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vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling.
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ORIENTERINGER:


Nytt fra OFK og kommunene



Opplæring og kompetanse
o Soon Elisabeth Øhrling, rektor ved Hadeland VGS
o

John Kristiansen, daglig leder ved Karriere Hadeland

o

Inge Myklebust, fylkesopplæringssjef OFK

o

Petra Skoglund, daglig leder ved Vitensenteret Gjøvik

o

Turid Næss, daglig leder ved Solobservatoriet på Harestua

Regionadministrasjonen ved Vibeke Buraas Dyrnes, 28. august 2015
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18/15 Påvirkningsarbeid på viktige samferdselsprosjekter.
Arkivsak-dok. 12/01431-8
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
04.09.2015

Saknr
18/15

Innstilling:
Det bevilges 200 000 kr for 2015 til påvirkningsarbeid for vei- og jernbaneprosjekter med stor
betydning for Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Vedlagt
Nei
Nei
Nei

Saksdokumenter
Regional Handlingsplan for Hadeland 2015.
Regional plan for Hadeland 2015-2021
Prosjektplan for Stor-Oslo Nord

Saksopplysninger:
Hadelandsregionen har i lengre tid jobbet proaktivt med langsiktig påvirkningsarbeid for å bedre
infrastrukturen til og gjennom regionen. Gjennom de siste årenes kontinuerlige og målrettede arbeid
har vi fått gjennomslag for konkrete tiltak og nye utredninger som vil gagne vår region.
Dette har vi oppnådd gjennom samarbeid med Ringeriksregionen og via Stor-Oslo Nord.
Det er viktig at dette arbeidet videreføres som en langsiktig satsning.
Forbindelsene på veg og bane til og fra Hadeland er for dårlige. Dette reduserer mulighetene for
utvikling i regionen og bidrar til at fordelen med å være sentralt plassert reduseres.
Det går to nasjonale transportkorridorer gjennom regionen. Disse følger de regionale
utviklingsaksene:
● Nord-sør aksen: Gjøvik – Oslo. Er en del av transportkorridor 6 Oslo – Trondheim. Med Gjøvikbanen
og Rv 4 som viktige transportårer for regionen.
● Øst-vest aksen: Gardermoen – Ringerike. Er en del av transportkorridor 2
Riksgrensen – Oslo m/forgreining nord for Oslo til Hokksund. Med E 16 som viktig transportåre for
regionen.
I tillegg er jernbanestrekningen fra Oslo til Hønefoss, over Roa, er en del av transportkorridor 5 Oslo
til Bergen når det gjelder gods.
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Rv 4
Riksveg 4 er den viktigste transportåren mellom Vest-Oppland og Oslo. Veien hadde i 2012 en års
døgntrafikk (ÅDT) på 12 300 kjøretøy sør for Gran sentrum. Den er vedtatt utbygd til firefelts veg på
strekningen Roa – Jaren og til tofelts veg med midtdeler og forbikjøringsfelt på strekningen sør for
Lygna. Utbyggingen forutsetter bompengefinansiering. Strekningen i Gran er beregnet ferdig i 2016. I
handlingsprogrammet til Statens vegvesen for perioden 2014-2017 er det foreslått oppstart for
parsellen Roa – Gran grense i slutten av fireårsperioden.
En må sikre kontinuerlig utbygging av Rv 4 på Hadeland, i tråd med forslag til Handlingsprogrammet
til Statens vegvesen for perioden 2014 - 2017. I tillegg bør strekningen Roa - Lunnertunellen bygges
