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24/13 Orientering- og drøftingssaker 13. september 2013
Arkivsak-dok. 13/00708-7
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
24/13

Rådmannens innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir ening om gjennom drøfting.

Drøftinger /Orienteringer


RHP Oppland 2014 - Dialog og drøfting.
Innspill fra politisk ledelse Oppland fylkeskommune.
Innspill fra Regionrådet for Hadeland



Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen.
v/direktør Øyvind Såtvedt og prosjektleder Bjarte Frøyland



Nytt fra Fylkesmannen i Oppland.



Oppstart av arbeidet med å revidere ATP-strategien til Osloregionen.
v/ regionkoordinator



Nasjonalt Glassmuseum
Orientering om utviklingen og engasjement av prosjektleder.



Regional handlingsplan for Hadeland 2014.
Bruk av partnerskapsmidler.
Presentasjon og gjennomgang av grunnlagsdokument.



Regional plan for Hadeland
Presentasjon og gjennomgang av kapitlene: Bo-perspektiv /Tettstedsutvikling /
Arealbruk / Kommunikasjoner og transport.
Utkast til disse kapitlene ligger vedlagt. Disse vil bli videre bearbeidet fram mot møtet.
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Vedlegg til sak
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25/13 Referatsaker 13.september 2013
Arkivsak-dok. 13/00709-7
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
25/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 3. september 2013

Ja



Utlysning av opplæringstilbudet, videregående skole 2014/2015
Uttalelse fra Regionrådet for Hadeland

Ja



Flybussen:
Referat fra møte i Drammen 16.august om Handlingsprogram for
kollektivtransport i Buskerud 2014-17

Ja

Protokoll fra rådsmøte i Osloregionen 28.mai 2013

Ja



Vedlegg til sak
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26/13 Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens
utfordringer
Arkivsak-dok. 13/02253-3
Arkivkode.
--Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
26/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland vedtar forslag til uttalelse til NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte
fremtidens utfordringer» slik det framkommer i saksdokumentet.

Saksdokumenter
NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer.

Vedlagt
Nei

NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens utfordringer» kan lastes med fra:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/nouer/2013/nou-2013-9.html?id=730815
Saksframlegget er laget i nært samarbeid med kommunalsjef Leif Arne Vesteraas i Gran kommune og
bygger i stor grad på tilsvarende saksframlegg som legges fram for kommunestyret i Gran.

Saksopplysninger:
Justis og beredskapsdepartementet har sendt NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte fremtidens
utfordringer» på høring. Utredningen inneholder forslag til en ny organisering av politiet. For å
utvikle et politi som møter fremtidens behov anbefaler utvalget to reformer i norsk politi; en
strukturreform og en kvalitetsreform. Høringsfrist er 1. oktober 2013
Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsning av kjerneoppgavene og legge
forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister,
regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer i politiets oppgavesett og en
ny struktur og organisering av politiet.
Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til
kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og
ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og prestasjoner.
Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to adskilte reformer, understreker
utvalget at disse i stor grad både henger sammen og også i noen grad danner forutsetninger for
hverandre.

