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Sak 9/13:

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 11. mars.
Vedtak:
Innkalling til møtet 19.03.13 godkjennes.
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Sak 10/13:

Godkjenning av referat fra møte 22. januar
Utkast til referat fra styremøte 22. januar ble utsendt pr e-post 29. januar, og
var også vedlagt møteinnkallingen. Det var ikke merknader til referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 22.01.13 godkjennes.

Sak 11/13:

Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen
Resultater fra aktørkartleggingen
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med presentasjon av
aktørkartleggingen som gjennomføres knyttet til prosjektet ”Felles plattform
for internasjonal profilering av Osloregionen”. Vedlagt var også en rapport
med resultatene av aktørkartleggingen.
Prosjektleder Bjarte Frøyland presenterte kartleggingsarbeidet i møtet.
Sentrale punkter i hans presentasjon var bl.a.:
- Aktørkartleggingen synliggjør at det er svært begrenset hva kommunale
og fylkeskommunale myndigheter i Osloregionen i dag bedriver av
internasjonal næringsprofilering. Heller ikke næringsaktørene driver i
noen særlig grad med internasjonal profilering som fokuserer på
Osloregionen, selv om enkelte bransjer- og klynger gjennomfører
prosjekter og tiltak av begrenset omfang.
- Eksemplene fra andre storbyregioner viser at her satses det langt mer på
systematisk internasjonal profilering. De viser også at det er mulig å
etablere funksjonelle samarbeid på tvers av forvaltningsgrenser og
mellom offentlig og privat virksomhet.
- Fra deler av næringslivet uttrykkes vilje til å være med på spleiselag i
forhold til internasjonal profilering, men primært innen avgrensede
områder og på prosjektbasis. Man ønsker at det offentlige tar føringen og
utvikler en helhetlig tilnærming.
Lysark benyttet av Frøyland vedlegges referatet.
Vedtak:
Styret tar resultatene av aktørkartleggingen til orientering.

Sak 12/13:

Osloregionens prinsipper og praksis for betaling knyttet til
prosjektdeltakelse
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg om prinsipper og praksis for
betaling knyttet til deltakelse i samarbeidsalliansens prosjekter. Saken ble
lagt fram for styret på bakgrunn av en drøfting i administrativ
koordineringsgruppe knyttet til etableringen av prosjektgruppen i prosjektet
”Felles plattform for internasjonal profilering av Osloregionen”.
Vedtak:
Styret tar saken til etterretning.

Sak 13/13:

Årsrapport 2012, med regnskap
Vedlagt møteinnkallingen var forslag til årsrapport for samarbeidsalliansens
for 2012. Styret hadde tidligere behandlet teksten. Det fremlagte endelige
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forslag inneholdt i tillegg regnskap og revisorerklæring, forord og
billedmateriale.
Vedtak:
Styret godkjenner Osloregionens årsrapport og regnskap for 2012.
Årsrapporten legges frem som sak til orientering for samarbeidsrådet på
møte 28.05.13.
Sak 14/13:

Osloregionens rådsmøte 2013, Moss
Foreløpig utkast til program
Vedlagt møteinnkallingen var foreløpig utkast til program for konferansedelen
av Osloregionens rådsmøte, 28. mai i Moss. Det var foreslått to hovedtema
for konferansedelen, Osloregionen som næringsregion, og areal- og
transportutvikling.
Sekretariatet informerte om at det jobbes med innledere, og at det kunne bli
justeringer i programmet. Det ble i den forbindelse signalisert at man burde
invitere samferdselsministeren, alternativ også leder for Stortingets transportog kommunikasjonskomite.
Vedtak:
Arbeidet med program for rådsmøte 2013 videreføres i tråd med det
fremlagte utkastet.

Sak 15/13:

Orienteringssaker
• Studietur til Hamburg. Det ble gjort oppmerksom på at dersom det
ennå skulle være fler som ønsker å melde seg på studieturen, så bør
dette meldes til sekretariatet så raskt som mulig. Dette av hensyn til
mulighetene for å skaffe flybilletter og hotellrom.
• MIPIM 2013, foreløpig rapportering: Styrets leder ga en kort muntlig
rapport fra Osloregionens stand på eiendomsmessen MIPIM, som ble
gjennomført 12.-15. mars. Han la vekt på at man i år hadde svært god
deltakelse fra næringslivet, og at stand og standprogram var vellykket.
En video produsert til MIPIM med presentasjon av Osloregionen ble
vist i styremøtet. Sekretariatet informerte om at det legges opp til en
formell sak med evaluering av årets MIPIM til neste styremøte, 25.
april.
• Ny direktør Osloregionens sekretariat, tiltredelse. Det ble informert om
at ny direktør i Osloregionens sekretariat, Øyvind Såtvedt, vil tiltre
stillingen 1.april.

Sak 16/13:

Runde rundt bordet
Styrets medlemmer orienterte om aktuelle politiske saker fra sin
region/fylkeskommune.
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Møte mellom rådmenn og regionadministrasjonen 1. Oktober 2013.
Sted, tid:

Gran rådhus Kl. 10.00 – 12.00.

Til stede:
Fra kommunene:

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann May-Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune

Fra reg.adm:

Regionkoordinator Edvin Straume

Ellers møtte:

John Kristiansen, Karrieresenteret Opus Hadeland
Kristin Molstad, Klimapådriver for Hadeland
Trond Henriksen, Energikanalen AS
Nicolai Dirdal, Entelligens AS