ut til 4-felts vei.
Strekningen Roa – Hakadal må trafikksikres. Videre må veien gjennom Nittedal bygges ut til
tilfredsstillende standard, bla. med nytt løp i Hagantunellen og nødvendig omlegging i søndre del av
kommunen.
Gjennom samarbeid med Nittedal, Akershus og Oslo vil en arbeide for at strekninger som skal
finansieres gjennom Oslopakke 3 får god planavklaring og blir prioritert innenfor avsatt ramm.
E16
Europaveg 16 er den viktigste tverrforbindelsen og omkjøringsvei nord for Oslo (ring 4). Strekningene
er en del av Europavegen fra Bergen til Gävle og er regionens hovedforbindelse til Hønefoss og
Gardermoen. Gjennom Jevnaker hadde vegen i 2009 en ÅDT på 8 900.
Det foreligger godkjent kommunedelplaner på strekningen Eggemoen – Olum. Utbyggingen
forutsetter bompengefinansiering og vil etter planen kunne stå ferdig i 2018.
Strekningen Roa – Olum må trafikksikres og bygges om til møtefri vei. Når parsellen Eggemoen –
Olum er ferdig vil det være viktig at arbeidet videreføres i Ringerike gjennom bygging av parsellen
Hensmoen - Eggemoen.
For næringsliv og innbyggere i Jevnaker vil i tillegg bygging av E 16 fra Hønefoss mot Sandvika være
av svært stor betydning.
Gjøvikbanen.
Gjøvikbanen er den mest kurverike banen i landet med en hjulslitasje 3 til 5 ganger større enn på
sammenlignbare banestrekninger. Banen har timesavganger til Jaren med dublering i rushtiden.
Kjørehastigheten er i dag på 63 km/t og kjøretiden Oslo – Jaren er ca. 1:20. Togene gikk noe raskere
tidligere, men pga. stor slitasje på materiell ble kjøretiden økt.
Banen har en positiv passasjerutvikling og kapasiteten er fullt utnyttet. Den største flaskehalsen er
Brynsbakken i Oslo hvor Gjøvikbanen får felles spor med andre banestrekninger og banens
muligheter for sportilgang til Oslo S. I tillegg kommer manglende kryssingsspor og strømkapasitet
som gjør at det i dag bare kan kjøres et togsett nord for Jaren. Muligheten for å utvikle bane gjennom
Nordmarka er usikker.
Banen er hovedforbindelse for gods mellom Oslo og Bergen. Gjøvikbanen er den eneste
jernbanestrekningen i Norge hvor persontrafikken er konkurranseutsatt. Nåværende kontrakt
utløper i 2016, med mulighet til to års prolongering.
Redusert kjøretid og økt frekvens er det langsiktige målet for utvikling av banestrekningen. Tilbudet
på Gjøvikbanen må utvikles til samme standard som på IC-strekningene på Østlandet.
Dette forutsetter nødvendig planavklaring (KVU), i første omgang for strekningen Oslo S – Jaren.
På kort sikt må følgende prioriteres:
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Tiltak som muliggjør timestrafikk for regiontog til Gjøvik:
● Tilstrekkelig strømforsyning nord for Jaren.
● Nye kryssingsspor og nødvendig oppgradering av stasjoner.
● Nytt materiell.
På lengre sikt må man vurdere muligheten for tidligere avgang fra Oslo om morgenen og hvordan tog
kan benyttes som transportmiddel til/fra Hadeland videregående skole.
Ringeriksbanen
For Jevnaker vil det være av stor betydning at Ringeriksbanen planlegges og bygges ut som en del av
IC satsingen, og i tråd med Stortinget vedtak om NTP 2014 – 2013.