Etter utvalgets mening er det flere årsaker til utfordringene i politiet. På den ene side har ikke
politiet fått de rammevilkårene som er nødvendig. På den andre siden har heller ikke politiet
evnet å utnytte de mulighetene som faktisk har vært til stede.
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Utvalget viser at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets mulighet til
å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste lokalt. Mange små
tjenestesteder med få ansatte knyttet opp i andre gjøremål enn kjerneoppgavene, gir verken effektiv
forebygging, god responsevne eller effektiv kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten
grad trygghet for befolkningen. Den lokale strukturen må derfor styrkes gjennom økt
politibemanning og færre små tjenestesteder.
Utvalget mener at de sivile tilleggsoppgavene binder opp for mye ressurser og trekker
oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt nok til rette for
å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt politi.
Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle
spesialistfunksjoner og kapasitet til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt nok.
Utvalget anbefaler:
- At politiets oppgavesett avgrenses til kjerneoppgavene. (Opprettholde lov og orden – forebygge
straffbare forhold – beskytte borgerne - og etterforske og straffeforfølge lovbrudd)
- At det settes i gang utredningsarbeid for å overføre oppgaver innen sivil rettspleie og forvaltning til
andre etater.
- En geografisk organisering av politiet i seks politidistrikter, fra dagens 27. Dette innebærer en
tre-deling av Østlandet:
 Distrikt Øst
- bestående av fylkene Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold.
 Distrikt Stor-Oslo
- bestående av Oslo, Asker og Bærum.
 Distrikt Sør
- bestående av Agderfylkene, Telemark, Buskerud og Vestfold.
Etter utvalgets vurdering er dette den løsningen som gir best forutsetninger for å utvikle god
kvalitet og skape sterke fagmiljøer for utøvelsen av politiets kjerneoppgaver i det enkelte
politidistrikt. Dette gir politidistrikter som har noenlunde lik størrelse med hensyn til kriminalitet,
bemanning, budsjett og antall tjenestesteder.
- At lokale tjenestesteder slås sammen. Frigjorte ressurser skal brukes til å styrke bemanningen
på de gjenværende tjenestestedene for å gi økt grunnberedskap, styrkede fagmiljøer og en
bedre publikumstjeneste lokalt. Antallet lokale tjenestesteder foreslås redusert fra 354 til om lag
210. Utvalget peker på at det må være en helhetlig tilnærming til struktur, dvs. at en reduksjon i
politidistrikter må følges av en tilsvarende endring av lokale tjenestesteder.
At det utredes behov for endringer av særorganstrukturen i politiet. Videre at
 Nødvendigheten og hensiktsmessigheten av et eget styre for Politihøgskolen bør vurderes.
Nærere og mer direkte styring fra Politidirektoratet foreslås.
 Det bør opprettes en egen enhet for administrative støttefunksjoner i politiet. Den bør
omfatte blant annet lønn, regnskap, anskaffelser og materiellforvaltning.
 Politiets data- og materielltjeneste bør nedlegges og funksjonene overflyttes til
Politidirektoratet, politiets nye felles støttetjenester og til en egen enhet for IKT drift og
leveranse underlagt Politidirektoratet
Politidirektoratet utvikles og organiseres med sikte på å ta et helhetlig ansvar for strategisk utvikling
og ledelse av etaten.
Utvalget har identifisert følgende tiltak for en bedre styring av etaten:
- Tydeligere rolle-, ansvars- og oppgavedeling
- Bedre samsvar mellom ansvar og myndighet
- Styrket strategisk planlegging og styring
- Bedret virksomhetsstyring

6

- Styrket kunnskapsutvikling og organisatorisk læring
Tiltakene over skal i første rekke bidra til klarere roller og ansvarsfordeling mellom departement,
Politidirektorat, politidistrikt, særorgan og det enkelte politikammer/lensmannskontor.
Utvalget anbefaler en satsing på IKT og en samling av alle som arbeider med IKT i en avdeling i
Politidirektoratet. Det anbefales at alle som arbeider med IKT i PDMT overføres til denne IKT
avdelingen, og at de øvrige tjenestene i dagens Politiets data- og materielltjeneste knyttet til
anskaffelser og materialforvaltning legges til en ny enhet for fellestjenester.
Utvalget anbefaler at politiet utvikler et system som sikrer en helhetlig, langsiktig og faktadrevet
kompetanseforvaltning i hele etaten