- til sak 10/13
- til sak 11/13
- til sak 11/13
- til sak 11/13

Sak 10/13
Karrieresenteret Opus Hadeland.
Sammen med innkallinga til møtet var det sendt ut:
• Rapport over aktivitet for Karrieresenteret Opus Hadeland for de siste årene.
• Mandat for regionalt Kompetanseforum.
Daglig leder for Karrieresenteret, John Kristiansen, innledet og la bl.a. fram statistikk om:
Videregående opplæring.
I løpet av de fire siste årene har over 500 voksene på Hadeland tatt eksamen for videregående
opplæring i Helse og oppvekstfag eller Studiespesialiserende studieretning. (Ca. 250 på hver
studieretning)
Dette er de to desidert største studieretningene voksen på Hadeland benytter seg av.
Desentralisert høyskoleutdanning.
I løpet av den siste 10-års har karrieresenteret hatt følgende oppslutning til de viktigste desentrale
høyskoletilbud:
o 170 Førskolelærere
o 93 Allmennlærere/grunnskolelærere
o 236 Sykepleiere
o 25 Vernepleiere
o 12 Ingeniører
o 212 Bedøk, org. Og ledelse m/ped.
I tillegg kommer et omfattende etter- og videreutdanningstilbud, knyttet til barnehage- og
skolesektoren.
Fra drøftingssekvensen kan følgende oppsummeres:
• Desentralisert studietilbud:
Det er viktig å få til godt samspill med kommunene slik at Karrieresenteret kan mekle fram
tilbud kommunene har behov for.
I flere kommuner er det prosesser i gang. Viktig at Karrieresenteret kobles på / informeres
om disse.
Det ble gjort konkret avtale om deltakelse på opplegg i Gran 15. okt.
• Regionalt kompetanseforum.
Deltakelse i Regionalt kompetanseforum må prioriteres. Dette er viktig for at forumet skal
fungere etter hensikten.
I drøftingene ble også behovet for praksisplasser til «helse-nors» for flyktninger berørt.
Karrieresenteret er klar over at dette kan være krevende å stille slike plasser til disposisjon og at det

er mange henvendelser om praksisplasser i løpet av året. En er imidlertid avhengig av disse plassene
dersom kursene skal kunne gjennomføres.
Sak 11/13
Fra Klimapådriver.
Regional energirådgivning.
I forkant av møtet hadde klimapådriver sendt ut:
- Informasjon om Energiportalen og hva tilbudet derfra inneholder.
- Forslag til lisensavtale mellom Energiportalen/Entelligens AS og kommunene.
- Forslag til tjenesteavtale mellom Energikanalen AS og den enkelte kommune.
Saken var en oppfølging fra Ordfører-/rådmannsmøtet 3 sept. (Sak 49/13). På dette møtet ble
følgende konklusjon trukket:
• Forslag til avtale utarbeides og legge fram til drøfting på tilsvarende møt 1. okt.
• Demo-versjon presenteres på dette møtet.
• Dersom en går for en slik løsning vil det være avgjørende med god kommunikasjon mot
kommunene, både administrativt og politisk.
Demoversjon ble presentert av de inviterte representantene fra Energikanalen AS og Energiportalen/
Entelligens AS.
Oppklarende spørsmål ble stilt og besvart.
Avtalen gjelder fra tidspunktet den blir underskrevet og til 1. jan 2015.
Kostnaden for kommunene blir på 65 880 (eks. moms) pr. år for Gran og Lunner og 53 880 for
Jevnaker. I tillegg kommer felleskostnader på 20 000 kr som må fordeles mellom kommunene.
Konklusjon:
Etter at representantene for de inviterte selskapene hadde forlatt møtet ble følgende konkusjon
trukket:
• Kommunene inngår de framlagte kontraktene. Dette vil være i tråd med klima og
energiplanene kommunene har vedtatt.
• Fremdriftsplan må justeres. En del leveranser vil det ikke være mulig å levere til de tidsfrister
som er beskrevet. Dette følges opp av den enkelte kommune.
• Klimapådriver utarbeider en plan for hvordan denne energirådgivningstjenesten på en god
måte kan implementeres i kommunens organisasjon og gjøres kjent for innbyggerne.
Miljøfyrtårn – sertifisører til prosjekter på Hadeland.
Det ble vist til tidligere drøfting av saken, seinest på møtet 3. sept.
Etter videre avklaring mot Miljøfyrtårn er det avklart at det er ledig kapasitet blant sertifisører i Oslo
og Akershus.
Det er avklart at følgende kan kontaktes for oppdrag på Hadeland:
• Fredrik Gaustad, Asker
• Mads B. Nakkerud, Oslo
Nærmere opplysninger, med adresse og tlf.nr. finnes i registeret til Miljøfyrtårn.
http://www.miljofyrtarn.no/
Sak 12/13
«Hadeland – nært og naturlig» på kommunens el-biler?
Det er inngått ny rammeavtale for tjenestebiler til kommunene på Hadeland. Avtale omfatter også
leveranse av el-biler.
Det har vært kontakt mellom regionrådet og det interkommunale innkjøpssamarbeidet for å avklare
muligheten for profilering av «Hadeland – nært og naturlig» på disse bilene. Slik profilering vil måtte
komme i tillegg til kommunens egen profilering med kommunevåpen og slagord. En profilering av
«Hadeland – nært og naturlig» på kommunal e el-biler vil samsvare godt med prosjektets formål – at

Hadeland skal «bli den mest attraktive tilflyttings- og etablererregion på Østlandet for den som vil
leve i takt med naturens bæreevne».
Gran vil få de første el-bilene i januar. For de andre kommunene vil en slik anskaffelse være aktuelt
på et seinere tidspunkt.
Rådmannen i Jevnaker gav uttrykk for at det ikke vill være aktuelt for dem å ha slik profilering på sine
el-biler. Begrunnelse for dette var at de også deltar i regionalt samarbeid med kommunene på
Ringerike.
Konklusjon:
Det utarbeides et forslag til hvordan «Hadeland – nært og naturlig» kan profilerers på kommunale ebiler som skal leveres. Slik profilering må komme i tillegg til kommunens egen profilering.
Forslag legges fram på møtet 5. nov.
Sak 13/13
Utdeling av fag- og svennebrev 7. nov.
Fra arrangøren for utdeling av fag- og svennebrev ved Hadeland videregående skole 7. nov. har det
kommet ønske om at faglig leder deltar sammen med lærlinger som har bestått fagprøven.
Rådmennene vil følge dette opp i egen organisasjon.
Lærlingene vil bli informert om arrangementet gjennom fagopplæringskontoret til Oppland
fylkeskommune. Dette kontoret har også ansvaret for påmeldingen til arrangementet.
Foreløpig program legges ved referatet slik at rådmennene kan benytte seg av dette i sitt
oppfølgingsarbeid.

