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1. Regionreform – bakgrunn
I juli 2015 ble fylkeskommunene invitert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner til
å vurdere om det ville være aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.
Bakgrunnen for dette var Stortingets behandling av St.meld.nr 14 (2014-2015) Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner.
Oppland Fylkeskommune har spilt inn spilt inn følgende forslag til nye oppgaver:
 Naturressursforvaltning – flere oppgaver innenfor konsesjonsbehandling og veiledning som i
dag ligger innenfor NVE sitt ansvarsområde.
 Planlegging – et større og tydeligere veiledningsansvar etter plan- og bygningsloven.
 BUF-etat – flerre oppgaver knyttet til kompetanseutvikling og veiledning innenfor barnevern.
 Miljø og landbruk – vurdere overføring av flere oppgaver og ansvarsområder som i dag ligger
under fylkesmennenes ansvarsområde.
 Utdanning – et større og tydeligere ansvar for etablering av samarbeidsarenaer for
kompetanseutvikling, veiledning, og tidlig innsats i det 13-årige grunnopplæringsløpet.
 Spesialisthelsetjenesten – vurdere overføring av oppgaver og ansvar.
 Forskning – deler av forskningsrådets oppgaver som har regionales perspektiver.
 Kulturarv – oppgaver innenfor kulturminnefeltet i samsvar med pågående prosesser ved
riksantikvaren.
 Kultur – ansvaret for og støtte regionale kulturinstitusjoner, kulturbyggmidler, regionale
utviklingsmidler og kulturrådets regionale funksjoner.
 Regionale utviklingsmidler – integrerings- og mangfolds direktoratets og
Nasjonalbibliotekets regionale utviklingsmidler.
 Vegforvaltning – overføring av Statens vegvesen sitt regionapparat og fylkesavdelinger.
 Tannhelsetjeneste – må fortsatt være en fylkeskommunal oppgave.
Meld. St. 22 (2015-2016) Nye folkevalgte regioner – rolle, strukturer og oppgaver ble behandlet i
Stortinget juni 2016 og bekrefter at det er et flertall på Stortinget for anslagsvis 10 folkevalgte
regioner i landet. Regjeringen uttaler at tiden er moden for en reform som gir større og mer
funksjonelle enheter. Videre sier Regjeringen at den regionale inndelingen må være i samsvar med
de samfunnsutfordringer som regionalt folkevalgt nivå skal bidra til å løse. Målsettingen med
reformen er tilrettelegging for positiv samfunnsutvikling, forenkling og tydeligere ansvarsdeling,
redusert byråkrati og økt effektivitet samt styrking av demokratiet på regionalt nivå. Kommunal- og
regionaldepartementet utfordret fylkene til å fatte vedtak om eventuell sammenslåinger innen 1.
desember 2016.
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I behandlingen er det beskrevet fra kommunal- og forvaltningskomiteen hvordan de nye folkevalgte
regioners rolle, struktur og oppgaver skal være. Nye oppgaver til regionalt nivå er betinget av større
regioner. Stortinget har også bedt om at det blir nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede og foreslå
oppgaver som kan styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og gi bedre tjenester for
innbyggere og næringsliv. Utvalget skal avslutte sitt arbeid innen 1. februar 2018. Det gir rom for
oppfølging med sikte på at eventuelle endringer i oppgavefordelingen kan tre i kraft når de nye
fylkeskommunene etableres 1. januar 2020.
Stortinget behandlet 8. juni 2017 (Innst. 385 S 2016-2017) regionreformen og vedtok å redusere
dagens 19 fylker til 11, inkludert Oslo. Oppland og Hedmark fylker slås sammen til et innlandsfylke,
mens Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til fylke Viken. Det gjennomføres tilsvarende
sammenslåinger i fylkesstrukturen i hele landet, bortsett fra i Møre og Romsdal og Rogaland.
Prosesser med grensejusteringer vil være aktuelt i hele landet. Sammenslåingen gjelder med
virkning fra 1.1.2020 (med unntak av det nye Trøndelag, som opprettes fra 1.1.2018).

Regjering og Storting begrunner dette med at denne inndelingen vil bedre kunne løse de
samfunnsutfordringene regionene står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle
for fylkeskommunene.
Stortinget legger til grunn at større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil kunne styrke
lokaldemokratiet og vekstkraften samt legge grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale
aktører og en styrket samfunnsutvikling.
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1.1 Regjeringens mål med regionreformen:


Legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle deler av landet, ut fra regionale fortrinn,
forutsetninger og prioriteringer.



Legge til rette for samordnet oppgaveløsning, samordning av sektorer og prioriteringer, og
for sektorovergripende initiativer.



Bidra til forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen innenfor samfunnsutvikling.



Større fylkeskommuner som har bedre mulighet til å være likeverdige partnere i samarbeid
med statlige aktører, og som bedre vil kunne fremme innbyggernes og næringslivets
interesser overfor nasjonale myndigheter.