Vurdering:
Det er en omfattende rapport og mange tema som en kan ta fatt i. For Hadeland er det først og
fremst forslaget om å endre politidistriktstrukturen og omorganisering med nedlegging av PDMT som
vil få konsekvenser.
Siden rapporten omfatter betydelig virksomhet i Gran kommune og vesentlige samfunnsfunksjoner
der, har Gran kommune valgt å avgi egen høringsuttalelse. Forslag til høringsuttalelse under bygger i
stor grad på denne.
Saksframlegg og forslag til høringsuttalelse er også oversendt Oppland fylkeskommune, som innspill
til deres høringsuttalelse i saken.
Forslag til uttalelse fra Regionrådet fro Hadeland.
Regionrådet for Hadeland støtter utvalgets helhetlige blikk på norsk politi og ser positivt på analysen
i NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte framtidens utfordringer».
Det er nødvendig å se på strukturen og organiseringen av politiet i et samfunn i utvikling. Det har
skjedd store endringer i samfunnet de siste 10-20 årene uten at endringer i Politiets struktur og
oppgaver har vært vurdert på et helhetlig grunnlag.
Økt vekt på kjerneoppgavene
Regionrådet for Hadeland støtter utvalget fokus på politiets kjerneoppgaver. Det er viktig å fremheve
de oppgavene som politiet alene kan utføre i samfunnet for å bekjempe kriminalitet og øke
tryggheten for innbyggerne
Regionrådet for Hadeland er likevel usikker på om det er riktig å overføre alle sivile oppgaver til
andre forvaltningsorganer. Det er bare gitt et «halvt svar» på dette i rapporten. Det er vanskelig å
konkludere med om det vil være rett å fjerne de sivile oppgavene fra politiet før en har anvist
hvordan disse oppgavene skal løses utenfor politiet. Det må derfor utredes videre hvordan man skal
løse de sivile politioppgavene og hvilke offentlige organer som skal ha ansvar for disse før man
konkluderer. Bl.a. må det gjennomføres en kost/nytte vurdering av hva det innebærer å flytte sivile
oppgaver ut av politiet. Det er også slik i dag at det i praksis er sivilt personale og de sivile oppgavene
til politiet som sikrer åpningstidene på de lokale tjenestestedene. Det kan være en fare for at en får
et mindre tilgjengelig politi hvis en flytter sivile oppgaver til andre forvaltningsorganer.
De sivile oppgavene er også et viktig kontaktpunkt mellom politiet og det øvrige samfunn. Dette er
også et moment som må vurderes nærmere.
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Politidistriktstruktur og lokal struktur
Regionrådet for Hadeland støtter en reduksjon av antall politidistriktet og reduksjon av lokale
tjenestesteder. En mener en struktur med seks politidistrikter er det mest hensiktsmessige.
En ren fylkesstruktur med 19 politidistrikter ikke er et godt alternativ. Det vil ikke gi store nok
politidistrikter til at en kan få distrikter som har tilstrekkelig kompetanse og bemanning på alle
områder.
Tilsvarende vil en distriktsmodell med ti politidistrikter heller ikke gi den nødvendige styrke til det
enkelte politidistrikt. En modell med 10 politidistrikter vil være spesielt uheldig for Hadeland da en
nærmere tilknytning til Akershus, deler av Buskerud og Oslo vil være mer naturlig for Hadeland enn
en tilknytning til Hedmark og nordre deler av Oppland.
Regionrådet for Hadeland er skeptisk til at en ikke har tatt en reell vurdering av grenser for nye
politidistrikter, men bare fulgt eksisterende fylkesgrenser. Utvalget har imidlertid gjort en vurdering
av grensene i forhold til Akershus og Oslo ved at de foreslår at Asker og Bærum knyttes til nytt StorOslo politidistrikt. Tilsvarende vurderinger må også gjøres i forhold til andre fylkesgrenser. Når man
bare følger fylkesgrensene får man ikke en reell vurdering av hva som er funksjonelle distrikter. Dette
må gjøres før man tar en endelig beslutning om politidistriktstruktur.
For Jevnaker kommune er situasjonen spesiell. Kommunen ligger i Oppland men er i dag en del av
Nordre Buskerud politidistrikt.
En er kjent med at en på Ringerike ønsker en framtidig tilknytning til det nye Stor-Oslo politidistrikt
