MØTEINNKALLING
Regionrådet for Hadeland

Dato:
Sted:

11.03.2016 kl. 9:00-14:00
Hadelandshagen, Storgata 15,
Gran

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
7/16

Prosjekt for arrangementsutvikling på Hadeland 2016

8/16

Stedsutvikling 2016

9/16

Tildeling av midler til etablererkurs

10/16

Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland 2016.

11/16

Referatsaker 11.mars 2016

Tema for dagens orienteringer: Næringsutvikling på Hadeland





Rasmus Olav Vigrestad – Fylkesrådmann OFK
Kristian Hedløv Eng – Direktør i Innovasjon Norge
Dagfinn Edvardsen – Daglig leder Hadelandshagen
Ringerike Utvikling

Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes , 3. mars 2016

1

7/16 Prosjekt for arrangementsutvikling på Hadeland 2016
Arkivsak-dok. 15/00462-3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
11.03.2016

Saknr
7/16

Innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan 2016 bevilges 500 000 kr til gjennomføring av prosjektet
«Arrangementsutvikling» i 2016.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Vedlagt

Saksdokumenter


Prosjektplan «Arrangementsutvikling» av 11.januar 2016

Ja

Saksopplysninger:
Arrangementsutvikling er et prosjekt for innovasjon og økt verdiskaping av opplevelser og
arrangementer på Hadeland og i Gjøvikregionen. Det skal bidra til næringsutvikling,
merkevarebygging og skape minneverdige opplevelser for tilreisende og innbyggere i regionene.
Det er et mål om å bygge opp under allerede eksisterende store fyrtårnsarrangementer og bidra til å
skape nye, samt å jobbe for å få større nasjonale arrangement til regionen innen idrett og kultur.
Dette vil markedsføre regionen og vise den fram som attraktiv for tilreisende og innbyggere.
Prosjektet «Arrangementsutvikling» ønskes at skal støtte opp om «Hadeland – nært og naturlig» og
visjonene om økt befolkningsvekst og næringsetableringer.

Visjon:
«Regionene skal oppleves som Norges beste på arrangement og opplevelser.»

Hensikt med prosjektet er å videreutvikle og koordinere arrangementer i regionen, og jobbe for at
aktører rundt disse arrangementene kan få økt verdiskaping.
I tillegg er hensikten med et slikt prosjekt å skape attraktive sosiale møteplasser som bidrar til
stolthet blant innbyggerne og styrking av regionenes identitet. Regionene skal også oppfattes som
enda mer attraktive for besøk og etablering av næring og ny arbeidskraft.
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Det vil være et mål om å støtte/ underbygge regionene som attraktive tilflyttings- og
etablererregioner. I dette ligger det også at «Arrangementsutvikler- prosjektet også må ha fokus på
det grønne og bærekraftighet.
Hadelandskommunene og kommunene i Gjøvikregionen er virkeområde for prosjektet. Aktivitetene
er ment å få effekt for så mange aktører som mulig i hele regionen. Økt aktivitet og lønnsomhet skal
oppnås gjennom større samarbeid mellom særlig fire sektorer; idrett, kultur, media og reiseliv.
Det er seks strategiområder:
o
Utvikling av kultur og idrettsarrangement for å styrke arrangementenes verdiskaping i
regionene.
o
Befeste og utvikle Gjøvikregionens og Hadelands posisjon som kultur- og idrettsregioner.
o
Videreutvikle og styrke nettverket mellom arrangører og reiseliv.
o
Økt aktivitet, stolthet og engasjement blant innbyggere.
o
Erfaring og kompetanseoverføring mellom regionene.
o
Utvikle en nasjonal ledende konferanse for kompetanseheving for arrangører innen idrett og
kultur.
En fellesnevner for de seks målområdene er konsept- og opplevelsesutvikling. For å lykkes med å
levere høyere kvalitet til innbyggere og tilreisende, må vi styrke opplevelsene. Prosjektet skal legge til
rette for en mer målrettet og systematisert kompetansehevingsprosess knyttet til
arrangementsinnovasjon og næringsutvikling.
Prosjektet gjennomføres og finansieres i samarbeid med Gjøvikregionen.

