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Vestregionen ble etablert som et frivillig, regionalt samarbeid allerede i 
1992, og inkluderer i dag 15 kommuner og fylkeskommunene Akershus 
og Buskerud. Samarbeidet er basert på en felles forståelse av regionens 
sentrale utfordringer og muligheter, samt vilje til å utvikle regionen ved å dele 
erfaringer, iverksette utviklingsprosjekter og ved å opptre som en samstemt 
premissleverandør – og høringsinstans - i forhold til nasjonale satsinger og 
føringer som vil ha konsekvenser for regionen.

Vestregionen er en av de største og mest folkerike regionene i Norge, og 
har i overkant av 400 000 innbyggere. Medlemskommunene ligger i tre 
ulike fylker; Akershus, Buskerud og Vestfold. Kommunene har svært ulikt 
befolkningsgrunnlag; fra 120 000 innbyggere til 2 200 innbyggere. I mange 
av kommunene er det forventet en betydelig befolkningstilvekst. I andre 
kommuner er ikke vekstprognosene like sterke, selv om kommunen ønsker 
vekst.

Felles for oss alle er et erkjent behov for sosial, kulturell og økonomisk 
bærekraftig, regional utvikling. En utvikling som inkluderer muligheten 
for variert bosetting, levende sivilsamfunn, et robust og fremtidsrettet 
næringsliv og utbygging av infrastruktur som sikrer et funksjonelt bolig- 
og arbeidsmarked. Dette stiller krav til kompetanse, arbeidsmetoder og 
roller. Vestregionsamarbeidets fremste rolle vil være å legge til rette for 
verdiskapende prosesser der frivillige, private og offentlige aktører samhandler 
som partnere, og bidrar til gjensidig kompetanseutvikling og innovasjon.
 
Vestregionen fører en kontinuerlig diskusjon om hensikten med samarbeidet, 
og hvilke innsatsområder og aktiviteter som skal prioriteres. I september 2014 
vedtok Vestregionen en ny strategisk plattform, etter grundig behandling 
i alle medlemskommunene. Hensikten med plattformen er å tydeliggjøre 
Vestregionens samarbeidsgrunnlag, og å begrunne de innsatsområder og 
aktiviteter som skal ha fokus fram til 2018. Samarbeidsplattformen finner du 
på side 6.

Etter 3 år som leder av Vestregionen, takker Asker kommune for tilliten, og 
overlater lederskapet til ordfører Ann Sire Fjerdingstad i Øvre Eiker kommune.

Forord

*Fylkesrådmennenes faste fullmektiger

1   Asker
2   Bærum
3   Drammen
4   Hole
5   Hurum
6   Jevnaker
7   Krødsherad
8   Lier
9   Modum
10 Nedre Eiker
11 Ringerike
12 Røyken
13 Sande
14 Sigdal
15 Svelvik
16 Øvre Eiker

Lene Ø. W. Conradi
Lisbeth Hammer Krogh
Tore Opdal Hansen
Per Berger
Monica Vee Bratlie
Hilde E. Brørby Fivelsdal
Olav Skinnes
Helene Justad
Terje Bråthen
Bent Inge Bye
Kjell B. Hansen
Rune Kjølstad
Karl Einar Haslestad
Kari Kolbæk Ask
Jonn Gunnar Lislelid 
Ann Sire Fjerdingstad

Lars Bjerke
Erik Kjeldstadli
Osmund Kaldheim
Ståle Tangstuen
Georg N. Smedhus
May-Britt Nordli
Anita Larsen
Hans-Petter Christensen
Aud Norunn-Strand
Bengt Nystrøm
Wenche Grinderud
Georg N. Smedhus
Olav Grande
Jens Sveaass
Gro Herheim
Morten Lauvbu (konstituert)

Kommuner: Ordførere: Rådmenn:

Fylkeskommuner: Fylkesordførere: Fylkesrådmenn:

Akershus 
Buskerud

Anette Solli
Morten Eriksrød

*Øyvind Michelsen
*Sigurd Fjøse

Vestregionensamarbeidet består av:

Lene Conradi
Leder Vestregionens styringsgruppe

Mars 2014
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Samarbeidsalliansen er organisert som et § 27-samarbeid i Kommuneloven, og 
Vestregionen ble i 2014 registrert som et selvstendig rettssubjekt i Enhetsregisteret i 
Brønnøysund under kategorien ”andre”.

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 en frivillig, politisk forankret strategisk 

samarbeidsallianse, basert på en felles forståelse av regionens sentrale utfordringer og 
muligheter

Lederskapet i Vestregionen skal veksle mellom kommunene i toårs sykluser. Asker 
kommune hadde lederskapet i 2012 og 2013, og fikk forlenget sin tillit med et ekstra 
år. Leder av styringsgruppen i 2014 har således vært ordfører Lene Conradi, mens 
rådmannsgruppen har vært ledet av rådmann Lars Bjerke. 

Organisering og sammensetning
Vestregionens øverste formelle organ er generalforsamlingen som består av 
formannskapene i kommunene og fylkesutvalgene i fylkeskommunene. Generalforsamling 
avholdes årlig i løpet av første halvår.

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. 