Vurdering:
Skal vi oppnå et vei- og jernbanenett i tråd med behovet til befolkningen og næringslivet på
Hadeland trenger vi kontinuerlig påvirkningsarbeid ovenfor sentrale beslutningstagere. Dette
arbeidet er tidkrevende og komplisert og trenger dermed langsiktig tenkning.
Gjennom alliansene med Ringeriksregionen og Stor-Oslo Nord vil vi videreutvikling av samarbeidet
knyttet til de to regionale transportaksene gjennom regionen.
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19/15 Stedsutvikling 2015
Arkivsak-dok. 15/01925-1
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
04.09.2015

Saknr
19/15

Innstilling:
I henhold til regional handlingsplan 2015 bevilger Regionrådet for Hadeland 300 000,- til
stedsutviklingsprosjekter i Jevnaker, Gran og Lunner kommune. Midlene tas fra partnerskapsavtale
med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedlagt

Saksdokumenter





Søknad om støtte – Jevnaker 2020
Søknad om støtte – Gran Handel og Håndverk
Regional plan for Hadeland 2015-2021
Prosjektplan 2015 for «Hadeland – nært og naturlig»

Ja
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Stedsutvikling har vært et viktig fokusområde for Regionrådet for Hadeland i flere år. I henhold til
den nylig vedtatte Regional Plan for Hadeland 2015-2021, er spesielt en satsing på tettstedene i
regionen viktig for å oppnå ønsket utvikling og målene om befolkningsvekst. Målet er attraktive,
levende og gode tettsteder med tilstrekkelig servicenivå og befolkningsgrunnlag – bygd på lokal
egenart med levende kjerner og redusert transportbehov.
Regional Plan for Hadeland sier også at det er tre tettsteder som skal prioriteres for fortetting og
utvikling. Disse tre er Nesbakken, Gran og Harestua. I tillegg defineres Brandbu og Roa som viktige
lokale utviklingsområder.
Det foreslås ulike tiltak for å øke attraktiviteten til disse tettstedene, både stedsutviklingsprosjekter,
planarbeid, informasjon om gode eksempler, inkludere kompetansemiljøer i samarbeid mm. Det
foreslås også i planen at Regionrådet for Hadeland og spesielt tilflyttings- og
næringsutviklingsprosjektet «Hadeland – nært og naturlig» skal involveres og bistå kommunene og
andre aktører i å utvikle gode tettsteder. Som en del av denne satsingen er det foreslått i regional
handlingsplan for Hadeland 2015 at det bevilges 300 000,- til god stedsutvikling.
I prosjektplanen for «Hadeland – nært og naturlig 2015» står det at det er en viktig del av prosjektet
å bidra til god og bærekraftig stedsutvikling på Hadeland. I tillegg til å bistå direkte i
stedsutviklingsarbeid, støtter også prosjektet arrangementer og arbeid for sosiale møteplasser som
bidrar til økt trivsel for innbyggerne.
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Det har tidligere år også blitt bevilget midler til diverse prosjekter for stedsutvikling. I år er det
allerede blitt bevilget 90 000,- til Oktoberfesten i Brandbu, fra udisponerte midler i potten for
partnerskapsmidler 2015, blant annet med begrunnelse om at det vil bidra til høyere attraktivitet og
trivsel i tettstedet. Gjennom prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» er det også bevilget noe
midler til ulike arrangementer og prosjekter som også bidrar til sosiale møteplasser og mer attraktive
steder, f.eks bidrag til «Formiddagsstund ved Glassverket».
Jevnaker 2020
Regionadministrasjonen har også mottatt søknad om støtte til prosjektet Jevnaker 2020. Søknaden er
på 300 000,-. Men siden potten i regional handlingsplan totalt er på 300 000,-, og denne skal dekke
utvikling i alle de tre kommunene, vil det være riktigere med en bevilgning på rundt 100 000,- til
Jevnaker 2020.
Jevnaker 2020 er et partnerskap mellom Jevnaker kommune, Jevnaker næringsdrivende,
lag/organisasjoner og innbyggere. Prosjektet Jevnaker 2020 videreføres i perioden 2014-2016 som et
samarbeid mellom kommunen og alle gode krefter som i felleskap ønsker å utvikle Jevnaker til et
enda mer attraktivt sted å bo og drive næringsvirksomhet, for gode opplevelser og hyggelig
fellesskap i et livskraftig sentrum.
Jevnaker 2020 er et selvstendig prosjekt uten noen formell tilknytting eller støtte fra Ringerike
Næringsforum. Prosjektet økonomi er nå basert på midler fra Jevnaker kommune, Jevnaker
Næringsdrivende og Regionrådet for Hadeland, samt en del midler knyttet til konkrete prosjekter fra
SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Driften av Jevnaker 2020 forestås av en prosjektleder i
50 % stilling. Per dd er det Knut Wang som har denne stillingen. Jevnaker kommune har det formelle
arbeidsgiveransvaret for prosjektlederen.
Det er laget en plattform for prosjektet 2014-16. For perioden 2014-2016 er det også laget en
handlingsplan som man mener tar opp i seg prosjektets målsetting.
Organiseringen er gjort på følgende måte: Et kreativt utvalg er åpent for alle som vil bidra i tråd med
samarbeidsplattformen. Kreativt utvalg har møte 4 ganger i året og skal trekke opp hovedlinjene for
styrets arbeid. I tillegg har Jevnaker 2020 et styre med fem representanter 1
Prosjektet finansieres delvis av Jevnaker kommune, Jevnaker næringsdrivende, Sparebankstiftelsen
og Regionrådet for Hadeland.
Jevnaker 2020 har i flere år vært med å skape liv og røre på Nesbakken, og det har blitt jobbet mye
med små og store tiltak for et godt tettsted. Det har vært bra deltakelse av de som har eierskap
og/eller engasjement til utviklingen av Jevnaker.
Gran – Gran Handel og Håndverk ønsker å utvikle et mer attraktivt sentrum
Regionadministrasjonen har også mottatt en søknad fra Gran Handel og Håndverk med ønske om
støtte til utvikling av gode arrangementer og utvikling av Gran sentrum. Denne søknaden jobbes det
nå med i dialog med regionadministrasjonen og Gran for å tilpasse den bedre regionrådets
intensjoner om god stedsutvikling.

