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Høringsinvitasjon — samarbeidspiattform for Vestregionen

Bakgrunn
Vestregionsamarbeidet fører en kontinuerlig diskusjon om hensikten med samarbeidet, og hvilke
innsatsom råder og aktiviteter samarbeidet skal prioritere. Hittil har føringene for samarbeidets
prioriteringer blitt nedfelt i årlige handlingsprogram og budsjett. I rådmannsgruppens ledersamling i juni
2012 ble det foreslått å utarbeide en strategisk plattform for å tydeliggjøre Vestregionens
samarbeidsgrunnlag og begrunn de innsatsområder og aktiviteter som samarbeidet bør prioritere i
kommende år.

Plattformen tar utgangspunkt i gjeldende strategi for Vestregionen (2012 —2013) og fokuserer i tillegg
på dagens og morgendagens utfordringer, føringer fra statlige myndigheter og kommunenes
handlingsrom. Plattformen skal gi overordnede føringer for konkretiseringen av valgte innsatsområder
gjennom årlige budsjett og handlingsprogram. I tillegg skal det utarbeides et årshjul som vill supplere
grunnlaget for styring og oppføling av valgte aktiviteter.

Vestregionens styringsgruppe vedtok i møte 10.04.2014, sak 12/2014, at forslag til strategisk plattform
for samarbeidsalliansen sendes til politisk behandling i medlemskommunene

Prosess
Problemstillinger knyttet til Vestregionens utfordring, deltakerkommunenes handlingsrom og mulig
innhold i en strategisk plattform for Vestregionsamarbeidet er diskutert i rådmennenes ledersamlinger i
juni 2012 og juni 2013. Administrative representanter for medlemskommunene og eksterne
interessenter har gitt innspill i perioden august 2012 til desember 2013.

lnnspill og prosess er diskutert i rådmannsgruppen 27.09.2012, 24.01.2013, 23.05.2013, 22.8.2013,
26.9.2013, 14.11.2013 og 23.01.2013 Styringsgruppen er blitt løpende oppdatert om status i
arbeidsprosessen.

I møte 26.9.2013 oppnevnte rådmannsgruppen en arbeidsgruppe bestående av Lars Bjerke (Asker),
Aud Norunn Strand (Modum) og May-Britt Nordli (Jevnaker) som fikk i oppdrag å ferdigstille forslaget til
plattform før høringsrunde.

Hovedinnspill i prosessen
Både Vestregionens rådmannsgruppe og styringsgruppe har stilt seg positive til at det utarbeides en
strategisk plattform som tydeliggjør samarbeidsalliansens grunnlag og prioriteringer.

Hovedgrepet i forslag til strategisk plattform er at Vestregionen har potensial til å utvikles til noe mer en
tradisjonell regional lobby- / interesseorganisasjon. Utviklingen av kommunenes rolle som tilretteleggere
for verdiskaping, og kommunenes felles utfordringer, gjør at nettverksarbeid og prosjektsamarbeid blir
en sentral metode for utvikling i regionen — sammen med interessepolitisk arbeid.

løpet av prosessen har det framkommet ulike synspunkter på om areal og transport bør prioriteres
som et eget innsatsområde, eller om areal og transport skal stå som et fokusområde innen
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innsatsområdet regional utvikling. Arbeidsgruppen har valgt å formulere areal- og transport som et eget
innsatsom råde.

Likeledes er det diskutert om folkehelse bør være et felles fokusområde for Vestregionen. Folkehelse er
foreslått som et fokusområde under innsatsområdet Regional utvikling, fordi Folkehelseloven og
Folkehelsemeldingen gir føringer som omfatter alle deler av kommunenes virksomhet; så også som
premiss for by- og stedsutviklingen i regionen.

I forslaget til plattform er kompetanse beskrevet som regionens viktigste ressurs, samtidig som
kompetanseutvikling vil være et sentralt mål i alle de tre foreslåtte innsatsområdene. For å understreke
behovet for kompetanseutvikling; både blant kommunens egne ansatte og i befolkningen generelt, er
kompetanseutvikling også tatt inn som et eget fokusområde under innsatsområdet Regional utvikling.

I løpet av prosessen har det også kommet forslag om at innovasjon bør prioriteres som et eget
innsatsområde. Arbeidsgruppen har lagt til grunn at innovasjon ligger som en gjennomgående
målsetting for alle sider ved Vestregionsamarbeidet, og har valgt å ikke formulere innovasjon som et
eget innsatsområde.

Høringsinvitasjon
Vestregionens medlemskommuner og tilsiuttede fylkeskommuner inviteres til å slutte seg til vedlagt
forslag til strategisk plattform. I tillegg følger et utfordringsdokument som beskriver noen sentrale
forutsetninger for regional utvikling, og begrunner plattformens foreslåtte innsatsområder og
fokusområder. Høringsfrist er satt til den 30.6.2014.
Høringsuttalelsen sendes til postvestreqionen.no

Med vennlig hilsen

Vestregionen

Nina Solberg
Daglig leder
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