sammen med Asker og Bærum. Dersom dette ikke blir i imøtekommet vil Regionrådet for Hadeland
påpekte at det vil være mer naturlig at denne delen av Nordre Buskerud politidistrikt i framtida blir
en del av regionen Øst, en at det blir en del av region Sør, slik utvalget foreslår.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke behovet for å ha fokus på responstid og tilgjengelighet til
polititjenestemenn i lokalsamfunnene i en slik omlegging. Om dette er best løst gjennom stasjonering
på lokalt tjenestested, eller gjennom politi på patrulje kan det være ulike syn på. Men det er et viktig
moment at en i lokalmiljøene kan «kjenne sine polititjenestemenn». Dette kan gi god lokalkunnskap
og gi en opplevd «tilgjengelighet» for befolkningen.
Restrukturering av særorganer og støttefunksjoner
Regionrådet for Hadeland vil peker på at det er uheldig at rapporten bruker utrykket «nedleggelse»
av Politiets data- og materielltjeneste (PDMT). Det gir unødvendig usikkerhet for virksomheten og
lokalsamfunnet. Slik vi leser rapporten er det som foreslås en rendyrking av PDMTs funksjoner til en
fellestjeneste som også kan omfatte flere tjenester enn det PDMT har i dag.
Hvis en går i gang med større omorganisering av politidistriktene er det viktig at en i denne fasen har
velfungerende fellestjenester i PDMT.
Regionrådet for Hadeland støtter opprettelsen av en egen enhet for administrative
støttefunksjoner i politiet som bør omfatte blant annet lønn, regnskap, anskaffelser og
materiellforvaltning.
PDMT har i dag nye og gode lokaler i Gran kommune og er en viktig arbeidsplass i regionen. I Gran
ligger det meget vel til rette for en lokalisering av ytterligere fellestjenester. Det er kort vei til Oslo
med gode kollektivforbindelser og kort vei til Gardermoen. En oppfatter at rapporten legger opp til
en styrking av de funksjoner som PDMT gir i dag i en ny organisasjon. I en situasjon der en legger opp
til store organisatoriske endringer er det viktig å bygge videre på de enheter som fungere bra. I Gran
ligger det vel til rette for utvidelse av PDMTs lokaler for å kunne huse politiets administrative
støttefunksjoner.
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Rapporten peker på at det er viktig at en får en bedre strategisk fokus i Politidirektoratet på
oppfølging av IKT. Det er viktig at dette sentrale området får større fokus.
Det er imidlertid inkonsekvent å samle alle administrative støttefunksjoner i en egen enhet for
fellestjenester og så skille ut IKT fra denne. IKT er grunnlaget for å kunne samle politiets
administrative fellestjenester. Når en lager en ny enhet for fellestjenester innen politiet vil det være
naturlig at de operative IKT funksjonene knyttes til denne. Det er riktig å satse på å ha en strategisk
IKT enhet i Politidirektoratet og styrke denne vesentlig. Dersom strategisk ledelse av IKT organiseres
sammen med den operative IKT virksomheten er det en fare for at det strategiske fokuset vi lide i
forhold til håndtering av utfordringer i daglig drift.
Nedleggelse av PDMT i Gran vil være i strid med nasjonale målsettinger
Regionrådet har til slutt behov for å påpeke at en eventuell nedleggelse av PDMTs virksomhet i Gran
vil være i sterk strid med stortingets og regjeringens målsetting om å spre statlige arbeidsplasser til
hele landet.
En slik nedleggelse vi også stå i sterk motsetning til konklusjonene i NOU 2011:3
«Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet».
I Gran ligger forholdet godt til rette for en ytterligere utvidelse av politiets virksomhet. Det bør vare
aktuelt å flytte større deler av politiets administrative støttefunksjoner til området. Tomt er klar.
Regionrådet for Hadeland ser fram til videre behandling av rapporten og utarbeiding av en langsiktig
plan for videreutvikling av politiet i Norge.
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27/13 Kommunikasjonsstrategi for prosjektet "Hadeland - nært og naturlig"
Arkivsak-dok. 13/00719-4
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
27/13

