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13/14 Utviklingsarbeid i landbruket
Arkivsak-dok. 11/00732-7
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
20.06.2014

Saknr
13/14

Rådmannens innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2014 bevilges 100 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter

Vedlagt

Prosjektbeskrivelse: Hadelandsbonden 2020 – Videreføring i 2014.
Brosjyrer: Hadelandsbonden 2020 – vekst skaper vi sjøl!
Planer for prosjektet Hadelandsbonden 2020 for 2014
Regional handlingsplan for Hadeland 2014
Regionråd sak 20/13 «Hadelandsbonden 2020»

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Landbrukets Fagråd Hadeland er oppdragsgiver og eier av prosjektet «Hadelandsbonden 2020».
Landbrukets Fagråd er en organisasjon hvor kommunene på Hadeland, næringsorganisasjoner,
bedrifter med tilknytning til landbruk og noen gårdbrukere er medlemmer. Formålet til Fagrådet er å
styrke landbruket på Hadeland ved å benytte de totale rådgivningsressursene best mulig.
Utviklingen av landbruket på Hadeland fra 2000 og fram til i dag viser at både areal, antallet dyr
innenfor de fleste husdyrslag, og antall produsenter går ned.
Landbrukets Fagråd har etablert prosjektet «Hadelandsbonden 2020» for å heve kompetansen og
utvikle landbruket på Hadeland.
Prosjektet er tre-årig og gjennomføres i perioden 2011-2013, samt videreføres i 2014. Fagrådet har
et lengre perspektiv på sitt arbeidet, og vil gjennom annen organisering arbeide for å nå målene fram
mot 2020.

Organisering
Saksbehandler Anne Okkenhaug Berntsen ved Landbrukskontoret for Hadeland er prosjektleder for
«Hadelandsbonden 2020». Styret for Landbrukets fagråd er styringsgruppe. Faggruppene innenfor
fagrådet fungerer som arbeidsgrupper og planlegger og gjennomfører møter/kurs innenfor sine ulike
produksjonsområder.
Mål for prosjektet
Det overordnede målet for prosjektet er å:
«Bevare Hadeland som levende bygder, med matproduksjon og et vakkert kulturlandskap.»
Dette ønsker en å oppnå gjennom å:
 Bedre omdømmet – øke statusen for næringa.
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Øke kompetansen – hos eksisterende og nye gardbrukere.
Engasjere kvinner – ta opp aktuelle problemstillinger.
Trygge levebrødet – et overordnet mål for alle aktiviteter.
Sikre rekrutteringa – for å opprettholde landbruket.

Gjennomførte tiltak i prosjektet Hadelandsbonden 2020, i perioden 2011-13.
Landbrukets Fagråd har gjennomført et tre-årig prosjekt i perioden 2011-13 med mål om å øke
kompetansen innafor landbruksnæringa, øke statusen og bedre omdømmet for næringa, sikre
rekrutteringa og engasjere kvinner innafor landbruket.
Det har vært arrangert mange ulike faglige møter innafor mange produksjonsgreiner, som har vært
med på å øke kompetansen i denne perioden. Gjennom arrangering av flere store fellesmøter for
landbruket med både faglig og sosial profil, hvor man har fått snakket opp landbruket, har man
bidratt til å øke fellesskapsfølelsen og trolig også statusen innen næringa. Det har også vært
produsert flere brosjyrer med program for aktiviteter og med presentasjon av ambassadører innen
landbruket, og det har vært produsert banner med logo for prosjektet. Dette har også bidratt positivt
i statusbyggingsarbeidet.
Innafor rekruttering, har prosjektet arrangert to kurs for unge og nye i landbruket med informasjon
om framtidige muligheter innafor landbruk og grønt entreprenørskap, og det har vært drevet PR for
desentralisert voksenagronomkurs i Oppland. Tolv hadelendinger har gjennomført denne utdanninga
i perioden. Prosjektet har også arrangert et avløserkurs for ungdom og nye avløsere.
For kvinner har det vært arrangert flere møter for å samle og bevisstgjøre kvinner innafor landbruket.
Man har prøvd å få fram viktigheten av å engasjere seg i landbruket enten som gardbruker eller som
støttespiller for en gardbruker.
Gjennom prosjektet har også landbruket blitt en del av Hadelandskonferansen som har vært
arrangert i 2012 og 13. Konferansene kan bidra til kompetanseheving og til en bedring av omdømmet
for landbruket. «Hadelandsbonde 2020» har også deltatt med egen landbruksstand på
Hadelandsmessa.
Planer for 2014
Fra prosjektleder har regionrådet fått oversendt oversikt over planlagte aktiviteter i 2014.
Målet for prosjektet i 2014 er å motivere unge til å overta gardsbruk, øke kompetansen hos nye og
etablerte gardbrukere og skape gode nettverk - som kan gjøre at man beholder og rekrutterer folk
inn i næringa, og man ønsker å rekruttere flere inn i produksjon av lokal mat på Hadeland.

