MØTEINNKALLING
Regionrådet for Hadeland fredag 12.september
Sted:
Tid:

Hadeland Videregående skole, Auditorium A270
10.00-14.00

Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling.
Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering.

SAKSLISTE
18/14

Avtale mellom Gjøvikregionen, Hadeland Ringerike Reiseliv og kommunene.

19/14

Stedsutviklingsprosjektet Jevnaker 2020 - bruk av partnerskapsmidler 2014

20/14

Utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016. Høringsuttalelse
fra regionrådet for Hadeland.

21/14

Orienteringssaker 12.9.2014

Regionadministrasjonen v/Vibeke Buraas Dyrnes, 5. september 2014
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18/14 Avtale mellom Gjøvikregionen, Hadeland Ringerike Reiseliv og
kommunene.
Arkivsak-dok. 13/02699-7
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.09.2014

Saknr
18/14

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar framlagt forslag til avtale til orientering og anbefaler kommunene
likelydende vedtak.

Saksdokumenter
Forslag til avtale mellom destinasjonsselskapet og kommunene.
Reiselivssamarbeidet Ringerike – Hadeland – Gjøvikregionen.
Regionrådet, sak 2/14.

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Formålet med denne avtalen er å regulere forholdet mellom kommunene og destinasjonsselskapet. I
dette ligger både tjenesteinnhold og økonomiske forhold.
Organisasjonen skal fungere som virkemiddelapparat for kommunene for å sikre felles profil og flere
besøkende til regionen i et tett samarbeide med reiselivsnæringen. Destinasjonsselskapet er en
medlemsorganisasjon og det er en felles forståelse av at det er medlemsbedrifter som skal profileres
gjennom organisasjonen. Medlemsmassen består av reiselivsrelaterte bedrifter innen bl.a.
overnatting, transport, servering, opplevelser og handel i tillegg til kommunene. Det er også et
formål at kommunene og regionene profileres gjennom samarbeidet.

Regionrådet behandlet sak om reiseliv på møtet 1. november. (Sak 32/13)
Følgende vedtak ble fattet:
«Regionrådet for Hadeland støtter arbeidet som er satt i gang for å etablere ny reiselivsdestinasjon
gjennom fusjon av Hadeland-Ringerike reiseliv og Gjøvikregionen Turistkontor.
På bakgrunn av arbeid som er igangsatt med å utarbeide nasjonal reiselivsstruktur anbefales det å
inngå 3-årig avtale med kommunene.
Vurderinger som framkommer i dette saksframlegget må tas hensyn til ved utarbeidelse av forslag til
avtale med kommunen. Dette gjelder spesielt vurderingene om framtidig organisasjonsform og
beskrivelse med konkrete punkter som forteller hva kommunene får som motytelse for midlene som
brukes.
Regionkoordinatorene for Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har i samarbeid med Daglig leder
av destinasjonsselskapet utarbeidet forsalg til avtale. Forslaget baserer seg på tidligere vedtak og
drøftinger i regionrådene.
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Regionrådet for Ringeriksregionen har vedtatt en anbefaling av den foreliggende avtalen til sine
kommuner.

Vurdering:
Forslag til avtale er i tråd med tidligere anbefalinger, vedtak og drøftinger mellom
reiselivsnæringene, destinasjonsselskapet og kommunene.
Prosessen rundt fusjoneringen av destinasjonsselskapene i regionen høster mye positiv
oppmerksomhet i reiselivsorganisasjoner og fremstår som et eksempel til etterfølgelse for andre.
Arbeidet med å utvikle en avtale mellom reiselivsdestinasjon for Ringerike, Hadeland og
Gjøvikregionen og kommunene er gjennomført som planlagt og i tråd med tidligere vedtak i
regionrådet. Det anbefales derfor at regionrådet sender forslaget videre til kommunene og
oppfordrer til likelydende vedtak.

Vedlegg til sak
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19/14 Stedsutviklingsprosjektet Jevnaker 2020 - bruk av partnerskapsmidler
2014
Arkivsak-dok. 11/03374-6
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.09.2014

Saknr
19/14

Innstilling:
Regionrådet bevilger 150 000 kr til prosjektet Jevnaker 2020. Midlene tas fra partnerskapsavtale med
Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedlagt

Saksdokumenter
Plattform Jevnaker 2020, vedtatt 5.november 2013
Handlingsplan og aktivitetshjul 2014 for Jevnaker 2020
Budsjett 2014 for Jevnaker 2020

Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
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.
Prosjektet Jevnaker 2020 ble frem til nyttår 2013 ledet av prosjektleder fra Ringerike næringsforum,
denne ordningen er nå avviklet og 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.

1

Jevnaker Næringsdrivende har 2 representanter, Jevnaker kommune har 1 representant, kreativt utvalg har 2
representanter
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Det henvises ellers til vedlagt handlingsplan, budsjett og plattform.

Vurdering:
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.
Målsettingen for videreføring av prosjektet er å skape økt bolyst, økte næringsetableringer og skape
engasjement for økte aktiviteter i sentrum. Det er avgjørende av prosjektet kan skape konkrete
resultater i kommende tre-årsperiode.
I tråd med vedtatt Regional Handlingsplan for 2014 innstilles det på at Jevnaker 2020 tildeles 150 000
kr fra partnerskapsavtalen med Oppland Fylkeskommune

Vedlegg til sak
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20/14 Utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016.
Høringsuttalelse fra regionrådet for Hadeland.
Arkivsak-dok. 11/02563-7
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.09.2014

Saknr
20/14

Innstilling:
Saken legges fram til drøfting i regionrådet.
Synspunkter regionrådet ønsker innarbeidet i høringsuttalelsen må komme fram under denne
drøftingen.