Innstilling:
Saken tas til orientering.
Bruk av midler til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» i 2014 vil bli prioritert gjennom
behandling av «Regional handlingsplan for Hadeland 2014»

Saksdokumenter
Kommunikasjonsstrategi for prosjektet «Hadeland – nært og naturlig»
Prosjektplan «Hadeland – nært og naturlig» 2013

Vedlagt
Ja
Nei

Saksopplysninger:
«Hadeland – nært og naturlig» er navnet på regionens prosjekt for å stimulere til økt tilflytting og
næringsetablering på Hadeland. Det er også blitt regionens slagord. Formålet med prosjektet er å
bidra til at «Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings- og etablererregion på Østlandet for den
som vil leve i takt med naturens bæreevne. Et av delmålene i prosjektet er å synliggjøre og
markedsføre Hadeland som en attraktiv og bærekraftig region.
I prosjektplanen som ble lagt frem for og vedtatt av regionrådet 26.april 2013 ble det foreslått å
bruke et eksternt kommunikasjonsbyrå for å utarbeide en helhetlig kommunikasjonsstrategi for
prosjektet. Denne strategien skal legge føringer for hvilke markedsføringstiltak som skal satses på.

PROSESSEN
Etter å ha fått inn flere tilbud, vurderte styringsgruppa1 å gjøre en avtale om samarbeid med
kommunikasjonsbyrået Axxept AS. Arbeidet startet opp i midten av mars 2013.
Den første fasen av arbeidet innebar å gjennomføre en evaluering av prosjektet «Hadeland – nært og
naturlig». Det ble gjennomført dokumentanalyser av eksisterende og tidligere prosjektplan. I tillegg
analyserte Axxept mediautklipp som omhandlet Hadelandsregionen det siste året. I samarbeid med
prosjektleder ble det laget en intervjuguide, og i april ble det gjennomført telefonintervjuer med 12
utvalgte personer fra det offentlige og fra næringslivet på Hadeland. Hensikt med intervjuene var å
avdekke respondentenes kjennskap til innholdet i prosjektet, samt hvilke tanker respondentene
hadde om tiltak som hadde blitt gjennomført og tanker om prosjektets rolle videre.

1

Styringsgruppa for prosjektet er kommunenes ordførere og rådmenn
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Dette evaluerings- og kartleggingsarbeidet førte til en rapport til prosjektleder. Denne sa litt om
resultatene fra intervjuene og kartleggingen, og mulighetene for det videre arbeidet. Anbefalinger i
rapporten for det videre arbeidet i prosjektet var:
1) Prosjektet vil være tjent med å ha et tydeligere og mer spisset mandat. Det er viktig å skille
mellom det som prosjektet faktisk kan påvirke og det som prosjektet ikke har kontroll over.
2) Det er viktig å ikke legge ambisjonene for prosjektet for høyt, siden dette prosjektet er
sårbart med få ressurser og kun en person ansatt.
3) Det er behov for en strategisk retning for prosjektet, som peker på prioriterte målgrupper og
prioriterte hovedgrep – og som har god forankring i regionrådet.
4) Prosjektet vil være tjent med å utvikle klare budskap som er attraktive for målgruppen og
som kan brukes i mange sammenhenger.
5) Prosjektet bør ha en konkret handlingsplan for hvert år basert på en overordnet strategi.
I slutten av mai ble det gjennomført en workshop på Granavolden. Det var 12 deltakere2 med i
tillegg til konsulentene fra Axxept. I workshopen ble nå-situasjon, mål, målgrupper, budskap og tiltak
drøftet.
På bakgrunn av kartleggingen og workshopen utarbeidet så Axxept i samarbeid med prosjektleder et
utkast til kommunikasjonsstrategi. Denne har deltakerne fra workshopen fått komme med innspill til,
og det ferdige utkastet forelå i august.
INNHOLD I KOMMUNIKASJONSSTRATEGIEN
Kommunikasjonsstrategien for «Hadeland – nært og naturlig» er bygd opp som et dokument med lite
tekst for å få frem essensen tydelig. Nå-situasjonen beskrives kort, deretter mål og målgrupper.
Målene for strategien:
 Alle som bor på Hadeland skal være stolte av regionen sin
 Hadeland skal regnes som en del av Stor-Oslo
 Hadelands kvaliteter skal bli mer kjent.
Målgruppene:
 Egne innbyggere
 Aktive barnefamilier i Oslo og omegn
 Mobile arbeidstakere, gründere og bedriftsledere.