Administrasjon og ledelse
Rådmannsgruppen består av rådmennene i kommunene og fylkesrådmennene i 
fylkeskommunene. Gruppen skal sammen med sekretariatet forberede og fremme saker 
til styringsgruppen. Rådmannsgruppen møtes i henhold til nærmere fastsatt møteplan, og 
deltar fast i styringsgruppens møter. 

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/innsatsområder. Vestregionen har i 2014 hatt kontor i Asker kommunes 
kunnskapssenter. Regnskap og revisjon ivaretas eksternt.

Arbeids-, fag- og ad-hoc grupper

På grunn av aktivitetsmønster og gjennomføring av vedtatte og prioriterte satsinger, 
etableres det egne arbeids-, fag- og ad - hoc grupper med ansvar for de prioriterte 
innsatsområdene, etter behov.

Om Vestregionen

Vestregionen ble etablert som et strategisk regionalt samarbeid i 1992. Pr. 
31.12.2014 er det 16 primærkommuner og 2 fylkeskommuner som samarbeider 
innenfor Vestregionen. 

Sekretariatet 
Sekreteriatet i 2014 har bestått av:

Daglig leder Nina Solberg

Prosjektleder Kunst rett vest Lena Hansson

Prosjektleder Vestregionens 
Ungdomssymfonikere

Sven-Erik Nilssen (vikariat bistilling)

Koordinator prosjekt IRIS Liv Andersen (bistilling)

Prosjektleder 
Kommunehelsesamarbeidet Vestre 
Viken*

Gunn Heidi Wallenius (til 21.5.14)
Kari Engen Sørensen (fra 1.6.14)

Prosjektleder Elektronisk 
meldingsutbredelse*

Ragnar Husum (til 30.9.14)
Kjetil Axelsen (bistilling fra 1.10.14)

 
 *Prosjektet er et samarbeid mellom de 26 kommunene som utgjør det geografiske   
 opptaksområdet for helseforetaket Vestre Viken
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I september 2014 vedtok Vestregionens ordførere en ny strategisk plattform, etter grundig 
behandling i alle medlemskommunene. Hensikten med plattformen er å tydeliggjøre 
Vestregionens samarbeidsgrunnlag, og begrunne de innsatsområder og aktiviteter som 
skal ha fokus i 2015 – 2018. Plattformen vil dermed gi overordnede føringer for valg av 
innsatsområder og de årlige budsjett og handlingsprogram. 

Vår visjon
Vestregionen: attraktiv – bærekraftig – dynamisk.

Vårt 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:
1) Regional utvikling hvor fokus er rettet mot områdene:
• Arealbruk, transport og knutepunktutvikling 
• Framtidig behov for arbeidskraft og kompetanseutvikling 

2) Helse hvor fokus er rettet mot folkehelse og samhandlingsreformen gjennom   
    områdene:
• Deltakelse i kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken tjenesteområde
• Samfunn og folkehelse 

3) 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.

Samarbeidsplattform

Vestregionen fører en kontinuerlig diskusjon om hensikten med samarbeidet, 
og hvilke innsatsområder og aktiviteter alliansen skal prioritere. Fram til 
2014 har føringene for Vestregionens prioriteringer blitt nedfelt i årlige 
handlingsprogram og budsjett. 

Hovedmål:
Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk 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:   ”Kommunehelsesamarbeidet skal ivareta kommunenes interesser i   
  samhandlingen med Vestre Viken helseforetak, og bidra til utviklingen av   
  helsetjenestene i tråd med samhandlingsreformens intensjoner; både i   
  egne kommuner og i spesialisthelsetjenesten.”
  (Vedtatt av Kommunehelsesamarbeidets styringsgruppe 17.12.2013 og  
  Eiermøte 6.2.2014)

Fokusområde 1: 
          Oppgavefordeling og samhandling mellom kommunene og spesialist-  
  helsetjenesten

Fokusområde 2: 
  Kommunenes kompetansebehov

Fokusområde 3: 
  Elektronisk meldingsutbredelse (KomUt)

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.

Kunst rett vest og Vestregionens ungdomssymfonikere videreføres også i 2014.

Satsingsområder, mål og strategier 2014

Vestregionens handlingsplan for 2014 ble vedtatt av styringsgruppen den 
28.11.2013, og deretter behandlet av generalforsamlingen den 5.6.2014. 
Følgende mål og satsingsområder er lagt til grunn for Vestregionens 
prioriteringer og aktiviteter i 2014:
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Vestregionens styringsgruppe besluttet i 2013 at alliansen skal videreføres som et § 
27-samarbeid med en hovedkontorkommune i tråd med Kommunelovens bestemmelser. 
Den 5.06.2014 sluttet styringsgruppen seg til framforhandlet avtale mellom Vestregionen 
og Bærum kommune, der Bærum påtar seg å være hovedkontorkommune for 
Vestregionen. Avtalen innebærer at medarbeidere med fast ansettelse, er ansatt i Bærum 
kommune, og at alle ansatte i Vestregionen inkluderes i Bærums pensjonsordning. Bærum 
kommunes HR-avdeling yter tjenester til Vestregionen mot godtgjørelse. Vestregionen 
sørger selv for kontorplasser, kontortekniske tjenester, regnskaps- og revisjonstjenester og 
administrativ infrastruktur.