Vedlagt

Saksdokumenter



FOS-rundskriv 10-2014 Oppdrag til skolene vedr. utlysning og dimensjonering av
opplæringstilbudet 2015-2016
Ja
Utlysning av opplæringstilbudet 2014/2015. Høringsuttalelse Hadeland
videregående skole
Ja

Saksopplysninger:
Det har de siste årene vært vanlig at regionrådet for Hadeland har gitt en uttalelse til FOS
rundskriv vedr utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet.
---Regionrådet for Hadeland har følgende kommentarer til Fylkesopplæringssjefens (FOS) rundskriv
vedrørende utlysning og dimensjonering av opplæringstilbudet 2015-2016:
Uttalelsen gis på bakgrunn av dette rundskrivet og drøftingsmøte med rektor ved
Hadeland videregående skole og regionalt kompetanseforum for Hadeland.
Ny skole med bredt utdanningstilbud.
Regionrådet for Hadeland er glad for den store investeringen Oppland fylkeskommune har gjort
gjennom å bygge ny videregående skole på Hadeland. Regionen har ved dette fått en skole som
tilfredsstiller de krav som settes til et moderne skolebygg.
Forholdene ligger derfor godt til rette for at regionen kan utvikle et robust og godt utdanningstilbud.
Den nye skolen viser seg å ha en stor attraksjonskraft for elevene i regionen. Elevtallet er stigende og
flere ønsker å velge Hadeland VGS fremfor konkurrerende skoler i naboregionene, både i og utenfor
fylket. Dette medfører at skolen allerede har vesentlige flere elever enn den i sin tid ble dimensjonert
for. Dette får konsekvenser for skolens mulighet til å tilby opplæringstilbud som elevene, nærings- og
samfunnslivet etterspør. Regionrådet understreker viktigheten av et opplæringstilbud som
underbygger den positive utviklingen regionen nå står ovenfor.
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Vi vil også anmode Fylkeskommunen om å ta høyde for nye investeringer på Hadeland videregående
skole i den kommende fylkestingsperioden. Investeringer for å videreutvikle dagens skole vil være
avgjørende for at fremtidens elever kan velge opplæringstilbud som samsvarer med samfunnets
behov for arbeidskraft.
I rundskrivet trekker FOS blant annet frem følgende:
St. melding 20 (2012-2013) På rett vei belyser bl.a. at utdanningsmyndighetene fastsetter
tilbudsstruktur, utdanningsprogrammer, læreplaner og fag- og timefordeling for
videregående opplæring. Når det gjelder fag- og yrkesopplæringen blir dette gjort gjennom
utstrakt samarbeid med partene i arbeidslivet. Dimensjoneringen skal ivareta nasjonale mål,
samfunnets behov og elevenes valg.
Stortingsmelding 20 vektlegger viktigheten av fag- og yrkesopplæringen i fremtidens utdanning.
Regionrådet er bekymret for muligheten til å gi denne typen utdanningsprogrammer ved Hadeland
VGS dersom ikke skolen utvides i den kommende fylkestingsperioden.
Hadeland – en del av Osloregionen.
Hadeland er en del av Osloregionens bo- og arbeidsmarked. Regionen grenser til Oslo, Akershus og
Buskerud som opplever positiv vekst og utvikling.
Dette er en viktig forutsetning når en skal vurderer linjetilbud og tilgang på læreplasser for elever i
vår region.
En vurdering av tilgang på læreplasser i Oppland gir ofte et bilde som ikke er
dekkende for behovet i Osloregionen, og er derfor en lite egnet indikator for å planlegge
linjetilbudet på Hadeland. Dette må også sees i sammenheng med Hadelands historie som en
pendlerregion. Vi er en integrert del av Norges mest voksende del av landet og må bidra til å utdanne
fremtidens arbeidskraft i Osloregionen.
Elevtallsutviklingen
Strategiplanen for videregående opplæring 2013-2016 vedtatt i fylkestinget i desember 2013 gir
rammer for utlysing- og dimensjoneringsprosessen. Blant annet fremheves det at elevtallsutviklingen
i den enkelte region tillegges vekt i utlysnings- og dimensjoneringsarbeidet. Regionrådet slutter seg
til denne strategien og understreker viktigheten av at tilbudet ved Hadeland videregående skole
dermed må videreutvikles som et robust tilbud.
Regionrådet viser til høringsuttalelsen fra Hadeland videregående skole og slutter oss til
hovedintensjonene i denne uttalelsen.

Vedlegg til sak
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21/14 Orienteringssaker 12.9.2014
Arkivsak-dok. 14/00281-7
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.09.2014

Saknr
21/14

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen

Orienteringer:


Nytt fra fylkesmannen



Nytt fra Oppland Fylkeskommune
o Orientering om kommunikasjonsprosjektet Oppland + v/ prosjektleder Tor
Kristian Mjelde
o Orientering om kompetanse og RHP v/ fylkesordfører Gro Lundby



Hvordan kan kommunene, fylkeskommunen og staten samarbeide best for et
helhetlig opplæringstilbud – livslang læring, og for å sikre kompetansen for
framtidens næringsliv i regionen
o v/ Fylkesopplæringssjef Inge Myklebust
o v/ Rektor Soon Elisabeth Øhrling
o v/ Daglig leder Karrieresenteret Opus Hadeland – John Kristiansen
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