Strategiske hovedgrep for å sikre best mulig måloppnåelse:
 Synliggjøre et godt oppvekstmiljø
 Legge vekt på det positive ved å bo på Hadeland
 Legge vekt på det kommunene er enige om
 Omtale Hadeland som en del av Stor-Oslo
Budskapene beskrives i strategien som setninger om hva som er unikt med Hadeland.
Hovedbudskapet som skal støtte opp under slagordet «Hadeland – nært og naturlig» er «Fritt, trygt
og grønt. Tett på Oslo.» Til slutt i kommunikasjonsstrategien beskrives faser for virkemidler og tiltak
(med eksempler), samt hvordan det bør evalueres underveis.

2

Deltakere i workshopen var: ordførerne i de tre kommunene, næringsrådgivere fra kommunene, leder i
Hadelandshagen, bestyrer i Lunner Almenning, klimapådriver, regionkoordinator, redaktør i lokalavisen og
prosjektleder.
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HANDLINGSPLAN
Kommunikasjonsstrategien skal være utgangspunkt for utarbeidelse av handlingsplaner for
markedsføringsdelen av prosjektet. I første omgang utarbeides det en handlingsplan med tiltak og
kostnadsoversikt for 1 år fremover. I forslag som er under utarbeidelse ligger det an til følgende
prioriteringer:
 Utarbeide presentasjonsmateriale
 Utvikle PR-sak(er)
 Gjennomføre spørreundersøkelse blant Oslo-borgere
 Gjennomføre spørreundersøkelse blant egne innbyggere på Hadeland
 Gjennomføre fokusgruppesamtaler med deltakere fra prosjektets målgruppe
 Analyse, rapport og evaluering ut fra undersøkelsene
 Facebook-kampanje og lokalaviskonkurranse for å finne og dele solskinnshistorier fra
Hadeland
 Utvikle velkomstpakke for nye innbyggere
 Utvikle ny nettportal for Hadeland som samler all informasjon som nye innbyggere kan ha
interesse av
 Lage en medieplan for innsalg av historier til regionale og nasjonale medier
 Kjøpe annonser og artikler som kan profilere Hadeland
Det vil være fornuftig med bistand av Axxept eller andre for gjennomføring av enkelte av
aktivitetene. For å få gjennomført en slik handlingsplan forutsettes økt bevilgning av
partnerskapsmidler til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» for 2014.