Sak14/13
IS-møtet 18. okt.
Dokumenter til IS-møtet 18. okt. er sendt ut i tråd med framdriftsplanen som ble vedtatt 3. sept. (Sak
52/13).
Før dokumentene ble sendt ut bad Flykningtjeneste (Ftj) for Gran og Lunner om å bli behandlet først i
møtet. Dette var begrunnet med annet pålagt oppdrag på Gardermoen samme dag.
Siden regionkoordinator er klar over at kommunene ønsker Ftj og Voksenopplæringa (Vo) behandlet
etter hverandre, er disse lagt inn som de to første i møtet.
Etter at dokumentene er sendt ut har det kommet henvendelse fra Vo der de ønsker dette
samarbeidet tatt opp sist på dagen, ev. helt først. Dette begrunnes med nettverkssamling på Gjøvik
samme dag.
Samme dag kom det kommet ønske fra kommunalsjef i Gran om å behandle Ftj Og Vo sammen.
Konklusjon:
Både Flyktningtjenesten og Voksenopplæringa innkalles til kl.8.00.
Tjenestene behandles i den rekkefølgen som er oppført i utsendt program – Flyktningtjenesten først
Voksenopplæring deretter.
Siden det er stor overlapping på flere områder for disse tjenestene, vil det være hensiktsmessig med
gjensidig tilstedeværelse under disse drøftingene.
Sak 15/13
Eventuelt.
Rådmannen i Lunner orienterte om at den utlyste stillingen som skatteoppkrever nå er besatt.

EDS
3.10.13

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 1. oktober 2013
Tid, sted:

Gran rådhus. Kl. 12.00 – 14.40.

Tilstede:
Fra Gran:
Fra Jevnaker:
Fra Lunner:

Rådm. Arne Skogsbakken
Ordf. Hilde Brørby Fivelsdal og rådm. May-Britt Nordli
Ordf. Harald Tyrdal og rådm. Tore M. Andresen

Fra reg. adm:

Reg.koord. Edvin Straume

Ellers møtter:

Randi Thorsen, Friluftsteateret Bronsebukkene

- til sak 63/13

Sak 59/13
Reiselivssamarbeidet.
Sammen med møteinnkallinga var følgende sendt ut:
• Notat m/konklusjoner fra møte på Lygnasæter 6. sept.
• E-post med oversikt over foreslått modell for kommunal medfinansiering.
• Notat fra styringsgruppe for igangsatt fusjonsprosess.
• Disposisjon til sak som vil bli lagt fram for regionrådene.
Det ble orientert om møtet på Lygnasæter 6. sept. Alle ordførerne fra Hadeland var tilstede på
møtet. Hensikten med møte var å informere om fusjonsprosessen og å avstemme kommunenes
bidrag i et framtidig reiselivssamarbeid hvor kommunene i Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike
deltar.
- Viktigheten av å kunne benytte partnerskapsmidler i en periode framover ble poengtert.
- Uklarheter i notat oversendt fra styringsgruppa for fusjonsprosessen ble diskutert.
Konklusjon:
Regionkoordinator arbeider videre med saken i tråd med disposisjonen som er presenter.
Rådmennene får saken til gjennomlesning før den sendes regionrådet til behandling 1. nov..
Sak 60/13
Utredning svømmehall.
Kommunestyret i Gran har vedtatt å utrede etablering av nytt og moderne svømmeanlegg i
nærheten av skoleanleggene i Gran sentrum. Det er videre besluttet at det skal tas kontakt med
Oppland fylkeskommune og Lunner og Jevnaker kommuner for etablering av samarbeid om
Investering og drift av anlegget.
Sammen med møteinnkallinga forelå:
• Notat fra kulturkontoret i Gran som redegjør for bakgrunnen og initiativ som er tatt.
• Avtale om interkommunale idrettsanlegg på Hadeland.
Fra Jevnaker kommune ble det signalisert at dette var et prosjekt det ville være vanskelig å få
tilslutning til. Det ble i den forbindelse referert til behandling av tilsvarende henvendelse fra
Ringerike.
Fra Lunner ble det signalisert at initiativet var positivt men at det ville være svært krevende å finne
økonomisk rom til et slikt samarbeide.
Konklusjon:
Gran kommune arbeider videre med saken for å konkretisere hva et framtidig samarbeid om
regionalt svømmeanlegg vil innebære.
Sak 61/13
RHP 2015.
Hva inngår i den gode historien om Hadeland?
Saken ble diskutert med utgangspunkt i drøftingen regionrådet hadde 13. sept. og presentasjonen
Kjetil Lundemoen hadde på dette møtet.
Følgende stikkord tas med i det videre arbeidet:

−
−
−
−
−
−
−
−

De prioriterte tettstedene.
Den gode bo-regionene. «Det gode liv – på landet nær byen»
Opplands Oslo-nære region.
Samarbeid på tvers av kommunene – vi unner hverandre suksess.
Fylkeskommunen på lag i næringsarbeidet.
Forventning om en Fylkeskommune som er positivt tilstede i regionen.
De viktige samferdselsprosjektene (bane – veg)
«Hadeland – Nært og naturlig» - den foretrukne region for de som vil leve i takt med
naturens bæreevne.

Regionkoordinator vil forsøke å innarbeide disse punktene i sitt innspill til den gode historien om
Hadeland
Sak 62/13
Uttalelser – Regionrådet 1. nov
Regionrådet har mottatt følgende dokumenter som er sendt på høring:
• Handlingsprogram 2014-2017 (2023) fra Statens vegvesen.
Sendt på høring av Oppland fylkeskommune m/frist 8. nov.
• Handlingsprogram 2014-2023 fra Jernbaneverket.
Sendt på høring av Oppland fylkeskommune m/frist 8. nov.
• Søknad fra Askeladden Reiser og transport om fornyet ruteløyve for flybuss.
Sendt på høring av Buskerud fylkeskommune m/frist 1. nov.
Saker vil bli forberedt og lagt fram for regionrådet 1. nov.
Sak 63/13
Bronsebukkene.
Randi Thoren, styremedlem i Friluftsteateret Bronsebukkene, orienterte innledningsvis om
situasjonen stiftelsen er i nå. Fra orienteringen gjengis følgende:
• Den økonomiske situasjonen er vanskelig, dette er bakgrunnen for henvendelsen til
kommunene.
• Situasjonen er imidlertid ikke slik at en ønsker å avvikle.
• Det er mange grunner til å videreføre satsingen. Blant disse er:
o Kulturelle årsaker. Eneste teateroppsetning i regionen m/profesjonell deltakelse.
o Læringsarene for lokale deltakere.
o Attraktivitetspotensiale.
o Profilerer regionen.
o Historiefortelling i et fantastisk kulturlandskap.
o Stor dugnadsinnsats - 1000 timer i forb. med årets arrangement.
o Fasiliteter som kan brukes av flere er nå på plass.
(Tribune – musikk bu – høyttalere/mikrofoner)
• Svært beklagelig at en ikke klarte å trekke større publikum i år.
• Det blir ingen oppsetning i 2014.
• 2014 vil bli brukt til å lage en solid plattform for arrangementet og avklare muligheten for et
breiere samarbeid med andre aktører i regionen.
• Stiftelsen er avhengig av å få tilbakespill fra kommunene for å fatte kloke beslutninger for
framtida.
Saken ble drøftet etter orienteringen.
Det kom fram ulike syn på hvordan en burde forholde seg til saken. Flere gav uttrykk for at en hadde
behov for litt mer tid til å avklare hvordan dette burde håndteres. Det ble derfor ikke trukket noen
konklusjon under drøftingen. Det var enighet om å ta saken måtte tas opp igjen på seinere møte i
høst.
Sak 64/13
Avklaring vedr. prinsippdiskusjonen om bruk av partnerskapsmidler.