Styringsgruppen vedtok 05.06.2014 prosedyre for valg av lederskap i Vestregionen. Forslag 
om å etablere arbeidsutvalg i styringsgruppen ble avvist. Forslag om opprettelse av 
arbeidsutvalg for det enkelte innsatsområde fikk heller ikke tilslutning. Styringsgruppen 
velger som tidligere leder og nestleder for en toårs-periode. Det opprettes administrative 
ad hoc-utvalg etter behov.

Etter initiativ fra rådmannsgruppen har revisor gjennomgått Vestregionens rutiner og 
system for internkontroll, og har funnet disse tilfredsstillende.

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

Økonomi
Regnskapet viser at Vestregionens totale inntekter var kr 9 451 370 og fikk et overskudd 
på kr 883 832. Kr 540 200 av overskuddet er midler fra Helsedirektoratet og skal overføres 
til bruk i 2015. Det reelle årsresultatet inkludert finansinntekter viser dermed et overskudd 
på kr 343 632.

Pr 31.12.2014 har Vestregionen en egenkapital på kr 1 466 611.

Hovedinntektskilden er kontingent fra Vestregionens deltakerkommuner på kr 10 pr 
innbygger, ekstrakontingent for deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet på kr 2 pr 
innbygger og tilskuddsmidler fra ulike offentlige etater. Ordinær kontingentinntekt var 
kr 4 477 020, og utgjør 47 % av Vestregionens totale inntekter i 2014. Kontingent for 
deltakelse i Kommunehelsesamarbeidet var kr 942 572.

De eksterne tilskuddsmidlene var totalt på kr 3 478 300. Det er redegjort for bidragene til 
det enkelte prosjekt/aktivitet under hvert innsatsområde/prosjekt.

Budsjettet for 2014 ble revidert i styringsgruppens møte i mai 2014. Her ble det lagt 
til grunn at aktiviteten skulle reduseres i forhold til opprinnelig budsjett, for å styrke 
egenkapitalen. 

Om arbeidet i 2014

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, virksomheten i 
den enkelte medlemskommune. Å sikre dette er løpende og høyt prioriterte 
oppgaver.

Mål om et overskudd på tilnærmet kr 700 000 er ikke nådd. Dette skyldes dels at 
budsjetterte inntekter ble basert på Statistisk Sentralbyrås prognoser for befolknings-
utviklingen i 2014. De reelle tallene som ble offentliggjort i februar 2014, og som ble 
lagt til grunn for fakturering av kontingentene, ble kr 207 602 lavere enn budsjettert. Alle 
prosjekt/innsatsområder har lykkes i å få et positivt resultat, bortsett fra i løpende drift. 
Her skyldes merforbruket økte kostnader til utvikling og vedlikehold av nettsidene og økt 
revisjonshonorar som følge av søknader om merverdikompensasjon og gjennomgang 
av rutiner og kvalitetssystem. Kostnader knyttet til møter i egen regi (generalforsamling, 
styringsgruppemøter etc.) er på nivå med utgiftene i 2013, men høyere enn budsjettert. 
Kommunehelsesamarbeidet har hatt et merforbruk knyttet til sykdom.

Etter at Vestregionen våren 2014 ble registrert i Enhetsregisteret som et selvstendig 
rettssubjekt, har alliansen kunnet søke om merverdikompensasjon. Alle søknader er 
innvilget.

Styringsgruppens virksomhet
Styringsgruppen har hatt 6 møter og behandlet 62 saker. Sentrale oppgaver i 2014 har 
vært å: 
 
• Utvikle og behandle forslag til ny samarbeidsplattform for Vestregionen
• Klargjøre Vestregionens oppfølgingsansvar overfor kommunene som har sluttet seg til 

felles tjenesteavtaler om brukerstyrt personlig assistanse
• Bidra i utviklingen av ny regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus
• Delta i samarbeidsalliansen Osloregionen
• Behandle framforhandlet avtale med næringsklyngen Electric Mobility Norway
• Følge opp aktiviteter og prosesser i Kommunehelsesamarbeidet
• Behandle framtidig organisering av vertskapsrollen for Kunst rett Vest
• Effektuere vedtak og føringer fra generalforsamlingen i 2014
• Gjennomføre en løpende dialog med medlemskommunene og øvrige miljøer i 

regionen 

Rådmannsgruppens virksomhet
Det er avholdt 7 møter med i alt 67 behandlede saker. Foruten faglige og administrative 
forberedelser, planlegging og oppfølging av alle saker behandlet i styringsgruppen, samt 
fast deltagelse i styringsgruppens møter, nevnes her noen av rådmannsgruppens sentrale 
oppgaver i 2014: 

• Forberede ny konsesjonsperiode fra 2016 for brukerstyrt personlig assistanse; 
herunder avklare hvilke kommuner som vil delta og innhold i ny tjenesteavtale

• Utredninger, analyser og kvalitetssikring  av saker som skal behandles i  
styringsgruppen 

• Løpende oppfølging av vedtatt handlingsprogram og effektuering av 
styringsgruppens ulike vedtak

• Utarbeidelse av samarbeidsplattform for Vestregionen
• Deltagelse i  faggrupper i samarbeidsalliansen Osloregionen
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Arbeidet med å revidere areal- og transportstrategiene er samkjørt med Osloregionens 
arbeid med å revidere denne alliansens areal- og transportstrategier, og med Oslo 
og Akershus arbeid med å utarbeide en felles, regional plan for areal- og transport. 
Revisjonen av areal- og transportstrategiene er dermed utvidet både med hensyn til 
omfang og tidsperspektiv. Prioriteringene i ny samarbeidsplattform er også hensyntatt i 
arbeidet. Revisjonsarbeidet fortsetter i 2015. 