Da saken ble lagt frem for styringsgruppa 3.september 2013 ble det fattet følgende vedtak:
 Styringsgruppa slutter seg til vedlagt forslag til kommunikasjonsstrategi.
 Bruk av midler til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» 2014 skjer gjennom behandling
av «Regional handlingsplan for Hadeland 2014»

Vedlegg til sak
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28/13 Kom inn på tunet på Hadeland 2013
Arkivsak-dok. 12/00587-3
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
28/13

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 100 000 kr til
prosjektet “Kom inn på tunet på Hadeland”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med
de forutsetninger denne avtalen inneholder.
En ber om at sluttrapporten for prosjektet legges fram for regionrådet i løpet av vinteren
2014.
Saksdokumenter
Prosjektbeskrivelse for «Kom inn på tunet på Hadeland»
Rapport etter et års drift av prosjektet
Regional handlingsplan for Hadeland 2013

Vedlagt
Ja
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Landbruks- og matdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet satte i 2010 i
gang en treårig kommunerettet satsing som kalles «Inn på tunet-løftet». Landbrukskontoret
for Hadeland søkte, på vegne av alle tre Hadelandskommunene, om deltakelse i denne
satsingen med prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland». Med forbehold om lokalpolitisk
oppslutning fikk prosjektet statlig støtte, som ett av to prosjekter i Oppland.
Kommunestyrene i Gran, Lunner og Jevnaker behandlet saken i 2012 og ga sin tilslutning til
prosjektet.
«Inn på tunet» (IPT) er et tilrettelagt tjenestetilbud på gardsbruk til utdannings-, oppvekst-,
helse- og sosialsektoren. Tilbudet er rettet mot enkeltmennesker og/eller grupper, og skal gi
mestring, utvikling, bedre helse og trivsel for den enkelte bruker. Aktivitetene skal være
knyttet opp mot gården, livet og arbeidet der. I de fleste tilbud er kontakt med dyr vesentlig.
På Hadeland har det i flere år vært flere IPT-tilbud av varierende omfang. I dag er det ca 10
gårder som har IPT-tilbud. For landbruket er IPT en mulighet til å utnytte flere av ressursene
på gården på en ny måte, slik som bygningsmasse og menneskelige ressurser. IPT-tjenester
er å betrakte som tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk, og gir nye bein å stå på økonomisk.
Hovedutfordringene for IPT tilbyderne har vært å nå frem med sine tilbud til kjøperne og det
har vært vanskelig å få til avtaler av en viss varighet. På kjøpersiden har utfordringene vært
knyttet til økonomi og uforutsigbarheten i å ta i bruk nye tilbud.
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Prosjektet «kom inn på tunet på Hadeland»
Prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» er 2-årig. Det ble startet opp januar 2012 og
avsluttes i desember 2013. Målet med prosjektet er å jobbe for at Hadeland skal få flere,
bedre, varige og mer synlige IPT-tilbud, og at disse skal være attraktive for kjøperne.
Kjøperne er i hovedsak kommunene. Etter prosjektets slutt vil Landbrukskontoret for
Hadeland fortsatt ha en koordinerende rolle i forhold til IPT.
Prosjektet er finansiert med statlige midler fra «Inn på tunet»-løftet (380’), Regionrådet for
Hadeland (200’) samt egeninnsats fra Gran, Lunner og Jevnaker kommune (180’).
I 2012 og frem til nå har det skjedd mye i prosjektet. Spesielt ble det i den første fasen lagt
vekt på å jobbe for delmålene om å øke tilbydernes fokus på kvalitetssikring og å etablere
faste, selvdrevne og profesjonelle samarbeidsnettverk for tilbydere. Det har vært holdt flere
nettverksmøter med tilbydere.
I tillegg har det hele tiden vært viktig for prosjektet å skape gode eksempler til etterfølgelse.
Derfor startet man i 2012 et pilotprosjekt for å teste ut et arbeidstreningstilbud for ungdom
som av ulike grunner ikke går på videregående skole. Det har vært foretaket
Skjervumsbråten v/Kjersti Flovild og Einar Opheim som har hatt dette tilbudet i ett år, frem
til juni 2013. De har hatt plass til 3 ungdommer 2 dager a 5 timer hver uke. Totalt har 7
ungdommer vært innom tilbudet i løpet av dette året. Erfaringene har vært meget positive,
og flere av ungdommene har vært stabile og vist stor fremgang. De er nå klare og motivert
for å fortsette og fullføre VGS høsten 2013. Det jobbes nå fra NAV for å få på plass varige
finansieringsordninger for å videreføre dette tilbudet. I første omgang arbeider NAV lokalt
med å få lagt dette inn i budsjettet for 2014.
I 2013 har pilotprosjekt 2 startet opp. Denne piloten er et tilbud til barneverntjenesten i de
tre Hadelandskommunene. Tilbudet skal ha et forebyggende perspektiv. Foreløpig benytter
Gran og Jevnaker seg av tilbudet. Barnevernstjenesten i Gran har 5 barn 1 ettermiddag hver
uke på Bergseng gård. Jevnaker har 5 barn på Fjell gård 1 ettermiddag hver uke. Erfaringene
så langt er meget positive.
Sentralt har det blitt jobbet mye med en ordning for kvalitetssikring av Inn på Tunet
tilbyderne. Matmerk er ansvarlig for godkjenning av IPT-gårdene, og innen utgangen av 2013
må alle tilbyderne som er på markedet i dag være godkjent for å kunne bruke IPT navnet om
tilbudene på sin gård. Se mer om dette på: http://www.matmerk.no/inn-pa-tunet/ Så langt
er 3 gårder på Hadeland ferdig godkjent, og 2-3 stk jobber for å få denne godkjenningen på
plass.