Større fylkeskommuner med større kapasitet og kompetanse i oppgaveløsningen, og som gir
stordriftsfordelinger og frigjøring av ressurser til tjenesteproduksjon.

I Innst 385 S framgår det under pkt 1.5.4 at det i sammenheng med regionreformen vil være
kommuner som på grunn av for eksempel bo- og arbeidsmarked vil ønske å bytte fylke.
Stortingsflertallet sier også at en reform vil kunne legge til rette for at unaturlige grenser mellom
fylkeskommunene forsvinner
Fylkesmannsembetene har fått samme inndeling som fylkeskommunene og ny struktur iverksettes
fra 1.1.2019.

1.2 Regionale prosesser
Først etter Stortingsvalget 2017 som ga som resultat at Solberg-regjeringen fortsatte, ble det endelig
avklart at regionreformen ville bli iverksatt. Mange av regionprosessene var satt på vent til denne
avklaringen kom.
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1.2.1 Oppland og Hedmark

Innlandet
Oppland: 25 192,1 km2n og 189 476 innbyggere fordelt på 26 kommuner.
Hedmark: 27 397,8 km2 og 196 190 innbyggere fordelt på 22 kommuner.

Regionreformprosessen i Oppland startet med sondering og naboprat med aktuelle nabofylker. Ingen
andre fylker enn Hedmark ønsket da å gå i videre prosess med Oppland. Det har vært i dialog med
politisk ledelse i Akershus og Buskerud i tillegg til Hedmark. Fylkestingene i Hedmark og Oppland
gjorde i juni 2016 likelydende vedtak om å be om en utredning som et beslutningsunderlag for en
eventuell etablering av en ny folkevalgt region i Innlandet, bestående av dagens Oppland
fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.
Fylkestingene i Oppland og Hedmark har valgt respektive fellesnemnder for å avklare de prinsipielle
sidene ved sammenslåingen av de to fylkene. Fellesnemndene var kommet til enighet 20.12.2017 da
følgende ble presentert:
Det nye fylket skal ha navnet Innlandet fylkeskommune og ha politisk og administrativt hovedsete på
Hamar. For øvrig skal de administrative funksjonene i en viss grad deles mellom Hamar og
Lillehammer. Fylkestinget skal ha 57 representanter og styres etter formannskapsmodellen.
Fylkestingene i Oppland og Hedmark skal godkjenne avtalen i midten av januar.
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1.2.2 Akershus, Buskerud og Østfold

Fylkene Østfold, Akershus og Buskerud som skal fusjonere til Viken fylkeskommune, har arbeidet
lengre med prosessen og hadde blant annet utarbeidet en felles intensjonsavtale på vårparten 2017.
Denne fikk imidlertid forskjellig skjebne ved behandlingen i fylkestingene. Disse fylkene var derfor
klare til å gå videre med utgangspunkt i intensjonsavtalen etter Stortingsvalget. Alle tre fylkesting
har vedtatt navnet på det nye fylket (Viken), at det nye fylkestinget skal ha 87 medlemmer og en
fylkesnemnd bestående av 34 medlemmer. Viken fylkeskommune får en parlamentarisk styringsform
og hovedkontoret skal ligge ved togstasjon i Akershus vest, nærmest mulig Oslo. I tillegg vil Viken ha
kontor i Nedre Glomma i umiddelbar nærhet til togstasjon, med om lag en fjerdedel av
arbeidsplassene knyttet til sentraladministrative funksjoner.

Viken hadde sitt konstituerende møte i fylkesnemnda den 8. desember med vedtak om leder og
nestleder, oppnevning av arbeidsutvalg, reglement for partssammensatt utvalg, fremdriftsplan, og
strategi for rekrutering av prosjektleder.

Fellesnemndas første møte etter at den er konstituert finner sted på Kongsberg i Buskerud, 4. - 6.
januar 2018. I februar møtes partene på Fornebu i Akershus.
Viken
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Østfold: 4 180,68 km2 og 292 893 innbyggere fordelt på 18 kommuner (færre fra 2020).
Akershus: 4 917,94 km2 og 604 368 innbyggere fordelt på 22 kommuner (færre fra 2020).
Buskerud: 14 910,93 km2 og 279 714 innbyggere fordelt på 21 kommuner (færre fra 2020).

1.3 Endring av fylkesgrenser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har instruert fylkesmennene om å gå i dialog med
kommunene i randsonene av de nye fylkene for å avklare om det er aktuelle kandidater for
fylkesbytter. Dersom det er kommuner som ønsker fylkesbytte som skal gjelde fra 1. januar 2020, ber
departementet om at tidsplanen følger disse milepælene:
 Desember 2017/Januar 2018 – vedtak i kommunestyrene.
 Februar 2018 – fylkesmannens vurdering.
 Februar/Mars 2018 – vedtak i fylkestingene.
KMD legger i sin prosess opp til at kommunen sender sine vedtak til fylkesmannen og
fylkeskommunen. Fylkeskommunen sender sine vedtak til kommunal- og
moderniseringsdepartementet.
For fylkesgrensejusteringer som iverksettes fra 1. januar 2020, vil departementet legge til rette for at
innbyggerne kan stemme til fylkestinget i sine nye fylker ved fylkestingsvalget høsten 2019.