Regionkoordinator innledet kort og henviste til konklusjonen fra sak 54/13
Han gav uttrykk for at det var behov for å avklare hva en ønsket å diskutere. Han skisserte følgende
aktuelle avgrensing for en diskusjon:
− Bruken av hele ramma.
− Bruk av avsatt reserve.
− Bruken av en ramme til lokale utviklingstiltak som kan avsettes innen innenfor prosjektet «
Hadeland – nært og naturlig».
Det kom fram noe ulikt syn på tilnærmingen regionkoordinator presenterte. Flere gav uttrykk fro
behovet for en helhetlig diskusjon.
Konklusjon:
Saken tas opp igjen når ny regionkoordinator har tiltrådt.
Sak 65/13
Utdeling av Fag – og svennebrev 7. nov.
Regionkoordinator minnet om utdelingen som vil skje på Hadeland vgs. kl. 19.00. torsdag 7. nov.
Ordførerne bekreftet at de ønsket å medvirke under arrangementet.
Det ble også vist til ønske om at faglig leder fra opplæringsbedrift deltar sammen med lærlinger som
har bestått fagprøve, som var formidlet til rådmennene tidligere på dagen.
Sak 66/13
Fra rådmannsmøtet tidligere på dagen.
Regionkoordinator refererte kort fra behandlingen av følgende saker:
• Karrieresenteret Opus Hadeland.
Orientering og drøfting sammen med daglig leder John Kristiansen.
• Fra klimapådriver.
- Inngåelse av regional avtale om energirådgivning.
- Miljøfyrtårn – sertifisører fra Oslo og Akershus vil ta oppdrag på Hadeland.
• «Hadeland – nært og naturlig» på kommunens el-biler.
Dette vil bli utredet. Jevnaker ønsker ikke å være med på en slik ordning.
• IS-møtet 18. okt
Mindre justering av opplegget.
Sak 67/13
Osloregionens rådsmøte 3. juni 2014.
Rådsmøtet til Osloregionen i 2014 vil bli arrangert i nyoppusset Eidsvoldsbygning. Ordførere og
rådmenn oppfordres til å holde av datoen og delta på møtet.
Sak 68/13
Stor-Oslo Nord.
Ordfører Harald Tyrdal innledet og understreket behovet for å evaluere arbeidet som ble
gjennomført høsten 2013 og vinteren 2014. Det bør også vurderes om arbeidet bør fortsette og i
tilfelle i hvilken form. Rådmann Arne Skogsbakken orienterte kort om kontakt som allerede var
opprettet med Gjøvikregionen.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal orienterte om at LINK-prosjektet på Ringerike var avsluttet men at
arbeidet for gode vei og baneløsninger til regionen ville bli videreført i annen form.
Konklusjon:
Regionkoordinator kontakter Gjøvikregionen for snarest mulig å invitere til evalueringsmøte for StorOslo Nord. Viktig at Nittedal har anledning til å delta på møtet.
Sak 69/13
Eventuelt.
Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om prosessen med å tilsette ny regionkoordinator.

EDS
24.10.13

Notat

Til
Fra

Edvin Straume, Lars Olsen og Tore Jan Killi
Morten Christian Mo, Anders Haug Thomassen og Arne-Jørgen Skurdal

Den 11 september hadde styringsgruppen for fusjon mellom Gjøvikregionen Turistkontor (GT) og
Hadeland Ringerike Reiseliv (HRR) møte på Rossmo Gard.
På dette ble styringgruppen enige om følgende i forhold til hva som skal presenteres de respektive
styrene i henholdsvis GT og HRR
Drift av GR/HRR.
AJS sørger for at den administrative drift av GT/HRR fortsetter som om fusjonen var besluttet. Dette
inkluderer at markedsplan og budsjett for 2014 utarbeides og fremlegges for styrene i HRR og
Gjøvikregionen Næringsråd for aksept.
Kommunenes grunnfinansiering.
Regionlederne skal møtes 19.9.2013 med det siktemål å fremlegge et forslag til grunnfinansiering de
neste 3 – 5 årene. AJS følger denne prosessen, bistår ved behov og rapporterer fremdrift til
styringsgruppen for fusjonen. Vi er opptatt av en så langsiktig finansiering som mulig og ber om at
kommunene har dette i mente. Videre vil det framover være behov for koordinering i forhold til
fremtidig ny nasjonal reiselivsstruktur – som kan medføre at man igjen må gjøre nye grep innenfor en
tidsperiode på 3-5 år.
Planlegging av selskapsstruktur fra 1.1.2014.
Det var i dagens møte enighet om at fremtidig struktur bør være så enkel som mulig i påvente av at
den prosess NHD har igangsatt er klarlagt. Styringsgruppen var omforent om følgende antagelser:
-

Regjeringen ønsker å skape en konsernstruktur som effektiviserer og profesjonaliserer
reiselivs Norge.
Fremtidig antall DS vil reduseres fra nær 400 til ca. 40.
DS vil inngå som en del av ett konsern delt inn i 6 landsdelsselskaper.
Driftsfinansiering av DS vil komme fra staten (kontorhold, ansettelser, daglig drift). Øvrige
behov skal dekkes av fylker, kommuner og medlemmer i felleskap. Midlene skal benyttes til
«turistfangst» og i så liten grad som mulig til «kamp om offentlige midler».