Vurdering:
Prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» vurderes som et godt prosjekt. Hadelands
sentrale beliggenhet nær Oslo og behov for IPT-tjenester også i våre nabokommuner gjør at
det er et stort potensielt marked for kjøp av IPT-tjenester på Hadeland, og det er i dag flere
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tilbydere som selger tjenester til kjøpere utenfor vår region. En mener derfor det ligger et
potensial for å skape flere arbeidsplasser innenfor dette feltet på Hadeland.
For IPT tilbydere som allerede er i gang ble det på forhånd sagt at et slikt prosjekt vil kunne
virke stimulerende og utviklende. Større krav til kvalitetssikring og dokumentasjon til de som
tilbyr tjenester, og utvikling av et nettverkssamarbeid mellom aktørene vil være positivt.
Erfaringene så langt sier at dette langt på vei var riktig.
Omsorgsplan 2015 i regi av Helse- og omsorgsdepartementet og Samhandlingsreformen
vektlegger begge nødvendighetene av økte omsorgstilbud. Samarbeid med frivillige og
private aktører kan være et bidrag for lykkes med fremtidens omsorgstjenester.
Samhandlingsreformen har fokus på forebygging, tilbud om tjenester lokalt og
brukermedvirkning. Rapporten som i 2012 ble utarbeidet om samhandlingsreformen på
Hadeland har flere langsiktige tiltak for økt aktivitet på dagtid. IPT-tjenester kan være slike
gode langsiktige aktivitets- og opplæringstilbud for ulike brukergrupper. I tillegg mener en at
IPT kan utfylle tjenestespekteret i kommunene på en måte som gir store muligheter for
individtilpasning.
Erfaringene fra det som har blitt gjort i prosjektet frem til nå viser gode resultater, og virker
å nå mange av delmålene. En er av den oppfatning at prosjektet «Kom inn på tunet på
Hadeland» er et positivt tiltak både for landbruket, brukerne og samfunnet for øvrig.
Utfordringen for IPT er fortsatt at det er vanskelig for tilbyderne å få solgt inn tilbudene sine
til det offentlig, og slik få forutsigbarhet og lønnsomhet.

I Regional Handlingsplan for 2013 er det avsatt 100 000 kr til prosjektet. Det innstilles på at
disse midlene stilles til disposisjon. Regionrådet vil få tilgang til sluttrapport som beskriver
erfaringer fra prosjektet og hvordan IPT tjenestene på Hadeland videreføres.

Vedlegg til sak
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