Vestregionen har bidratt i strategiarbeidet som har pågått i Osloregionen og i utviklingen 
av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus; blant annet gjennom deltakelse 
i Osloregionens faggruppe, møter på politisk og administrativt nivå og gjennom høringer. 
Kunnskapsgrunnlaget som er utarbeidet for Osloregionen, Oslo og Akershus vil inngå i 
kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for Vestregionens pågående strategiarbeid.

Som ledd i det pågående strategiarbeidet inviterte Vestregionen næringsklyngen 
Electric Mobility Norway, Buskerudbyen og Smart City Bærum våren 2014 til å diskutere 
mulighetene for regional innovasjon innen areal og transport. Utgangspunktet for 
diskusjonen var forståelsen av Vestregionens rolle som tilrettelegger for verdiskaping og 
innovasjon slik det framgår av ny samarbeidsplattform, og Norges Forskningsråds nye 
program for forskning og innovasjon knyttet til areal og transportutvikling; ”Transport 
2025.” Partene har diskutert mulige pilotprosjekter, og om – og hvordan - partene i 
fellesskap kan initiere forskning og innovasjon som kan bidra til å utvikle nye smarte, 
bærekraftige transportløsninger.

Partene inviterte i fellesskap til konferansen ”På vei mot transport 2.0?” den 2.2.2015. 
Norges Forskningsråds adm. direktør Arvid Hallen takket ja til å delta som hovedinnleder. 
I tillegg ble fokus rettet mot pilotprosjekter som innovasjonsstrategi. Innlegg og 
presentasjoner er samlet her: http://transport20.wordpress.com 

I budsjettet for 2014 ble avsatt kr 400 000 av Vestregionens kontingentmidler til 
innsatsområdet areal og transport. I tillegg har Vestregionen mottatt støtte fra Akershus 
fylkeskommune på kr 300 000 til dette innsatsområdet. I budsjettrevisjonen i mai 
2014 ble det vedtatt at å avsette deler av tildelte kontingentmidler til å bygge opp 
samarbeidsalliansens egenkapital. Resultatregnskapet for 2014 viser et positivt resultat for 
innsatsområdet på  kr 192 370.

Areal og transport

Styringsgruppen vedtok i 2013 å revidere samarbeidsalliansens areal- og 
transportstrategier. Strategiene er samlet i dokumentet ”Balansert Utvikling. 
Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008 – 2018”, og ble vedtatt i 
2007.

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

Kommunehelsesamarbeidet øverste organ er Eiermøtet som består av ordførerne i 
deltakerkommunene. Mellom eiermøtene ledes samarbeidet av en styringsgruppe/
prosjektstyre som er satt sammen av 7 rådmenn/kommunalsjefer fra hver region av 
tilsluttede kommuner. 
Prosjektleder rapporterer til styringsgruppen og daglig leder i Vestregionen. Det er 
opprettet en ressursgruppe som består av en kommunalsjef; en representant helse- 
og omsorgssjef fra hver av delregionene. Ressursgruppen møtes i forkant av møter 
i styringsgruppen og diskuterer saker som skal til behandling i styringsgruppen 
eller i Overordnet samarbeidsutvalg der ledelsen i Vestre Viken møter sammen med 
styringsgruppen, brukere og tillitsvalgte.
Prosjektleder har i løpet av året deltatt på møter i de lokale samarbeidsutvalgene i 
Kongsbergregionen,  Ringeriksregionen og Hallingdalsregionen. 

Kommunehelsesamarbeidet finansieres av de 26 deltakende kommunene gjennom en 
kontingent på kr 2 pr innbygger.; totalt kr 942 572. I tillegg bidro Vestregionen med kr 
200 000. Eiermøtet besluttet den 06.02.2014 at Kommunehelsesamarbeidet ikke ønsker 
å motta bidra fra Vestregionen i 2015. Kontingentinntekten dekker en hel stilling og 
kontorfasiliteter. Kommunehelsesamarbeidet er således helt avhengig av eksterne midler 
for å kunne gjennomføre arrangementer og prosjekter. 

Statistisk Sentralbyrås prognose for innbyggerutviklingen i kommunene ble lagt til grunn 
for budsjetteringen i 2014. Fakturert deltakerkontingent ble basert på faktiske tall, og har 
ført til at kontingentinntektene er lavere enn budsjettert. I tillegg til at alvorlig sykdom 
har gjort det nødvendig å styrke bemanning utover budsjettrammen på ett årsverk, har 
Kommunehelsesamarbeidet et negativt resultat på kr 130 456.