I lys av dette foreslår Styringsgruppa at;
-

Struktur frem til konsernmodell er besluttet (antatt 2 – 5 år) gjøres enklest mulig.
HRR nedlegges.
GTovertar medlemsmassen i HRR. Man benytter 2014 på å tilpasse de ulike
medlemskontingentene.
GT overtar alle administrative aktiviteter i HRR,
Mette Stenersen ansettes i GT
Et markedsråd blir ny styringsgruppe i det fusjonerte selskapet. Rådet består av;
4 representanter utpekt av GT
4 representanter utpekt av sittende styre i HRR
+ styreleder som på årlig basis ambulerer mellom representanter fra GT og
regionen i dag underlagt HRR. Det første året utpekes en representant fra GT.
Nestleder i styret ambulerer på samme måte. Det første året er nestleder fra
region HRR.
-

Gjøvikregionen Næringsråd opptrer som styret i det fusjonerte selskap. Leder
og nestleder i Markedsrådet sitter alltid representert i Gjøvikregion
Næringsråd sitt styre.
Det innhentes råd fra et samlet medlemsmøte inkludert kommunene
minimum 1 gang per år. Markedsplan for påfølgende år vedtas på
medlemsmøte i desember. Årsmøte i Gjøvikregionen Næringsråd avholdes i
mai og behandler vanlige årsmøte saker.

Viktige milepæler framover
Styremøter i HRR og GT/NR i uke 39
Ekstraordinære årsmøter etter at saken er benadlet i regionrådene.

Med vennlig hilsen

Morten Christian Mo
Styreleder HRR

Anders Haug Thomassen
Styreleder NR/GT

Arne-Jørgen Skurdal
Turistsjef

Sykehuset Innlandet HF
Styremøte 03.10.13

SAK NR 066 – 2013
VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Forslag til
VEDTAK:
1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering, Prehospitale tjenester, og
Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset
Innlandet.
2. Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag til opplegg og premisser for en ny
gjennomgang av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. Som styrets observatører i
referansegruppen utpekes:
3. Styret ber administrerende direktør innarbeide dokumentene Mål, premisser og
utfordringer av 2010, Strategisk utviklingsplan 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et
samlet og helhetlig dokument som skal utgjøre Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan i
samsvar med Helsedirektoratet sin veileder IS-1369. Utviklingsplanen vil danne
grunnlaget for Sykehuset Innlandet sin søknad til Helse Sør-Øst om overgang til
idefasen.

Brumunddal, 26. september 2013

Morten Lang-Ree
administrerende direktør

Saksbehandler: administrerende direktør Morten Lang-Ree

SAKSFREMSTILLING
SAK NR. 066
0 – 2013

Innledning

Strategisk fokus
2025

2013

Premisser, mål
og utfordringer

2012

2010

I styremøte 5. september 2013, sak nr. 057 – 2013 ble styret gitt en foreløpig orientering om
status og forslag til videre prosess for tidligfaseplanlegging av nytt sykehusprosjekt i Sykehuset
Innlandet. Administrerende direktør redegjorde i saken for at Sykehuset Innlandet gjennom
nedenstående 3 planprosesser har utviklet en helhetlig utviklingsplan for foretaket i samsvar med
Helsedirektoratets veileder IS-136
1369.sak nr. 36/2013:

Delplaner

Helhetlig
utviklingsplan

Delplanene som har vært utarbeidet i 2013 består av delområdene:
•
•
•
•

Det desentraliserte somatiske
somatisk spesialisthelsetjenestetilbudet
Habilitering og rehabilitering
Prehospitale tjenester
Psykisk helsevern og rus

Utviklingsplanen utgjør den første fasen i en omfattende planprosess,, jfr følgende figur:

I forbindelse med behandlingen av styresak 057-2013
2013 fattet styret følgende enstemmige vedtak:
1. Styret tar administrerende direktørs informasjon om innkomne høringsuttalelser og forslag til videre prosess til
foreløpig orientering.
2. Styret vil ta endelig stilling til videre prosess for strategiarbeidet i styremøtet den 3. oktober 2013. I
saksutredningen
ngen overfor styret til dette møtet vil styret be om at administrerende direktør:
A. Legger fram rapporten vedr. ”Samordning i spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen” av 20. mai 2013 til
behandling. Styret forutsetter at nivået på spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen tilpasses rammeforutsetningene
i økonomisk langtidsplan (ØLP).
B. Fremmer forslag til en ny prosess for utredning/utforming av langsiktig struktur på den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet bl.a. med utgangspunkt i visjonen om likeverdige helsetjenester.
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C. Legger til grunn 8 punkts-listen for videreføring av strategiarbeidet slik som beskrevet i saksfremlegget. Styret
er opptatt av fremdriften i strategiarbeidet og mener Sykehuset Innlandet så raskt som mulig avklarer med
Helse Sør-Øst RHF tidspunktet for overgang til idefasen.
3. Styret konstaterer at forslaget i delplanen om å utrede foretakstilknytningen til Kongsvinger sitt opptaksområde
har bred tilslutning og at det er knyttet forventninger til at dette blir fulgt opp raskt. Styret ber derfor
administrerende direktør snarlig ta kontakt med Helse Sør-Øst for å klargjøre tilnærming, innhold og fremdrift i
en slik prosess.