1

Jevnaker Næringsdrivende har 2 representanter, Jevnaker kommune har 1 representant, kreativt utvalg har 2
representanter
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Andre områder
Det kan også være aktuelt å støtte andre stedsutviklingsprosjekter som jobber med utvikling av de
tre prioriterte tettstedene samt de to definerte lokale utviklingsområdene.

Vedlegg til sak
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20/15 Kompetanseutvikling på Hadeland - 2015.
Arkivsak-dok. 12/01429-10
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
04.09.2015

Saknr
20/15

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 300 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter
Kompetanseutvikling på Hadeland. Prosjektplan for 20114-15.
Regional handlingsplan for Hadeland 2015
Regional planstrategi for Oppland 2012-2016.

Vedlagt
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland har tidligere benyttet midler fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune til medfinansiering av kompetanseprosjekter rettet mot regionens voksne
befolkning. Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» mottok 300 000 kr i 2014.
«Avtale om tilrettelegging av desentral Fag- og Høgskoleutdanning på Hadeland» ble inngått mellom
kommunene, fylkeskommunene og Karrieresenteret Opus Hadeland høsten 2010. Dette er en
videreføring av tidligere avtale inngått i 2002. Det fremgår av denne avtalen at Karrieresenteret Opus
Hadeland forplikter seg til å påta seg oppdraget med å legge til rette for og administrere desentrale
Fag- og Høgskoleutdanninger for voksne på Hadeland. Kostnadene ved dette er fastsatt til 180 000
kr. pr år.
Oppdraget til karrieresenteret er ytterligere stadfestet gjennom «Avtale om Karrieresenter
Hadeland» som ble inngått mellom kommunene, fylkeskommunen og NAV i 2008.
Regionalt handlingsprogram for Oppland 2015 har følgende føringer: Styrke kommunenes og
bedriftenes kunnskap om de tilbud og den rollen karriere Oppland har med å øke kompetansen i
fylket.
Tidligere prosjekter
Flere utdanningsprosjekter er gjennomført hvor partnerskapsmidler er benyttet som
medfinansiering. Forrige prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus Hadeland hadde tittelen «Desentral
utdanning på Hadeland» og ble gjennomført i årene 2010 og 2011.
Nåværende prosjekt ble igangsatt i 2012. For å videreføre eksisterende aktivitet og samtidig
videreutvikle arbeidet med regional kompetanseutvikling foreslås det nytt prosjekt med tittelen "
Kompetanseutvikling i Hadelandsregionen " til utgangen av 2015. Hovedmålet med prosjektet er
kompetanseutvikling i samarbeid med regionens næringsliv.
«Kompetanseutvikling på Hadeland» - prosjekt for 2015.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2015 er følgende innarbeidet som retningsgivende for bruk av
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partnerskapsmidler.
Desentralisert utdanning.
Det er avsatt 300 000,- til dette formålet for 2015.
Bygger på avtale inngått med kommunene og medlemskap i studiesenteret.no
Prosjekt i regi av Karrieresenteret som understøtter avtalene inngått med kommunene – hovedfokus
små og mellomstore bedrifter.
Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» har som hovedmål:
Prosjektet skal bidra til å:
• Videreutvikle samarbeidet med regionalt arbeidsliv om kompetanseutvikling
• Utarbeide oversikt over regionalt kompetansebehov
• Utvikle nettverk og opplæringstiltak i henhold til definert behov
• Videreføre eksisterende aktiviteter
• Avklare hvordan virksomheten kan videreføres i varig drift etter at prosjektperioden er over.
Bakgrunnen for prosjektet er erkjennelsen av at små og mellomstore bedrifter (SMB) er
dominerende i næringslivet, dette gjelder også for Hadeland. Det er ofte lite samarbeid om
kompetanseutvikling med disse bedriftene. Dette er blant annet dokumentert i rapport fra
forvaltningsrevisjonen i Oppland fylkeskommune (2011).
Prosjektet gjennomføres etter PLP – metodikken. Regionkoordinator er prosjektansvarlig (PA) og
John Kristiansen, daglig leder ved Karrieresenteret Opus Hadeland er prosjektleder (PL). Det
er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, medlemmene her sitter også i Regionalt
kompetanseforum, som er et rådgivende organ for Karrieresenteret.
Nye aktiviteter
• Kartlegging og koordinering av regionens behov for opplæring for voksne.