Organisering
Prosjekteier er Regionrådet for Hadeland og Regionrådet for Gjøvikregionen. Marianne Aashaug er
ansatt som prosjektleder i 100% stilling med oppstart 19.oktober 2015.
Prosjektleder er formelt ansatt i destinasjonsselskapet for regionen, men har kontordager fordelt i
begge regionene, og jobber mot prosjektansvarlige.
Prosjektansvarlige:
Sigmund Hagen, Regionkoordinator for Hadeland
Tore Jan Killi, Regionkoordinator for Gjøvikregionen
Arne Jørgen Skurdal, Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
Prosjektleder har arbeidet frem en prosjektplan som er behandlet og vedtatt i styringsgruppen for
prosjektet i januar 2016.
Styringsgruppe:
Erik Røste, Skipresident i Norges Skiforbund.
Berit Brørby, Leder i Oppland Idrettskrets.
Morten Wien, Aksjonsleder Vinterlyd
Heidi Ottesen Sandmo, Prosjektleder Allsang på Grensen
Arne Jørgen Skurdal, Gjøvikregionen Hadeland Ringerike Reiseliv
Sigmund Hagen, Regionkoordinator for Hadeland – Leder av styringsgruppen
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Finansiering
For at prosjektet skal kunne ha handlingsrom kreves tilstrekkelige satsing. For at det skal bli rom for
gjennomføring av egne tiltak, økonomisk støtte til andre og i tillegg dekke lønnsutgifter til
prosjektleder i 100% stilling bør kostnadsrammen være minst rundt 1 400 000 kr i snitt pr år.

Vurdering:
Videreutvikling og bedre koordinering av arrangementer i regionen kan gi økt verdiskaping.
I tillegg kan dette skape attraktive sosiale møteplasser som bidrar til stolthet blant innbyggerne og
styrking av regionenes identitet. Regionene kan oppfattes som enda mer attraktive for besøk og
etablering av næring og ny arbeidskraft.
Utvikling av arrangementer på Hadeland kan styrke regionen som attraktive tilflyttings- og
etablererregion.
Det viser seg fra andre regioner at lignende prosjekter har gitt gode resultater. Mer intensiv og
målrettet arbeid for å løfte arrangementene i regionen krever både den riktige prosjektlederen og
midler til støtte. Det anbefales derfor at dette blir en flerårig satsing med bruk av
partnerskapsmidler, og at Regionrådet for Hadeland i år bevilger 500 000,- for 2016, i henhold til
Regional Handlingsplan 2015.

Vedlegg til sak
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8/16 Stedsutvikling 2016
Arkivsak-dok. 15/01925-5
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
11.03.2016

Saknr
8/16

Stedsutvikling 2016
Innstilling:
I henhold til regional handlingsplan 2016 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 fra Gran Handel og Håndverk til utredning av parkering og
trafikale forhold i Gran sentrum
Regional Plan for Hadeland 2015-2021
Prosjektplan Hadeland – nært og naturlig 2016

Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Stedsutvikling har vært et viktig fokusområde for Regionrådet for Hadeland i flere år. I henhold til
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 2016 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 fjor fikk
Oktoberfesten i Brandbu midler med begrunnelse om at det vil bidra til høyere attraktivitet og trivsel
i tettstedet. Gran Handel og Håndverk fikk midler til gode møteplasser i Gran sentrum. I tillegg fikk
Jevnaker 2020 midler til stedsutvikling og Lunner kommune fikk midler til stedsutviklingsprosjekt for
Roa. 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».
I 2016 er det foreløpig mottatt søknad fra Gran Handel og Håndverk med ønske om midler til en
utredning for bedre trafikale forhold og parkeringsmuligheter i Gran sentrum. Dette er et
samarbeidsprosjekt med fylkeskommunen, Statens Vegvesen og kommunen. Det er dialog med
Brandbu, og de har i år også et ønske om bidrag til å skape aktivitet og møteplasser i Brandbu
gjennom høstens Oktoberfestival.

Det vil i 2016 også bli aktuelt å støtte stedsutviklingsprosjekter i Lunner og Jevnaker som jobber med
utvikling av de tre prioriterte tettstedene samt de to definerte lokale utviklingsområdene.

Vurdering:
God og bærekraftig stedsutvikling er et hovedsatsingsområde for Regionrådet for Hadeland, og det
vurderes derfor som hensiktsmessig å bevilge midler til gode prosjekter for utvikling av tettstedene
som Regional Plan peker på som viktige satsingsområder på Hadeland.
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9/16 tildeling av midler til etablererkurs
Arkivsak-dok. 11/02958-116
Arkivkode.
025
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
11.03.2016

Saknr
9/16

Innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan for 2016 bevilges 100.000,- til etablererkurs i regi av
Hadelandshagen.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune.

