løpende. I 2013 etablerte vi Nyhetsbrev. 10 nyhetsbrev 
ble sendt ut i 2013. Besøk på både nettsiden kunstrettvest.no og Face-book viser stigende 
kurver.

Kunst rett vest annonserte som tidligere i Billedkunst, Kunsthåndverk, Kunst(magasinet), 
Listen, Aftenposten og i katalogen til Høstutstillingen; både på print og digitalt. Nye 
annonser i 2013 var i Morgenbladet, Eikernytt, Bærumsavisen og Askeravisen. 

Informasjonsavisen (katalog med bl.a. oversikt over de deltagende kunstnere og tilhørende 
kart) er det viktigste markedstiltaket og hadde et opplag på 92.000 eksemplarer. Den 
ble som foregående år distribuert til kommunenes servicetorg, biblioteker, lokale cafeer, 
museer, gallerier og kunstnernes nettverk. Den ble levert som innstikk til 75.100 husstander 
via lokalavisene som dekker hele Vestregionen: Asker & Bærum Budstikke, Drammens 
Tidende, Bygdeposten og Ringerikes Blad. 

Årets fagseminaret ble lagt til dagen for innlevering av verk den 2.september. Regionens 
kunstnere og kommunenes kulturavdelinger ble som sedvanlig invitert. I tillegg inviterte 
Øvre Eiker lokale kulturnæringer. Første del av seminaret ble holdt på Fossesholm Herregård 
med foredrag av Stig Roar Wigestad fra Innoco. Andre del var omvisning på Vestfossen 
Kunstlaboratorium ved Mari Sundet. 71 deltok på seminaret.

Foruten Vestregionens bidrag på kr 1.000.000, er fylkeskommunene viktige støttespillere. I 
2013 fikk vi 200.000 fra Buskerud Fylkeskommune og 150.000 fra Akershus Fylkeskommune. 
Norsk Kulturråd bidro med 120 000 og vertskommunen bidro med kr 500.000. Sponsor 
og-annonsesalg delegert til vertskommune har ikke fungert. Annonsesalg utgjorde i år kun 
5.000.

Siden starten i 2007 har vi registrert 95.000 besøk, 400 presseoppslag og hele 267 kunstnere 
har deltatt.

Tiltak Aktiviteter Status pr 31.12.2013

Ekstern finansiering Utforme søknader til offentlige 
instanser

Utført Q1

Sponsorsøk Ikke utført

Annonsesalg Utført Q1
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Tiltak Aktiviteter Status pr 31.12.2013

Søkeprosess 
kunstnere

Markedsføring rettet mot kunstnere i 
regionen

Utført Q1

Søknadsbehandling Utført Q2

Etablere jury Utført Q1

Juryering og offentliggjøre antatte 
kunstnere

Utført Q2

Samarbeid med 
vertskommune

Gjennomføre prosjektgruppemøter 
med årets vertskap

Utført løpende

Avtaleinngåelse vertskap 2013 Utført Q1

Vedtak vertskap 2014 Utført Q1

Kontakt/søk vertskommune 2015 Utført Q2

Intern kommunikasjon Samarbeid med prosjektgruppen for 
årets vertskap

Utført løpende

Samarbeid med faggruppen Utført løpende

Samarbeid med kulturnettverket Utført løpende

Kontakt med kunstnere i regionen Utført løpende

Forberedelser årets 
arrangement

Seminar for kunstnere og 
kunstinteresserte

Utført Q3

Åpningsarrangement Utført Q3 

Praktisk tilrettelegging fellesutstilling Utført Q2 + Q3

Praktisk tilrettelegging åpne atelierer Utført Q2 + Q3

Markedsføring Utarbeide markeds- og medieplan Utført Q1

Produksjon og distribusjon 
informasjonsmateriell

Utført Q2 + Q3

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

Utført løpende

Pressekontakt Utført løpende

Rapportering Utarbeide årsrapport 2012 Utført Q1

Evaluering Evaluering 2013 Utført Q4

Evaluering 2006-2012 Ekstern evaluering ble utført i 2012, 
men behandlet i Styringsgruppen i 
2013

Utført Q2
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E.5 UNGDOMSSYMFONIKERNE 
Vestregionens Ungdomssymfonikere startet i 2008, og besto våren 2013 av 41 barn og 
unge musikere mellom 13 og 18 år fra hele regionen. Høsten 2013 var 29 personer med 
i orkesteret. Fra 2008-2012 har det vært ca. 50 orkestermedlemmer, men i 2013 fikk vi 
et større generasjonsskifte. En rekke medlemmer er blitt så dyktige unge musikere at de 
har kvalifisert seg til nasjonale talentprogram ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due 
musikkinstitutt. Andre medlemmer har nådd øvre aldersgrense for orkesteret og reist videre 
for å studere musikk og andre fag.