Kommunehelsesamarbeidet fikk innvilget kr 1 000 000 fra Helsedirektoratet. Midlene 
er benyttet til arbeidet med å utvikle en forpliktende samhandlingsmodell mellom 
kommuner og helseforetak for pasienter med psykiske- og rusrelaterte helseproblemer. I 
dette prosjektet deltar Asker distriktpsykiatriske senter, Asker kommune, Røyken kommune 
og Hurum kommune. Kr 540 000 overføres til bruk i 2015. 

Prosjekt «Gode pasientforløp» somatikk, finansiert av Helsedirektoratet, ble avsluttet 
i 2014.  Deltakende kommuner var Kongsberg, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Prosjektet 
utviklet en modell for kartlegging og analyse av tjenesteproduksjon og organisering i 
både kommuner og helseforetak. Modellen vil bli benyttet i det pågående arbeidet med å 
utvikle en samhandlingsmodell innen psykisk helse og rus.

Prosjekt Elektronisk meldingsutbredelse finansieres i sin helhet av Norsk Helsenett, og ble 
avsluttet i 2014. 

Kommunehelsesamarbeidet konstituerte vikarierende prosjektleder som prosjektleder i 
februar 2014. Da sykemeldt prosjektleder sluttet i mai 2015, ble konstituert prosjektleder 
engasjert ut 2015. 

Helse

Kommunehelsesamarbeidet ble etablert i 2009. I tillegg til Vestregionens 16 
kommuner deltar 10 kommuner i Kongsberg- og Hallingdalsregionene. Dette 
tilsvarer det geografiske opptaksområdet til Vestre Viken helseforetak. 
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Kommunene ble høsten 2014 bedt om å gi en vurdering av Kommunehelsesamarbeidet 
så langt, og innspill til en eventuell videreføring av samarbeidet. Flertallet av kommunene 
ønsker en videreføring av samarbeidet. Høringen synliggjorde et ønske om endringer i 
sammensetning og funksjon av det overordnede samarbeidsutvalget (OSU). Forslag til 
ny samarbeidsavtale er sendt til behandling  i deltakerkommunene, og vedtas endelig på 
Eiermøtet i 2015.

23 av 26 kommuner takket i 2014 ja til å ta i bruk observasjons- og kompetanseverktøyet 
ALERT. Verktøyet er multiprofesjonelt og diagnoseuavhengig, og vil bidra til å øke 
medarbeideres kompetanse i å gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette forordnede 
tiltak og forebygge sykdomsforverring.  Skoleringen av superinstruktører som igjen 
skolerer medarbeidere i egen organisasjon, skjer i samarbeid med Vestre Viken. 
Kompetansetiltaket er forankret i Overordnet samarbeidsutvalg og i det enkelte lokale 
samarbeidsutvalg.

Elektronisk meldingsutbredelse - KomUt
Norsk Helsenett etablerte i 2011 programmet Meldingsutbredelse som har hatt som mål 
å etablere elektronisk meldingsutveksling mellom alle kommuner, sykehus og fastleger 
innen 2015.  Programmet har vært finansiert over statsbudsjettet, og har bestått av syv 
delprosjekt, hvor KomUT – Kommunal utbredelse av elektroniske meldinger – er ett av 
disse. 

Vestregionen har deltatt i prosjektet siden 2012, og har inkludert alle kommuner i Vestre 
Viken helseforetaks opptaksområde. Følgende mål ble lagt til grunn for 2014:

• All samhandling mellom kommunene i Vestre Viken helseområde og innbyggernes  
 fastleger skal skje gjennom elektroniske meldinger.
• De samme kommunene og Vestre Viken skal bruke elektroniske pleie- og    
 omsorgsmeldinger som sin primære samhandlingsform.

Hovedresultatet er full dekning av PLO-meldinger mellom Vestre Viken og 25 av 26 
kommuner i regionen. Unntaket er Bærum kommune som ikke har funksjonalitet til å ta i 
bruk elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger. 70% av kommunene i regionen har tatt i 
bruk basismeldinger. 25 av 26 kommuner har etablert, eller har pågående aktiviteter for å 
etablere, elektronisk meldingsutveksling mot fastleger. Prosjektet har vært fullfinansiert av 
Helsedirektoratet med kr 1 333 000 i 2014.

Det er utarbeidet en sluttrapport som oversendes Norsk helsenett primo 2015.

Vestregionen inngikk i februar 2014 en samarbeidsavtale med næringsklyngen Electric 
Mobility Norway (EMN) som består av bedrifter og innovasjonsmiljøer i Vestregionen 
og Kongsberg. 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 pilotprosjekter. En del av 
arbeidet har også resultert i konferansen ”På vei mot transport 2.0?” som arrangeres i 
februar 2015 i samarbeid med EMN, Buskerudbyen og Smart City Bærum. Se omtale under 
Areal og transport.