Oppfølging av styrets vedtak
I styrets vedtak punkt 2 er det lagt premisser for administrerende direktør sin oppfølging av
saken overfor styret. Ut fra disse premissene legger administrerende direktør opp til følgende
videreføring av planprosessen:
Ad styrets vedtak pkt. 2A
Rapporten ”Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen” av 20. mai 2013 vil bli lagt
frem for styret til behandling i møte 29. oktober 2013 innenfor rammen av styrets forutsetning i
vedtaket. Det har vært avholdt møte mellom St Olavs Hospital v/administrerende direktør og
Sykehuset Innlandet v/administrerende direktør om hvordan saken skal legges frem i respektive
styrer, herunder blant annet med sikte på likelydende vedtak.
Ad styrets vedtak pkt. 2B
På bakgrunn av uttalelser fra flere høringsinstanser i Oppland som peker på skjevhet og ubalanse
i spesialisthelsetjenestetilbudet mellom Hedmark og Oppland, har styret vedtatt at det skal
igangsettes en ny prosess for utredning/utforming av langsiktig struktur på den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten i Sykehuset Innlandet bl.a. med utgangspunkt i visjonen om likeverdige
helsetjenester.
I styresak 057 – 2013 uttrykte administrerende direktør i sin saksutredning at arbeidet med å
utrede strukturen på og innholdet i den desentraliserte somatiske spesialisthelsetjenesten ikke kan
sluttføres før det er gjennomført en prosess hvor alle synspunkter og hensyn har vært gjenstand
for en helhetlig vurdering i lys av overordnede mål, føringer og verdier. En omforent forståelse/
modell for struktur og innhold i den desentraliserte spesialisthelsetjenesten vil etter
administrerende direktør sin oppfatning være avgjørende for en vellykket videreføring av en
helhetlig strategiprosess i Sykehuset Innlandet.
I saksutredningen viste administrerende direktør også til et opprop fra 8 ordførere i Fjellregionen
(Tynset/Røros-regionen) som uttrykte sterk bekymring over de høringsuttalelsene som foreslo
nedbygging av det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet i Hedmark. I en ny gjennomgang
av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten er det derfor viktig med bred deltakelse hvor alle
syn blir representert.
Med bakgrunn i ovenstående vil administrerende direktør tilrå at det blir opprettet en
referansegruppe med representanter fra begge fylkeskommuners fylkesting og politiske
representanter i regioner hvor det er etablert eller planlegges etablert desentraliserte
spesialisthelsetjenester. Det foreslås slik sammensetning av referansegruppen:
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To representanter fra Oppland fylkeskommune
To representanter fra Hedmark fylkeskommune
En representant fra regionrådet i Fjellregionen
En representant fra regionrådet for Glåmdal
En representant fra regionrådet i Nord Gudbrandsdal
En representant fra regionrådet i Valdres
En representant fra regionrådet for Hadeland
En til to personer som kan representere kommuner i Mjøsregionen med lokalsykehus (utpekt av
KS)
Styret for Sykehuset Innlandet peker ut to observatører i referansegruppen.
Det tilråd at Sykehuset Innlandet peker ut leder og forestår sekretærfunksjonen. Det må påregnes
kjøp av noe eksterne konsulenttjenester inntil stillingen som prosjektdirektør er besatt.
Referansegruppens sammensetning/størrelse kan utvides ved behov ut fra hvilke spørsmål/saker
som den blir bedt om å uttale seg om.
Referansegruppen vil ikke være noe beslutnings-/vedtaksorgan. Det vil imidlertid være naturlig
at Sykehuset Innlandet legger vesentlig vekt på referansegruppens råd og synspunkter, i sær i
spørsmål hvor referansegruppen er samstemt og når synspunktene er i samsvar med Sykehuset
Innlandet sine føringer/rammebetingelser..
Referansegruppens mandat vil være å komme med råd, synspunkter og innspill til Sykehuset
Innlandet sin prosess med en fornyet gjennomgang av den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten. Gjennomgangen må ta utgangspunkt i høringsutkastet til delplan for den
desentraliserte spesialisthelsetjenesten. En viktig premiss for arbeidet vil være å sikre et godt
desentralisert tilbud i hele Innlandet. En annen viktig premiss vil være å sikre etablering av et
robust hovedsykehus som kan representere en god og forutsigbar faglig støtte til det
desentraliserte tilbudet i samsvar med styrets vedtak 21. juni 2012.
Det vil bli opprettet en intern prosjektgruppe i Sykehuset Innlandet som vil forestå
utredningsarbeidet og som referansegruppen vil gi sine råd overfor.
Referansegruppen kan bli også bli tillagt varende rolle i forhold til andre prosesser knyttet til
strategiarbeidet/tidligfaseplanleggingen, herunder for eksempel utredningen av nivå på, innhold i
og omfang av lokalmedisinske sentra.