Fra oversikten nevnes:
 Rekruttering/motivering av unge inn i landbruket.
Det er et mål å få yngre generasjoner til å satse på landbruket på Hadeland, slik at vi får et aktivt
landbruk og matproduksjon på Hadeland også i framtida.
Det er arrangert en felles samling for unge og nye i landbruket i mars 2014 på Braastad Gaard
med 34 deltakere. Målet var å inspirere og motivere unge til å satse på landbruket framover.
Evalueringa av samlinga viste at dette var et vellykket arrangement med faglig input, mye
inspirasjon og en del nettverksbygging. Samlinga skal følges opp med ulike typer gardsbesøk hos
noen som har satset innen ulike produksjoner både m.h.t. husdyr og planteproduksjon. Og det
skal tilbys rådgiving innen ulike produksjoner og eventuelle samlinger dersom det melder seg
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interesse for visse temaer innen tilleggsnæringer. Det er nylig sendt ut en spørreundersøkelse til
110 personer for å kartlegge ønskene for videre rådgiving.
 Kompetanseheving og nettverksbygging.
Landbruket står overfor store utfordringer innen økonomi, klimatiske endringer, til dels mangel på
agronomisk kompetanse, lange arbeidsdager, mangel på gode avløserordninger m.m. Det er
derfor viktig å bidra til å «løfte» og forsterke landbruksnæringa gjennom faglige og
nettverksbyggende arrangement.
Det har blitt arrangert og skal arrangeres faglige og nettverksbyggende møter for landbruket i
2014. I februar ble det arrangert ett større faglig og sosialt fellesmøte for hele landbruket på
Hadeland. Her var det gode muligheter for nettverksbygging og felles oppløfting for yngre og
eldre innen næringa. Det blir også arrangert andre faglige og nettverksbyggende møter og
samlinger innen produksjoner som korn, potet, sau og storfe. Blant annet planlegges det en
studietur til Sverige for storfeprodusenter til høsten. Vi mener at det å ha gode fagmiljøer for de
etablerte gardbrukerne også vil virke positivt inn på rekrutteringa.
 Kurs om lokal mat på Hadeland.
Det er både på nasjonalt, fylkes- og på regionalt nivå nedfelt et ønske om å øke produksjon og
omsetning av lokal mat, produsert og/eller videreforedlet i den lokale bygd. Landbrukskontoret
for Hadeland har i samarbeid med Landbrukets Fagråd – faggruppe mat, utviklet en lokal strategi
for hvordan man skal videreføre arbeidet med lokal mat fra Hadeland framover. Som en del av
denne strategien ønsker man å arrangere et kurs om lokal mat på Hadeland i 2014. Formålet med
dette kurset er å rekruttere flere inn i produksjon av lokal mat på Hadeland. Kurset er utviklet i et
samarbeid mellom faggruppe mat i Landbrukets Fagråd, Landbrukskontoret for Hadeland og
Fylkesmannen i Oppland. Kurset er planlagt over fire kvelder i 2014, samt en studietur. Dette vil
bli holdt for å motivere, inspirere og opplyse, og vil være både teoretisk og praktisk. Temaene vil
omfatte noe av dette: Råvaren - fra jord til mat; Videreforedling - fra mat til produkt;
Salg/Distribusjon - fra produkt til forbruker; Forbrukeren - fra forbruker til mat på bord

Vurdering:
Regionrådet vurderer prosjektet «Hadelandsbonden 2020» som et godt og viktig prosjekt for
landbruket i regionen. Prosjektet har gjennomført mange tiltak de tre første prosjektårene med god
oppslutning. Planene for 2014 viser at aktiviteten planlegges videreført på en naturlig måte. Arbeidet
med å øke kompetansen og trygge levebrødet til bøndene på Hadeland, har positive ringvirkninger
langt utenfor landbruket. Prosjektet bidrar til å synliggjøre landbrukets betydning for regionen og
verdien av levende bygd med aktiv bruk og vedlikehold av kulturlandskaper. For de fleste er dette
viktige kvaliteter ved regionen vår.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2014 er det avsatt 100 000 kr til prosjektet. Det innstilles på at
midlene stilles til disposisjon.