Stiftelsen Natur, kultur, helse (NAKUHEL) har tatt initiativet til å etablere et selvstendig, 
nasjonalt senter for folkehelse i Asker. Vestregionens administrasjon har bidratt i 
diskusjoner med Asker kommune, NAKUHEL og andre folkehelseaktører for å undersøke 
behov og interesse for et slikt senter. I mai 2015 var Vestregionen medarrangør av 
konferansen ”Psykiske helseutfordringer – hvordan oppnå mestring. livskvalitet, balanse og 
mening”. Konferanserapporten finnes her: http://www.nakuhel.no

Vestregionen har i 2014 prioritert å  bidra i Osloregionens profileringsprosjekt og 
forberedelser til alliansens årlige konferanse, i tillegg til deltakelse i Osloregionens 
strategiarbeid knyttet til areal- og transport. Kontakt og nettverksbygging med de 
ulike næringsrådene i Vestregionen har inngått som en del av vårt engasjement i 
profileringsprosjektet. 

Vestregionens administrasjon har videre prioritert kontakt med ulike folkehelseaktører 
for å forberede nytt innsatsområde fra 2015; Helsedirektoratet, fylkeskommunene, 
fylkesmennene og KS. Vestregionen har også bidratt aktivt i Øvre Eikers satsing 
på kulturnæringer gjennom prosjektet ”Forbilde 2015”, som har som mål å styrke 
kulturnæringene i Vestregionen.

Daglig leder har vært oppnevnt i arbeidsgruppe for å vurdere bedre samordning mellom 
Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor. Arbeidet avsluttes i 
2015.

I budsjettet for 2014 ble det satt av kr 400 000 til innsatsområdet Regional utvikling. I 
budsjettrevisjonen i mai 2014 ble det vedtatt at å avsette deler av tildelte kontingentmidler 
til å bygge opp samarbeidsalliansens egenkapital. Akershus fylkeskommune bidro i tillegg 
med kr 75 000 (LUK-midler). Resultatregnskapet for 2014 viser et positivt resultat for 
innsatsområdet på kr 257 274.

Regional utvikling

Vestregionen har framforhandlet en samarbeidsavtale med Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold med sikte på å utvikling av nye utdanningstilbud og 
forskningsprosjekter tilpasset regionens behov. Samarbeidsavtalen ble 
godkjent av styringsgruppen i juni 2014. I tillegg er det inngått avtale om 
å utvikle et deltids erfaringsbasert masteremne kalt ”Ledelse, innovasjon og 
demokrati”. Undervisningen starter opp høsten 2015.
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Kunst rett vest

Kunstrunden Kunst rett vest ble i år gjennomført for 8. gang i perioden 11. til 
21. 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 
arrangementsperioden. Samtidig vises en fellesutstilling, hvor hver av de deltagende 
kunstnere er representert. Fellesutstillingen ble i år arrangert i Fossekleiva kultursenter 
på Berger. Kommunene Svelvik og Sande samarbeidet om oppgaven som årets 
vertskommune.

Formålet med Kunst rett vest er å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet 
i regionen, og å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum. Årets mål ble 
formulert slik:

• Kunst og kunsthåndverk skal være hovedfokus under åpningen og i hele 
utstillingsperioden

• Øke antall deltagere fra Svelvik og Sande kommuner med 50% ved at flere søker
• Gi tilbud om opplevelser og aktiviteter i hele utstillingsperioden med mål om 200 

besøkende hver dag
• Synliggjøre Fossekleiva og Berger museum som et attraktivt og levende kultursenter
• Synliggjøre Berger som et av landets best bevarte industrisamfunn, og Bergers 

stedskvaliteter.
• Bevisstgjøre innbyggerne i Svelvik og Sande kommuner og med det øke stoltheten for 

stedet

Årets jury besto av kunstnerne Kristian Øverland Dahl, Svein Ove Kirkhorn og Britt Juul. Vi 
mottok 193 søknader. 105 kunstnere deltok, av disse var 22 nye deltagere. Årets kunstner 
ble Riri Green. Prisen er på kr 10 000. Green har utmerket seg ved sitt sterke engasjement 
for Dikemark, hvor hun har sitt atelier.  Dette gjenspeiles i verket på fellesutstillingen.

Kunst rett vest 2014 skapte nye rekorder. I løpet av perioden ble det registrert 21.400 
besøk, 8 400 flere enn i 2013. 3.700 besøkte fellesutstillingen, noe som utgjør et snitt på 
336 besøkende pr dag. De åpne atelierer og verksteder hadde 17.640 besøk. Det varierte 
fra beskjedne 7 til hele 835 besøk pr atelier. Også salgstallene fra atelierer hadde rekord i 
2014 med drøyt kr 950.000 i omsatt kunst.

Salget fra fellesutstillingen var i år på kr 74.000 og utgjorde 8 verk. Rundt 68% av 
deltakerne hadde salg under kunstrunden. Dette er en økning i forhold til tidligere år. 
Mindre målbart, men likefullt viktig, er faktorer som inspirerende møter mellom kunstner 
og publikum, stor synlighet og nettverksbygging, tilbud om utstillingsplass i etterkant av 
arrangementet mv. 