Ad styrets vedtak pkt 2C
I styresak 057-2013 redegjorde administrerende direktør for videre plan-/arbeidsprosesser i
strategiarbeidet. Administrerende direktør ser for seg følgende prosesser som må prioriteres å
gjennomføre:
1. Gjennomføre samfunnsanalyse i tråd med styrets vedtak, herunder med sikte på
fullføring av analysen i løpet av 2013. Arbeidet har kommet godt i gang og ekstern
konsulent er valgt (Asplan-Viak). Samfunnsanalysen forutsettes oppdatert i forhold til
dagens status på strategiprosessen.
2. Igangsette en prosess for utarbeidelse av en helhetlig modell for den desentraliserte
somatiske spesialisthelsetjenesten slik som beskrevet i saksforelegget
3. Utrede nivå på, innhold i og omfang av lokalmedisinske sentra, og tilsvarende utrede nivå
på og innholdet i lokalsykehusfunksjoner og områdesykehusfunksjoner i hovedsykehuset.
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4. Utrede virkningen av samhandlingsreformen på lang sikt med tydeliggjøring av
oppgavefordelingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Herunder klargjøre Sykehuset Innlandet sine oppgaver i det forebyggende helsearbeid
5. Tydeliggjøre innhold, dimensjonering og lokalisering av prehospitale tjenester i en modell
med hovedsykehus
6. Gjennomføre scenarieutredning for Kongsvinger opptaksområde slik det er beskrevet i
delplanen i samråd med Ahus og etter godkjenning fra Helse Sør-Øst
7. Kvalitetssikre innholdet i utviklingsplanen slik at den gir tilstrekkelig informasjons/plangrunnlag for å gjennomføre idefasen, herunder nødvendige oppdateringer og
suppleringer av nåsituasjonen.
8. Gjennomføre idefaseutredning
Ovennevnte prosessene må ses i sammenheng, og spesielt prosessene 2, 3, 4 og 5 vil herunder
måtte vurderes helhetlig. I oppdragsdokumentet fra Helse Sør-Øst for 2013 er det forutsatt at
Sykehuset Innlandet utarbeider planer for desentralisering av spesialisthelsetjenester i dialog med
kommunene. Gjennom ovennevnte prosesser vil dette kravet i oppdragsdokumentet bli oppfylt.
I tillegg til ovennevnte arbeidsprosesser må det tas stilling til når/i hvilken fase av prosessen
tomtespørsmålet skal utredes og avklares innenfor rammen av styrets vedtak/føring i møte 21.
juni 2012. Det må herunder defineres kriterier for tomtevalg.
Det må også foretas en utredning av Sykehuset Innlandet sin langsiktige økonomiske bæreevne,
og det må foretas en vurdering av fremtidige effektiviseringsmuligheter gjennom blant annet
endringer i medisinsk behandling, medisinsk teknisk utvikling og forlenget/utvidet
åpningstider.(jfr foretaksprotokoll).
Etterbruk av sykehus som legges ned må også avklares.
Administrerende direktør ser for seg følgende hovedalternativer i ulike kombinasjoner som må
være med i det videre utredningsarbeidet:
A. Hovedsykehus ved Mjøsbrua med eller uten sentralsykehusfunksjoner for psykisk
helsevern
B. Hovedsykehus ved Mjøsbrua med eller uten sentralisering/samling av habilitering og
rehabilitering
C. Hovedsykehus ved Mjøsbrua med eller uten gjenværende aktiviteter ved noen av
sykehusene i Mjøsregionen.
D. Hovedsykehus ved Mjøsbrua med ulikt nivå og omfang på desentraliserte tjenester i form
av lokalsykehus og/eller LMS, herunder med eller uten opptaksområdet til Kongsvinger
sykehus
I tillegg må nullalternativet være med (E). Nullalternativet skal vise konsekvensene av å
opprettholde akseptabel ytelse for den faglige virksomheten og bygg i byggenes resterende
levetid.
Den neste planfasen som Sykehuset Innlandet skal gjennomføre er den såkalte idefasen. Det kan
være vanskelig å definere et klart skille mellom hva som hører hjemme i utviklingsplanfasen og
hva som skal utredes i idefasen. Det er også viktig å være klar over at Helsedirektoratets
planveileder med inndeling i planfaser ble lagt frem etter at Sykehuset Innlandet var kommet
godt i gang med sitt planarbeid (veilederen ble lagt frem i desember 2011).
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En idefaseutredning skal i henhold til den nasjonale veilederen omfatte følgende fire
hovedtemaer:
1. Beskrivelse av bakgrunn for igangsetting av planprosessen; mål, mandat, organisering og
rammer for arbeidet
2. Identifisering og avgrensning av tiltaket i forhold til utviklingsplanen og
investeringsplanen. Denne delen inngår også oversikt over overordnede krav og føringer
som ligger i strategiske dokumenter, og som har betydning for de løsninger som kan
velges
3. Presisering av hvilke alternative løsninger som skal utredes
4. Plan for organisering og gjennomføringen av konseptfasen
Mål, mandat, overordnede krav og føringer (tema 1 og 2) er allerede nokså omfattende belyst i
utviklingsplanfasen (jfr Strategisk fokus 2011-2014 – Premisser, mål og utfordringer samt
Strategisk fokus 2012). I forhold til hvilke alternative løsninger om skal utredes (tema 3), er det i
utviklingsplanfasen allerede foretatt en omfattende utredning av ulike alternative modeller for
den somatiske sykehusstrukturen i Mjøsregionen (jfr Strategisk fokus 2025).
Idefasen skal avklare hvilke alternative prosjekter som er ”liv laga”. Dette innebærer at prosjektet
er:
• Relevant, dvs. oppfyller de overordnede målene som gjelder for foretaket
• Gjennomførbart, dvs. kan gjennomføres innenfor helseforetakets finansielle
handlingsrom
• Levedyktig, dvs. at helseforetakets økonomiske bæreevne kan oppretthodes gjennom
prosjektets levetid
Administrerende direktør og styreleder har drøftet tidligfaseprosessen med Helse Sør-Øst. Helse
Sør-Øst mener det vil være formålstjenlig å samle Sykehuset Innlandet sine delprosesser/utredninger i et samlet og helhetlig dokument før det søkes om overgang til idefasen.
Administrerende direktør er enig i denne vurderingen og vil derfor tilrå at det parallelt med
arbeids-/planprosesser som er skissert foran blir prioritert å utarbeide et samlet og helhetlig
dokument som vil utgjøre Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan. Administrerende direktør
mener dette dokumentet kan utarbeides før gjennomgangen av den desentraliserte
spesialisthelsetjenesten er gjennomført/sluttført, og at det foretas justeringer av denne delen i
dokumentet ut fra hva som fremkommer i den nye gjennomgangen.
Administrerende direktør vil måtte komme tilbake til en konkret fremdrifts-/milepælsplan for
det videre arbeidet.

Ad vedtakets pkt 3
Spørsmål om eventuell endring av foretakstilhørighet tilligger det Helse Sør-Øst å ta stilling til.
Administrerende direktør har derfor oversendt styrets vedtak pkt 3 til HSØ for videre
oppfølging.
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Sak 066-2013

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I
SYKEHUSET INNLANDET

Styret slutter seg enstemmig til følgende innstilling fra administrerende direktør:
1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering, Prehospitale tjenester, og
Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet.
2. Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag til opplegg og premisser for videre
utredning av den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. Som styrets observatører i
referansegruppen utpekes: styremedlemmene Nils Røhne og Hans Seierstad
3. Styret ber administrerende direktør innarbeide dokumentene Mål, premisser og
utfordringer av 2010, Strategisk fokus 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et samlet og
helhetlig dokument som skal utgjøre Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan i samsvar
med Helsedirektoratet sin veileder IS-1369. Utviklingsplanen vil danne grunnlaget for
Sykehuset Innlandet sin søknad til Helse Sør-Øst om overgang til idefasen.

SAMFERDSELSAVDELINGEN

Like brev sendes til:
- Buskerud Kollektivtrafikk AS
- Oppland fylkeskommune v/Opplandstrafikk
- Regionrådet i Ringerike
- Regionrådet i Hadeland
- Ringerike kommune og Hole kommune
Vår dato:
30.09.2013
Deres dato:

Vår referanse:
Deres referanse:

2008/25-151

Vår saksbehandler:
Runar Stustad, tlf. 32808687

Søknad fra Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie om løyve
for flybuss til Gardermoen
Vedlagt oversendes kopi av søknad datert 27.9.2013 fra Askeladden Reiser og Transport v/Rolf Lie om
fornyelse av ruteløyve for flybuss på strekningen Ringerike – Gardermoen for 10 år.
Vedlagt oversendes også kopi av gjeldende løyve med fastsatte løyvevilkår. Det presiseres at forbudet
mot lokaltrafikk underveis er opphevet etter at løyvet ble gitt. Det presiseres videre at løyve for
perioden 2004-2013 er tildelt under forutsetning at ruten drives uten offentlig tilskudd.
Som det går fram av søknaden bes det om at det vurderes driftstilskudd fra Oppland fylkeskommune
og Buskerud fylkeskommune. Vi ber derfor om en juridisk vurdering i forhold til gjeldende regelverk
om tilskudd til lokal/regional kollektivtransport fra Buskerud Kollektivtrafikk AS og Oppland
fylkeskommunhe v/Opplandstrafikk.
Buskerud fylkeskommune har hatt handlingsprogram for kollektivtransport 2014-17 på høring i 2013.
Ett av tiltakene i forslaget til handlingsprogram er knyttet til flybuss Hallingdal – Ringerike –
Gardermoen. Selv om handlingsprogrammet ikke vil bli behandlet før i fylkestingets desembersamling, vil vi om kort til etablere et eget prosjekt for flybuss på hele eller deler av strekningen.
Vedlagt følger prosjektbeskrivelsen for tiltak nr 55. Prosjektet vil primært avklare om Hallingdal skal
omfattes av prosjektet, kartlegge reisebehov, vurdere alterantive rutekonsepter og økonomiske
beregninger knyttet til dem.
Det er lagt opp til at utredningsarbeidet vil pågå i perioden november – februar 2014 med politisk
behandling våren 2014. Deltagelsen i og framdriften i prosjektet fremgår av prosjektbeskrivelsen.
Framdriften i prosjektet er dessverre ikke tilstrekkelig tilpasset Askeladdens behov for løyvemessig og
økonomisk avklaring i 2013. Det kan derfor være aktuelt å vurdere en foreløpige ordning for å sikre at
flybussen videreføres inntil det er gjort nødvendige avklaringer om mulighetene for å forbedre
flybusstilbudet og eventuelt få avklaringer knyttet til behov og økonomi.

bfk.no
BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen
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Besøksadresse:
Haugesgate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Vi ber om uttalelse til søknaden innen 1.11.2013.
Med vennlig hilsen
Runar Stustad
samferdselsrådgiver

Vedlegg
1 Søknad fra Askeladden v/Rolf Lie om konsesjon for flybuss til Gardermoen
2 Løyvedokument flybuss til Gardermoen
3 Prosjektbeskrivelsen for tiltak 55 om flybuss
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Notat

Samferdselsavdelingen
Vår dato
Vår referanse
Vår saksbehandler

17.09.2013
12/3288-35
Runar Stustad

Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-17.
Tiltak nr. 55:Flybuss Hallingdal – Ringerike – Gardermoen. Utredning

Oppsummering
Prosjektansvarlig:
Buskerud fylkeskommune

Prosjektleder:
Runar Stustad

Parter:
- Askeladden v/Rolf Lie
- Regionrådene for
- Hallingdal,
Ringerike og
Hadeland
- Oppland fylkeskommune
- Brakar

Arbeidsgruppe – etableres etter avklaring om
Hallingdals deltagelse:
- Prosjektleder
- Brakar
- Opplandstrafikk (Oppland fk.)

Start: Oktober 2013
Ferdigstillelse: Utredningsfase til 1.4.2014

Budsjett 2013: kr 10 000,- (møteutgifter)
Budsjett 2014: kr 130 000,- (møteutgifter og
konsulent)
Deltagere dekker egne reise og møteutgifter.

(Eventuell videreføring av rutetilbud og
eventuell utvidelse avklares underveis.)
Hensikt:
Avklare behov for og eventuell finansiering av
flybuss på hele eller deler av strekningen
Hallingdal – Ringerike – Gardermoen.

Referansegruppe:
- - Regionrådene (Hallingdals stilling vurderes
underveis)
- NHO Transport
- Askeladden
- Reiselivsnæringen langs traséen
- Vurderer NSB Region vest (p.g.a. samordning
med tog).

Prosjektbeskrivelse sist revidert:
- 30. september 2013

Bakgrunn
Flybussen mellom Hole/Ringerike, Hadeland og Gardermoen startet opp våren 2003 og drives på
kommersiell basis av Askeladden v/Rolf Lie med løyve til 31.12.2013. Det er usikkerhet knyttet
til videreføring av tilbudet. Det er også behov for å vurdere forbedringer i opplegget.
Lokale/regionale myndigheter ønsker videreføring og forbedring av tilbudet. Det er ikke satt av
midler til offentlig kjøp. Det vises også til møte med Opplandstrafikk og Regionrådet på Hadeland
den 16.8.2013.
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Reiselivet i Hallingdal og befolkningen i Hallingdal har behov for bedre kollektivtilbud til
Gardermoen. Det må avklares om det er behov/mulighet for regelmessig flybuss til Hallingdal
og/eller bedre korrespondanse mellom tog og flybuss i Hønefoss. Samordning med
Valdresekspressen inngår også i tiltaket.
Målsetting
Avklare behov for og eventuell finansiering av flybuss på hele eller deler av strekningen Hallingdal
– Ringerike – Gardermoen.
Resultat og effekt
Utredningsrapport som kan brukes som underlag for politisk behandling/avklaring våren 2014.
Organisering
Enkel organisering med rapportering direkte til samferdselssjefen.
Gjennomføring eller innhold?
Oppstartfasen:
1: Oppstartmøte med regionrådet Hallingdal for å avklare om Hallingdal skal omfattes av
prosjektet.
2: Oppstartmøte med øvrige aktører, d.v.s Regionrådet i Ringerike, Hadeland og Opplandstrafikk
(fylkeskommunen), Askeladden og Brakar. Hallingdals videre deltagelse avhenger av pkt 1..
Det er i oppstartfasen behov for å avklare oppgavens omfang, behov for konsulentbistand etc.
Videre er det behov for å avklare Askeladdens videre planer for driften av flybussen. .
Utredningsfasen:
- Gjennomføre utredningesoppdraget med bl.a….
- Kartlegging av reisebehov til/fra Gardermoen
- Vurdere alternative rutekonsepter på hele eller deler av strekningen.
- Økonomiske beregninger av alternative rutekonsepter (inkl billettinntekter).
Kommunikasjon/samarbeid/politisk behandling
Politisk behandling av sluttrapport i Hovedutvalget for samferdsel våren 2014. Kan være behov for
drøftinger med regionrådene underveis. For øvrig vurderes kommunikasjonsbehov fortløpende.
Ressurser
Tidsforbruk for prosjektleder antas til totalt 1-2 ukeverk. Midler til møter og konsulentbistand er
foreløpig anslått til ca 140 000,-.
Framdrift
Oppstart oktober 2013. Avklare tiltakets og utredningens omfang.
Utredningsfase november – februar 2014
Beslutningsfase: våren 2014.
Oppfølging
Videre oppfølging er avhengig av utredningens konklusjoner.

Drammen, 17.9.2013
………………………….
Prosjektleders underskrift

……………………….
Leders underskrift
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