Vedlegg til sak
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14/14 Kompetanseutvikling på Hadeland - 2014
Arkivsak-dok. 12/01429-6
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
20.06.2014

Saknr
14/14

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2014 bevilges 300 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter
Kompetanseutvikling på Hadeland. Prosjektplan for 20114-15.
Årsrapport 2013 for prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland»
Avtale om tilrettelegging av Fag- og Høyskoleutdanning på Hadeland
Regionråd sak 21/13 «Kompetanseutvikling på Hadeland»
Avtale om Karrieresenter Hadeland, fra sept. 2008
Regional handlingsplan for Hadeland 2014
Regional planstrategi for Oppland 2012-2016.

Vedlagt
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland har alltid benyttet midler fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune til medfinansiering av kompetanseprosjekter rettet mot regionens voksne
befolkning. Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» mottok 250 000 kr i 2013.
«Avtale om tilrettelegging av desentral Fag- og Høgskoleutdanning på Hadeland» ble inngått mellom
kommunene, fylkeskommunene og Karrieresenteret Opus Hadeland høsten 2010. Dette er en
videreføring av tidligere avtale inngått i 2002. Det fremgår av denne avtalen at Karrieresenteret Opus
Hadeland forplikter seg til å påta seg oppdraget med å legge til rette for og administrere desentrale
Fag- og Høgskoleutdanninger for voksne på Hadeland. Kostnadene ved dette er fastsatt til 180 000
kr. pr år.
Oppdraget til karrieresenteret er ytterligere stadfestet gjennom «Avtale om Karrieresenter
Hadeland» som ble inngått mellom kommunene, fylkeskommunen og NAV i 2008.
Regionalt handlingsprogram for Oppland 2014 har følgende føringer: Styrke kommunenes og
bedriftenes kunnskap om de tilbud og den rollen karriere Oppland har med å øke kompetansen i
fylket.
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Tidligere prosjekter
Flere utdanningsprosjekter er gjennomført hvor partnerskapsmidler er benyttet som
medfinansiering. Forrige prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus Hadeland hadde tittelen «Desentral
utdanning på Hadeland» og ble gjennomført i årene 2010 og 2011.
Nåværende prosjekt ble igangsatt i 2012. For å videreføre eksisterende aktivitet og samtidig
videreutvikle arbeidet med regional kompetanseutvikling foreslås det nytt prosjekt med tittelen "
Kompetanseutvikling i Hadelandsregionen " til utgangen av 2015. Hovedmålet med prosjektet er
kompetanseutvikling i samarbeid med regionens næringsliv.
«Kompetanseutvikling på Hadeland» - prosjekt for 2014.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2014 er følgende innarbeidet som retningsgivende for bruk av
partnerskapsmidler.
•Desentralisert utdanning/ Kompetanseutvikling Hadeland. 300 000
Prosjekt i regi av Karrieresenteret som understøtter avtalene inngått med kommunene – hovedfokus
små og mellomstore bedrifter
Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» har som hovedmål:
Prosjektet skal bidra til å:
 Videreutvikle samarbeidet med regionalt arbeidsliv om kompetanseutvikling
 Utarbeide oversikt over regionalt kompetansebehov
 Utvikle nettverk og opplæringstiltak i henhold til definert behov
 Videreføre eksisterende aktiviteter
 Avklare hvordan virksomheten kan videreføres i varig drift etter at prosjektperioden er over.

Bakgrunnen for prosjektet er erkjennelsen av at små og mellomstore bedrifter (SMB) er
dominerende i næringslivet, dette gjelder også for Hadeland. Det er ofte lite samarbeid om
kompetanseutvikling med disse bedriftene. Dette er blant annet dokumentert i rapport fra
forvaltningsrevisjonen i Oppland fylkeskommune (2011).
Prosjektet gjennomføres etter PLP – metodikken. Regionkoordinator er prosjektansvarlig (PA) og
John Kristiansen, daglig leder ved Karrieresenteret Opus Hadeland er prosjektleder (PL). Det
er opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, medlemmene her sitter også i Regionalt
kompetanseforum, som er et rådgivende organ for Karrieresenteret.