Saksdokumenter

Vedlagt

Søknad om støtte
Prosjektmandat
Tidsplan for utvikling av kurs

Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Prosjektet skal bidra til at bedriftsetablerere på Hadeland får et lokalt kompetansetilbud, slik at de
settes bedre i stand til å etablere og drive en levedyktig bedrift. Dette vil støtte de
næringsutviklingsaktiviteter som allerede drives i Hadelandshagen og av etablererveileder.
Innovasjon Norge Oppland (IN-O) har i mange år arrangert etablererkurs ulike stedet i Oppland. Det
har vært avholdt 40-timers etablererkurs på Gran hver vår og høst, og dette har vært et svært viktig
tilbud til bedriftsetablerere på Hadeland. Det har normalt vært 10-15 deltakere på hvert kurs.
Etablererveileder for Hadeland har drevet etablererveiledning i Gran og Lunner siden 2007, og denne
tjenesten har, sammen IN-Os etablererkurs, gitt et komplett lokalt kompetansetilbud til folk som vil
starte egen virksomhet. Etablererveiledningen er en interkommunal tjeneste, finansiert av Gran og
Lunner kommuner.
I juni 2015 informerte IN-O om at de inntil videre ikke ville avholde etablererkurs.
Hovedbegrunnelsen for dette var frafallet på kursene, og at det var et generelt behov for å
gjennomgå kurstilbudet. IN-O kan fortsatt ikke si noe mer om framtiden til de lokale
etablererkursene. De har ikke påbegynt arbeidet med å vurdere kurstilbudet.
Etablererveileder har i dialog med IN-O gitt innspill til utvikling av kursene og til tiltak for å redusere
frafallet. Det viktigste tiltaket som er foreslått er å gjøre kursene mye mer praktisk rettet.
Etablererveileder mener at dagens kurs er relevante, men at de er alt for teoretiske. Dette har to
tydelige ulemper: Kurs-deltakerne opplever at kurset legger beslag på dyrbar tid som de
kunne/burde brukt på sitt eget prosjekt, og særlig praktisk orienterte etablerere opplever ikke alltid
kurset som relevant for sitt eget prosjekt.
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Etablererveileder har bygget opp veiledningstjenesten fra bunnen av. Som en del av dette er det
utviklet ulike maler, veiledninger, sjekklister m.m. som støtter de individuelle en-til-enveildningssamtalene. Denne verktøykassa har fortsatt en del mangler, og behovet aktualiserer seg i
forbindelse med utvikling av egne etablererkurs. Etablererveileder ønsker derfor å revidere og
videreutvikle denne "verktøykassa" som da kan brukes både i selve veiledningen og i
kurssammenheng.
Etablererveileder har siden oppstart i 2007 etterlyst et felles sett verktøy for etablererveiledere og
kommunale næringsrådgivere i Norge (1. linjetjenesten). Det er lite rasjonelt at de utallige veiledere i
alle norske kommuner ikke har et slikt felles verktøysett. Etter åtte år er det lite realistisk å tro at
dette vil komme med det første. Derfor ønskes dette behovet løst i dette prosjektet.
Hadelandshagen og etablererveileder samarbeider i dag om kurstilbud til både etablert næringsliv og
gründere. Vi ønsker derfor at etablererkurs skal være et av Hadelandshagens kurstilbud, med
etablererveileder som faglig ansvarlig.

Vurdering:
Regionkoordinator anbefaler en tildeling av midler for 2016 for videreutvikling av en lokal modell for
etablererkurs i regi av Hadelandshagen. Det oppfordres til å finne en varig finansieringsmodell i
samarbeid med det øvrige virkemiddelapparatet.

Vedlegg til sak
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10/16 Støtte til Ungdommens Kulturmønstring på Hadeland 2016.
Arkivsak-dok. 15/00464-3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
11.03.2016

Saknr
10/16

Innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 100 000 kr til Fylkesmønstringen for
Ungdommens Kulturmønstring (UKM) som arrangeres 15 - 17.april på Hadeland VGS.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Fylkesmønstringen vil også i 2017 arrangeres på Hadeland, og det anbefales at Regionrådet for
Hadeland bevilger lignende beløp neste år.