Oppsøkende virksomhet for å være i dialog, skape relasjoner og definere behov for
kompetanseutvikling. Gjennomføre prosesser for å kartlegge behov for studier i et utvalg
bedrifter og kommunene i regionen.
Aldersstatistikk i sektorer eller bransjer som grunnlag for å ”shoppe” og planlegge
studietilbud i samarbeid med aktuelle høgskoler.

• Kompetanseutvikling i samarbeid med næringslivet.
 Utvikle og tilby opplæring som etterspørres.
 Tilby kortere kurs innen for eksempel språk, IKT.
 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – opplæring for personer i arbeidslivet innen
 IKT, lesing, skriving, hverdagsmatematikk.
 Meglerfunksjon innenfor fag og høgskoletilbud.
Gjennomføre relevant forskning innen et utvalg små og mellomstore bedrifter i regionen for å få
kunnskap om hva ledere av små og mellomstore bedrifter tenker om kompetanseutvikling. Sees i
sammenheng med prosjekt initiert av Universitetet i Tromsø v/ Gunnar Grepperud m.fl.
Tilby bruk av videokonferanse for kommuner og næringsliv til møter og kurs.
• Nye studier på høgere nivå.
Det utarbeides plan med tiltak som godkjennes av styringsgruppen for prosjektet.
Videre drift av igangsatte aktiviteter i regi av avtale med kommunene.
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Følgende regionale aktiviteter videreføres:
• Igangværende regionale prosjekter:
 Skolesektor – ”Læringsmiljø Hadeland”, videreføres ut 2016.
• Igangværende desentralisert fag og høgskoleutdanning:
 Sykepleierstudium, Høgskolen i Gjøvik.
 Grunnskolelærerstudium, Høgskolen i Telemark.
 Førskolelærerstudium, Høgskolen i Telemark.
 Grunnskolelærerstudium, Høgskolen i Hedmark. (oppstart H14)
 Studier gjennom www.studiesenteret.no
 Videre medlemskap og markedsføring av studietilbud i www.studiesenteret.no

Vurdering:
Å bidra til kompetanseutvikling og å øke kompetansenivået til den voksne delen av befolkningen er
et høyt prioritert område i Oppland. Dette følges også opp i forslag til Regional planstrategi for
Oppland for perioden 2012-2016. Nåværende og tidligere prosjekter i regi av Karrieresenteret har
ført til aktiviteten på dette området har vært forholdsvis stor i vår region.
Mye tyder på at små og mellomstore bedrifter, som vi har flest av i vår region, står overfor de største
utfordringene når det gjelder å utvikle den kompetansen som gjør dem konkurransedyktige. Større
bedrifter har ofte større nettverk og ressurser til oppdatering av sine ansatte. Arbeidet med å tilføre
nåværende og framtidige bedrifter ny kompetanse - for å utvikle nye arbeidsplasser og derigjennom
beholde og videreutvikle kompetanse må sees på som et viktig tiltak for regionen.
Det innstilles på at avsatte midler stilles til disposisjon for prosjektet.
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21/15 Referatsaker 4.september 2015
Arkivsak-dok. 15/00461-5
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
04.09.2015

Saknr
21/15

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter



Notat med kort oppsummering og evaluering av Hadelandstinget 22.mai

Ja



Referat fra styremøte i Osloregionen 16.juni

Ja



Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjon
21.august 2015

Nei

Vedlegg til sak
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