Nye aktiviteter
 Kartlegging og koordinering av regionens behov for opplæring for voksne.



o

Oppsøkende virksomhet for å være i dialog, skape relasjoner og definere behov for
kompetanseutvikling. Gjennomføre prosesser for å kartlegge behov for studier i et
utvalg bedrifter og kommunene i regionen.

o

Aldersstatistikk i sektorer eller bransjer som grunnlag for å ”shoppe” og planlegge
studietilbud i samarbeid med aktuelle høgskoler.

Kompetanseutvikling i samarbeid med næringslivet.
o

Utvikle og tilby opplæring som etterspørres.

o

Tilby kortere kurs innen for eksempel språk, IKT.
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o

Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – opplæring for personer i arbeidslivet innen
IKT, lesing, skriving, hverdagsmatematikk.

o

Meglerfunksjon innenfor fag og høgskoletilbud.

Gjennomføre relevant forskning innen et utvalg små og mellomstore bedrifter i regionen for å få
kunnskap om hva ledere av små og mellomstore bedrifter tenker om kompetanseutvikling. Sees i
sammenheng med prosjekt initiert av Universitetet i Tromsø v/ Gunnar Grepperud m.fl.
Tilby bruk av videokonferanse for kommuner og næringsliv til møter og kurs.


Nye studier på høgere nivå.

Det utarbeides plan med tiltak som godkjennes av styringsgruppen for prosjektet.
Videre drift av igangsatte aktiviteter i regi av avtale med kommunene.
Følgende regionale aktiviteter videreføres:



Igangværende regionale prosjekter:
o Skolesektor – ”Læringsmiljø Hadeland”, videreføres ut 2016.
Igangværende desentralisert fag og høgskoleutdanning:
o Sykepleierstudium, Høgskolen i Gjøvik.
o Grunnskolelærerstudium, Høgskolen i Telemark.
o Førskolelærerstudium, Høgskolen i Telemark.
o Grunnskolelærerstudium, Høgskolen i Hedmark. (oppstart H14)
o Studier gjennom www.studiesenteret.no
o Videre medlemskap og markedsføring av studietilbud i www.studiesenteret.no

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

Vedlegg til sak
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15/14 Turkart Hadeland - utbetaling av avsatte midler
Arkivsak-dok. 11/02388-6
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
20.06.2014

Saknr
15/14

Innstilling:
I henhold til tidligere vedtak i regionrådet om bevilgning av midler til Turkart Hadeland,
imøtekommer Regionrådet forespørsel om utbetaling av 225 000,- til prosjektet, på tross av
endringer i prosjektplanen.

Saksdokumenter





Internt notat om endringer i forhold til opprinnelig prosjektbeskrivelse og
søknad om utbetaling av deler av tidligere bevilgede midler fra Regionrådet
Saksfremlegg 22.06.2012 om bevilgning av midler til Temakart Hadeland
Prosjektbeskrivelse Temakart Hadeland
Saksfremlegg 17.06.2011 om bevilgning av midler til Temakart Hadeland

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Prosjektet Turkart Hadeland fikk i årene 2010-12 bevilget 300 000 kr fra Regionrådet for Hadeland.
Det er ikke søkt om utbetaling av disse midlene, kommunene har dekket utgiftene til prosjektet så
langt. Totale kostnader så langt er dokumentert, og er ca 340 000,-.
Alle Hadelandskommunene var med tidligere, men i 2013 ga Jevnaker beskjed om at de ikke kunne
være med i prosjektet videre.
I følge opprinnelig kostnadsoverslag var en av de større postene i prosjektet skilting. I dag er det ikke
hensiktsmessig for prosjektet å gjennomføre dette. I tillegg til kostnader ved etablering vil dette også
medføre behov for budsjettmidler til drift og vedlikehold. Kulturkontoret gran/Lunner ønsker
derimot fortsatt å trykke kart over de registrerte turene i Lunner og Gran kommuner, men i stedet
for skilting ønsker de å få
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etablert en App for mobilbrukere hvor registrerte turruter lastes inn. Denne appen skal omfatte
turrutene som til nå er registrert i Lunner og Gran, men det er også muligheter for at Jevnaker kan gå
inn om de ønsker det ved et senere tidspunkt. Det er muligheter for at denne appen kan koble
registrerte kulturminner opp til turrutene, og kommunenes fagperson på dette feltet er sterkt inne i
prosessen med etableringen. Det har vært gjennomført møte med firmaet TurApp AS, som leverer et
produkt som vi ser dekker de behovene vi har. Planene er diskutert i arbeidsgruppa for prosjekt
Turkart Hadeland og de er enige om å prøve å sluttføre prosjektet med å trykke kart og etablere en
TurApp Hadeland.
Prosjektet Turkart Hadeland søker om å få godkjent omsøkte endringer i prosjektplanen og at det
utbetales kr 225 000 av tidligere bevilgninger fra Regionrådet for trykking av kart og etablering av
TurApp Hadeland. Prosjektet sier de ikke vil bli søkt om ytterligere midler til prosjektet som avsluttes
med disse etableringene.