For å skape blest om arrangementet ble det gjort noen nye grep i 2014: Kunstnerne ble 
oppmuntret til å bidra med ”land-art”; verk som vises ute, og verk inspirert av stedets 
tekstilhistorie.  
Med relasjonsprosjektet ”1001-sokk” fikk vi stor oppmerksomhet i pressen. Videre bidro et 
rikt ”dag for dag-program” og aktive vertskommuner til godt besøk på fellesutstillingen. 
Programmet omfattet 20 arrangementer; blant annet artist talks/foredrag, konserter, 
tegneworkshop og historiske vandringer, 32 omvisninger og 7 møter for medarbeidere i 
regionen.

Informasjonsavisen (katalog med bl.a. oversikt over de deltagende kunstnere og 
tilhørende kart) er fortsatt det viktigste markedstiltaket, og hadde et opplag på 87.000 
eksemplarer. Den ble som foregående år distribuert til kommunenes servicetorg, 
biblioteker, lokale cafeer, museer, gallerier og kunstnernes nettverk. Den ble levert som 
innstikk til 71.900 husstander via lokalavisene som dekker hele Vestregionen: Asker & 
Bærum Budstikke, Drammens Tidende og Ringerikes Blad. I tillegg ble den distribuert i 
Sandeavis og Svelvikposten.

Kunst rett vest annonserte i Billedkunst, Kunsthåndverk, Kunst(magasinet), Listen, 
Morgenbladet og i katalogen til Høstutstillingen; både på papir og digitalt. De tre første, 
både i søkeprosessen og i forkant av arrangementet.

Det ble som tidligere levert billedspill/informasjonsfilm til digitale skjermer og til 
storskjermer til bruk sentrale steder som bibliotek og servicetorg i hver kommune, i 
forkant og under arrangementet. Invitasjoner sendes nå kun digitalt, men de populære 
bokmerkene/flyers leverer vi fortsatt til alle regionens bibliotek. 
Videreutvikling av nettsiden kunstrettvest.no og Facebook har gitt stigende besøkskurver, 
begge steder. Nettsiden ble videreutviklet og brukt mer aktivt med bl.a. flere undersider. 
Påmeldingsskjema til seminar og evalueringsskjema fra både kunstnere og Krv-nettverket 
ble utviklet. Søknadsskjema ble videreutviklet. 10 nyhetsbrev ble sendt ut i 2014. 

Det ble i år arrangert flere samlinger for potensielle deltagende kunstnere; idedugnad 
med lokale kunstnere, befaring  knyttet til invitasjonen til å bidra med ”land-art” og for å 
gi inspirasjon fra tekstilhistorien.
  
70 kunstnere deltok i årets fagseminar der Jonas Ekeberg holdt foredrag om ”Den store 
nordiske kunstutstillingen. Det ble produsert 7 videofilmer fra åpningen, de åpne atelierer/
familiedagene på Fossekleiva, artist talks, seminaret og kunstnersamtaler. Disse ble lagt ut 
på vår nettside og facebook.
Ressurser ble også brukt til å utvikle et nytt kartsystem, som gjør det lettere å finne frem til 
kunstnerne via Smarttelefoner og lesebrett.

Foruten Vestregionens bidrag på kr 1.000.000, er fylkeskommunene viktige bidragsytere. 
For første gang mottok Vestfold fylkeskommune søknad om økonomisk støtte, og de 
bidro med kr 100.000. Forøvrig er beløpende som foregående år: kr 200.000 fra Buskerud 
Fylkeskommune og kr 150.000 fra Akershus Fylkeskommune. Norsk Kulturråd bidro med 
kr 120 000 og vertskommunene bidro med til sammen kr 500.000. Regnskapet viser et 
resultat på kr 60 320.

Siden starten i 2007 har vi registrert 116.000 besøk, rundt 450 presseoppslag og hele 289 
kunstnere har deltatt.

Styringsgruppen vedtok i den 9.10.2014 at Kunst rett vest fortsatt skal organiseres 
med ambulerende vertskap og lokalisering av fellesutstillingen. I tillegg ble det vedtatt 
å gjennomgå målformuleringene, finansieringsmodellen og ressursbruken med sikte 
på operasjonalisering fra 2016. Arbeidsgruppen som skal foreta gjennomgangen ble 
oppnevnt av rådmannsgruppen den 13.11.2014 , og består av rådmann Hans-Petter 
Christensen, Lier kommune, kultursjef Anne Berit Sørli, Hurum kommune og  en aktiv 
kunstner. Sak skal legges fram for rådmannsgruppen senest i september 2015.
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En rekke medlemmer var blitt så dyktige unge musikere at de hadde kvalifisert seg til 
nasjonale talentprogram ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. 
Andre medlemmer hadde nådd øvre aldersgrense for orkesteret og reist videre for 
å studere musikk og andre fag. Kultur- og musikkskolene i regionen har varierende 
elevdekning og undervisningstilbud. Antall elevplasser og rekruttering til kulturskolene 
virker inn på rekrutteringen til Vestregionens Ungdomssymfonikere.