Saksdokumenter
Søknad for støtte til UKM 2015,2016 og 2017.
Evalueringsrapport fylkesmønstring i Oppland 2015.
Regional handlingsplan 2016.
Vedtak i sak 2/15: 06.02.2015.

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Fylkesmønstringen for Ungdommens Kulturmønstring i Oppland skal arrangeres på Hadeland i tre år,
i 2015, 2016 og 2017. Dette arrangementet går på rundgang i fylket, og etter tre år på Otta er det nå
Hadeland sin tur. Det er Oppland Fylkeskommune som er ansvarlig for arrangementet, men
fylkeskommunen arrangerer fylkesmønstringene i samarbeid med de lokala kommunene og
regionene. Arrangementet skal holdes 15 – 17. april på Hadeland VGS og i Hadeland kultursal.
UKM er en stor nasjonal satsing på ungdomskultur, og er et nettverk av kulturfestivaler for og med
ungdom. Alle kommuner arrangerer lokalmønstring. Fylkeskommunene arrangerer fylkesmønstring
og det arrangeres en nasjonal Landsfestival hvert år. UKM er ingen konkurranse, selv om noen
deltakere blir sendt videre til fylkesmønstring og Landsfestival.
UKM fylkesmønstring er både en stor sosial arena og læringsarena for ungdommene.
Prosjektgruppen som har jobbet med UKM Fylkesmønstring på Hadeland 2015-17 har som
målsetting og løfte kvaliteten og tilføre nye ideer. Videre er det et mål at fylkesmønstringen skal
bidra til enda bedre samarbeid mellom Hadeland VGS og kommunene. Fylkesmønstringen vil også
løfte de lokale fylkesmønstringene. Det er ønskelig å styrke rekrutteringen, synligheten og læringen
ved lokalmønstringene for Jevnaker og for Gran/Lunner. En del av søknadssummen er derfor
øremerket utvikling av de lokale mønstringene.
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Fra evalueringsrapporten 2015:

«Vi fikk mulighet til å leie inn flere workshopholdere. UKM er også en læringsarena, og det at vi kunne
bruke fire workshopholdere på musikk var svært viktig. Videre har vi fokusert det visuelle uttrykket på
scenen, og leid inn egen lystekniker med svært god kompetanse, samt ekstra utstyr. Dette ble svært
vellykket og vi vil videreføre dette i 2016. Vi valgte også å utvide juryen slik at alle skulle få gode
tilbakemeldinger fra en kvalifisert fagperson.
Dette er grep vi ikke kunne ha gjort uten tilskudd fra Regionrådet.»
UKM fylkesmønstring i Oppland har et budsjett på 565 000,- pr år for gjennomføringen av
arrangementet. Det kommer ca 250-300 ungdommer som skal delta fra hele Oppland. Det er store
utgifter til mat, praktisk tilrettelegging, lyd- og lydproduksjon mm. Det er også viktig å finansiere
workshopholdere på høyt nivå som kan utfordre og inspirere ungdommene.
For at de tre årene med fylkesmønstring på Hadeland skal lykkes, og gi varige spor etter seg, søkes
det om støtte fra Regionrådet for Hadeland, for å gi arrangementet et ekstra løft.
Dere kan se mer i vedlagt søknad om UKM fylkesmønstring på Hadeland, samt se mer om UKM på
www.ukm.no

Vurdering:
UKM fylkesmønstring på Hadeland 2015-17 er viktig for regionen på flere måter. Det vil løfte de
lokale kulturmønstringene, det vil tilføre erfaring og kunnskap både til lokale ungdommer på og bak
scenen, og til arrangørorganisasjonene. Det vil også være god markedsføring av regionen, hvor vi kan
vise besøkende mye av hva Hadeland har å by på.
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2016 anbefales det derfor at det bevilges 100 000 kr
til Fylkesmønstringen for Ungdommens Kulturmønstring (UKM).

Vedlegg til sak
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11/16 Referatsaker 11.mars 2016
Arkivsak-dok. 16/00645-1
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
11.03.2016

Saknr
11/16

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter




Avtale mellom kommunene i Stor-Oslo Nord–samarbeidet og Edvin Straume
Møte mellom ordførere, rådmenn og regionaladministrasjon 19.februar
Brev 2.mars 2016 om underskudds garanti og utbetaling til Hadelandsmessa
2015

Vedlegg til sak
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Ja
Nei
Ja