Vurdering:
Prosjektet Temakart for Hadeland er godt forankret som et prosjekt som omfatter alle kommunene
på Hadeland. Prosjektet framstår som verdifullt i et folkehelseperspektiv, det kan bidra til trivsel og
bolyst både for kommunenes egne innbyggere og for tilreisende.
En ser det som positivt at kartene gjøres tilgjengelige via en app. Dette vil i stor grad kunne øke
bruken av turrutene.
Regionrådet for Hadeland har i årene 2010-12 bevilget totalt 340 000,- til prosjektet Turkart
Hadeland. Disse midlene er ikke utbetalt. Prosjektet ønsker nå å etablere en app med registrerte
turruter, og ønsker på tross av endringer i prosjektplanen å få utbetalt 225 000,- av tidligere
bevilgede penger.
Midlene til Turkart Hadeland som tidligere er bevilget står på fond, og det vil ikke bli søkt om midler
fra Regionrådet utover denne summen.

Vedlegg til sak
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16/14 Underskuddsgarantid for Hadelandsmessa 2014
Arkivsak-dok. 12/02469-2
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
20.06.2014

Saknr
16/14

Innstilling:
For å redusere den økonomiske risikoen og bidra til utvikling ved årets arrangement stiller
Regionrådet for Hadeland en underskudds garanti, begrenset oppad til kr. 150 000,-

Saksdokumenter
Brev til Hadelandshagen 25.10.2012 – Underskuddsgaranti til Hadelandsmessa og
Hadelandskonferansen 2012

Vedlagt
Nei

Saksopplysninger:
Hadelandshagen søker om utviklingstilskudd til Hadelandsmessa 2014. Men i tråd med tidligere
praksis innstilles det i stedet på en underskuddsgaranti på kr 150 000,- i 2014.06.16
Regionrådet for Hadeland er positive til den utviklingen som nå skjer med Hadelandsmessa og
arbeides som gjøres for å utvikle en årlig Hadelandskonferanse. Det er viktig for utviklingen i
regionen at representanter for næringslivet tar initiativ og ansvar for et slikt arrangement.
Regionrådet for Hadeland ønsker å bidra til at arrangementet kan videreutvikles.
For å redusere den økonomiske risikoen og bidra til utvikling ved årets arrangement stiller
Regionrådet for Hadeland en underskudds garanti, begrenset oppad til kr. 150 000,Før garantien kommer til anvendelse forutsetter en at alle muligheter er benyttet for å dekke
arrangementets utgifter innenfor arrangementet rammer og at Regionrådet for Hadeland får full
innsyn i arrangementets regnskap.
Regionrådet er opptatt av at Hadelandsmessa og Hadelandskonferansen skal ha anledning til å
utvikle seg. Regionrådet er spesielt opptatt av at messa og konferansen får en god og fornuftig
utvikling i en i en utviklingsfase de nærmeste år.
Hadelandsmessa har blitt arrangert av Hadelandshagen AS to ganger tidligere og har vært et
vellykket arrangement med over 5.000 besøkende.

Vurdering:
Hadelandsmessa søker regionrådet om midler for utvikling av arrangementet i perioden 2014 til
2016. Primært ønsker messa midler til å øke antallet besøkende ved å helt eller delvis redusere
betalingen ved inngang. Regionrådet ønsker å bidra til utviklingen av Hadelandsmessa og avsetter
derfor 150.000,- i underskudds garanti for 2014.
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17/14 Orienteringssaker 20.juni 2014
Arkivsak-dok. 14/00281-5
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
20.06.2014

Saknr
17/14

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

Saksdokumenter

Vedlagt

Regional plan for Hadeland – utkast 13.juni 2014

Ja

Orientering:


Regional plan for Hadeland v/ Edvin Straume og Kristin Loe-Kjelstad OFK



Nytt fra fylkesmannen



Nytt fra Oppland Fylkeskommune



Kommunereformen v/ Fylkesmann Kristin Hille Valla



Osloregionen – muligheter, profilering og vekst v/ direktør Øyvind Såtvedt

Vedlegg til sak
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