Kultur- og musikkskoler med lange ventelister og/eller få elevplasser tar ikke opp 
nybegynnere hvert år. Dette påvirker rekrutteringsgrunnlaget til orkesteret ved at det 
blir relativt store variasjoner i elevtall fra en periode til neste. Få elevplasser gir lange 
ventelister,  og når et elevkull slutter, må man bygge opp ett nytt elevkull helt fra 
nybegynnernivå. Det betyr også at det kan være vanskelig eller umulig å rekruttere til 
enkelte instrumenter, da disse ikke finnes i kulturskolene; obo, fagott, bratsj og kontrabass. 

Mål for orkesterets aktiviteter i 2014 har vært å: 

• Videreutvikle orkesterskolens tilbud til både unge som tar sikte på en profesjonell 
karriere og unge som ønsker musikk som hobby.

• Øke rekrutteringen slik at alle kommuner i Vestregionen blir representert i orkesteret. 

Orkesteret ledes av en av Norges mest anerkjente dirigenter, Kjell Seim. Samtlige 
instruktører, som hentes fra kultur- og musikkskolene i regionen, Oslo Filharmoniske 
orkester og Kringkastingsorkesteret (KORK), har en høy pedagogisk og kunstnerisk 
kompetanse.

Orkesteret har gjennomført 9 helgeseminar og en publikumskonsert i Jar kirke sammen 
med Jar skoles strykeorkester. 

Juniorsymfonikerne (8 – 13 år) er en satsning for å gjøre orkesteret kjent for fremtidige 
medlemmer. Juniorene rekrutteres fra kultur- og musikkskolene, og det er også knyttet 
kontakt med strykelærere og dirigenter for lokale barne- og ungdomsorkestre. 

Orkesteret deltar i prosjektet IRIS der musikere fra Dextra Musica bidrar med mesterklasser 
og gruppeøvelser for Ungdomssymfonikerne og Juniorsymfonikerne. IRIS omfatter 
også felles aktiviteter med unge musikere i Sandefjord/Grenland og deltakere i El 
Sistema, rekrutteringstiltak samt metodeutvikling og pedagogisk utvikling av kultur- og 
musikkskolelærere. Prosjektet er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB og prosjektleder er 
ansatt i Norsk kulturskoleråds avdeling Buskerud, Telemark og Vestfold.

Gjennomførte aktiviteter i prosjekt IRIS

• Lørdag 08.02. Dextramusikerernes superhelg 
Berit Cardas fiolin, Atle Sponberg fiolin og Henning Landaas bratsj var «spillende 
trenere» med orkesteret sammen med de vanlige gruppeinstruktørene som kjenner 
elevene fra før. Blåserne fikk gruppeøvelse med sine faste instruktører som er 
profesjonelle musikere i Oslofilharmonien/frilans musikere 

• Søndag 09.02. Dextramusikerernes Inspirasjonskonsert 
Konsert for Juniorsymfonikere og Ungdomssymfonikere med Guro Kleven Hagen fiolin 
og Eivind Holtsmark Ringstad bratsj. Elevene fikk anledning til å stille spørsmål etter 
konserten, og det ble et godt og inspirerende møte med to flotte musikere. 
 
 
 

Vestregionens Ungdomssymfonikere

Vestregionens Ungdomssymfonikere ble startet i 2008, og besto i 2014 av 
30 barn og unge musikere mellom 13 og 18 år fra hele regionen. Fra 2008-
2012 har orkesteret hatt rundt 50 medlemmer, men i 2013 fikk vi et større 
generasjonsskifte. 

• Søndag 15.03. Samspilltreff med Juniorsymfonikerne 
Øvelse på program til konsert i april med Vestregionens Ungdomssymfonikere, 
Juniorsymfonikere og Jar strykeorkester. 

• Søndag 06.03. Samspilltreff med Juniorsymfonikerne og Konsert 
Felles konsert Vestregionens Ungdomssymfonikere, Jar strykeorkester og 
Juniorsymfonikere.

Jar strykeorkester og Vestregionens Ungdomssymfonikere har øvd hver for seg, og 
Juniorsymfonikere har øvd sammen med Vestregionens Ungdomssymfonikere. På 
konsertdagen øvde alle sammen.

• Lørdag 11.10. Dextramusiker med gruppeøvelse 
Dextramusiker Nora Taksdal hadde gruppeøvelse med alle strykerne. De faste 
instruktørene spilte på øvelser som «spillende trenere». 

• Søndag 12.10. Samspilltreff med Juniorsymfonikerne  
Juniorsymfonikere og aspiranter øvde på orkesterstykker som er planlagt å spille med 
Vestregionens Ungdomssymfonikere på konsert til våren. 

• Fredag 31.10. Mesterklasse med Dextramusiker 
Mesterklasse for viderekomne elever med Dextramusiker Nora Taksdal, elever og 
lærere som tilhørere.

Vestregionen bidro i 2014 med kr 670 000, og Sparebankstiftelsen DNB bidro med 
kr 200 000. Regnskapet viser et resultat på for orkesteret på kr 96 336 inklusive prosjekt 
IRIS.

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. 
Venneforeningen jobber også med å skaffe midler til orkesterets drift, ekstra støtte til 
seminarer, instrumenter og turne.
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Kunnskapssenteret
Drammensveien 915, 1383 Asker

Kontakt: Nina Solberg, daglig leder 
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post@vestregionen.no

www.vestregionen.no