Ledelsen ivaretas av en av Norges mest anerkjente dirigenter, Kjell Seim. Samtlige 
instruktører, som hentes fra musikkskolene i regionen, Oslo Filharmoniske orkester og 
Kringkastingsorkesteret (KORK), har en høy pedagogisk og kunstnerisk kompetanse.
Orkesteret har gjennomført 4 helgeseminar/12 øvedager våren 2013, inkludert 
felles helgeseminar med Ung Symfoni Vestfold. Orkesteret har også gjennomført 4 
helgeseminar/12 øvedager høsten 2013. Det er gjennomført prøvespill for solister til 
konsertene, og prøvespill for nye medlemmer. 

Orkesteret har gjennomført to publikumskonserter/spilleoppdrag i 2013:
20.03 Konsert sammen med Ung Symfoni Vestfold og Juniorsymfonikerne sammen med  
 Drammen kulturskole på Union scene Drammen, 20. mars
21.03 Konsert sammen med Ung Symfoni Vestfold og solister i Hjertnes kulturhus i  
 Sandefjord

Juniorsymfonikerne (8–13 år) er fortsatt et satsningsområde for å gjøre orkesteret 
kjent for fremtidige medlemmer. En av konsertene våren 2013 var lagt i tilknytning til 
Kulturskolens Uke i Drammen, og elever og lærere spilte sammen med Vestregionens 
Ungdomssymfonikere på konserten. Høsten 2013 har det vært arbeidet med rekruttering i 
de største kommunene; Asker og Bærum. Det er knyttet tettere kontakt med strykelærere 
og dirigenter for lokale barne- og ungdomsorkestre, og avtalt samarbeidsprosjekter for 
våren 2014.

Vestregionen har fortsatt samarbeidet med Norsk kulturskoleråd region Buskerud, Telemark, 
Vestfold (BTV) og El Sistema Norge. El Sistema er en undervisningsmodell grunnlagt av 
dirigent og økonom Maestro Abreu, som gir 500 000 barn og unge, hovedsakelig fra 
favelaene (slummen) i Venezuela, undervisning i klassisk musikk. Aktivitetene har omfattet 
fagmøter for lærere, rektorer og prosjektledere i kulturskolene og samarbeidspartnere i 
Vestregionen og Buskerud, Vestfold, Telemark. To kommuner i Vestregionen har startet opp 
undervisning i 2012 og utvidet tilbudet i 2013. Dette er Nedre Eiker kulturskole i samarbeid 
med Steinberg skole, samt Øvre Eiker Musikk- og kulturskole i samarbeid med Vestfossen 
barneskole. Undervisningen er organisert som gratis opplæring for en hel klasse på fiolin og 
cello, to dager per uke.

Vestregionen, El Sistema og Vestfold–Grenland har i samarbeid med Norsk Kulturskoleråd 
BTV samarbeidet om å utvikle prosjektet IRIS, som er et opplegg for felles aktiviteter, 
rekrutteringstiltak og metodeutvikling og pedagogisk utvikling av kulturskolelærere. 
Prosjektet får støtte fra Sparebankstiftelsen DnB over en treårsperiode, med oppstart våren 
2014. 

Vestregionen bidro med kr 550 000 til orkesteret i 2013. Det regnskapsmessige overskuddet 
på kr 137 000 skyldes at to instrumenter anskaffet i 2013, først blir kostnadsført i 2014. 

Venneforeningen er et viktig suksesskriterium i driften av orkesteret. Venneforeningen 
bidrar med å organisere faglige og sosiale aktiviteter: kontakt med samarbeidsparter ved 
konserter, servering av lunsj på helgesamlingene, utviklingen av det sosiale miljøet og jobber 
med å skaffe midler til orkesterets drift, ekstra støtte til seminarer, instrumenter og turne.



F. INTERESSEPOLITIKK, REGIONAL UTVIKLING OG 
SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN
Vestregionen har deltatt aktivt i samarbeidsalliansen Osloregionens arbeid i 2011. Alliansen 
består av 75 kommuner og fire fylkeskommuner i hovedstadsområdet: Oslo kommune, 
Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner, samtlige kommuner i de to fylkene, samt 
kommuner i Buskerud, Vestfold, Oppland og Hedmark. Samarbeidsalliansens mål er å styrke 
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Vestregionens kommuner har i 2013 vært representert ved styringsgruppens leder, ordfører 
Lene Conradi.
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