1.3.1 Kommunal utredningsprosess

Jevnaker og lunner kommune har vedtatt at utredningsarbeidet skal skje parallelt med bistand fra
regionrådssekretariatet med sikte på å avklare om Hadelandskommunene tilhøre det nye
«Innlandet» (Oppland og Hedmark) eller bli med i Viken (Akershus, Østfold og Buskerud)
Mandat som ble lagt frem i kommunestyrene:
«Det igangsettes et utredningsarbeid om framtidig regional tilhørighet for kommunene på
Hadeland. Regionrådssekretariatet for Hadelandsregionen bes om å koordinere arbeidet i
samarbeid med fagpersonale fra kommunene.
Utredningen må gi svar på hvilke konsekvenser det vil kunne ha for den enkelte kommune enten å
endre fylkestilhørighet til Viken eller forbli i Innlandet. Det er viktig at utredningen oppsummeres i
konklusjoner for den respektive kommune.»
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Viktige tema som forsøkes å belyses i en utredning på Hadeland om fylkestilhørighet:
Tema
Vekstkraft og regional utvikling

Spørsmål som skal utredes

Bo og arbeidsmarkedsregion

Hvordan vil en ny region påvirke
befolkningens muligheter for
arbeid og inntekt?

Infrastruktur

Hvordan sikre helhetlig
ivaretakelse av areal- og
transportinteresser tilpasset
klima- og miljøhensyn i en ny
region?
Hvilken politisk innflytelse vil
Hadelandskommunene få i
en framtidig region?
Hvordan vil en ny region
styrke kulturtilbud og
identitet for befolkningen på
Hadeland

Politisk innflytelse

Kulturell tilhørighet og identitet

Kompetanse

Statlig organisering kontra regional
utvikling

Hvordan kan kommunene
spille en sterkere og mer
slagkraftig rolle som
utviklingsaktør i en ny
region?

Hvordan vil en ny region bidra til
mulighetene for utdanning og
kompetanseutvikling for
innbyggerne på Hadeland
Hvordan vil en ny region påvirke
innbyggernes og kommunenes
forhold til regional stat og
nasjonale statlige organer?

Faktorer som skal vurderes
Demografi
Næringsutvikling
Regionale virkemidler og regionalt
fokus
Sentrum - periferi
Pendling
Sysselsetting
Arbeidsmarkedstilbud
Kollektivtransport (tilbud og
organisering)
Jernbane
Riks- og fylkesveier
Bredbånd
Regionalt og statlig nivå

Hvor bruker innbyggerne kulturelle
tilbud?
Hvor opplever vi «å høre til»?
Følelsen av identitet.
Videregående opplæring
Universitets og høyskoleutdanning
Etterutdanning
Regional stat og nasjonale statlige
organer (politi,
spesialisthelsetjenester, vegvesen
etc.)

Vedtak i Lunner:
«Lunner kommune vedtar mandatet for utredning av framtidig regiontilhørighet for
Hadelandsregionen. Utredningsarbeidet skjer parallelt i Jevnaker, Gran og Lunner med bistand fra
regionrådssekretariatet. Utredningen gjennomføres innen 1. februar 2018.»
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Vedtak i Jevnaker:
«Mandat for utredning av framtidig regiontilhørighet godkjennes.
Utredningsarbeidet skjer parallelt i Jevnaker, Lunner og Gran med bistand fra
regionrådssekretariatet.
Utredningen legges fram for beslutning om framtidig regiontilhørighet innen 15. desember.»
Vedtak i Gran:
«Det er ikke aktuelt for Gran kommune å delta i utredningsarbeidet knyttet til fremtidig
regiontilhørighet på dette tidspunktet.»

Lunner: 291,84 km2 og 9080 innbyggere.
Jevnaker: 225,72 km2 og 6780 innbyggere (30.9.2017).
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2. Nye fylkeskommuner
Alle fylker unntatt Rogaland, Møre og Romsdal, Finnmark og Oslo blir nydannet fra 1.1.2020. I resten
av landet blir det endringer, også for våre kommuner og våre innbyggere. Hadelandsregionen vil
oppleve endrede forutsetninger som følge av at Oppland og Hedmark fylke slås sammen til nytt
fylkesmannsembete og ny fylkeskommune.
Hva betyr disse endringene for våre kommuner? Hva vil en ny fylkeskommune bestående av Oppland
og Hedmark med klar tyngde fra Mjøsa og nordover bety for oss? Hva vil en stor ny region som vi
ligger tett inntil kunne gi av muligheter og utfordringer for våre kommuner?
Hvilken tilhørighet vil kunne gi best forutsetninger for videre vekst og utvikling av kommunene, som
best legger til rette for innbyggerne og næringslivet vårt? Det vil bli nye interessefellesskap og
interessemotsetninger innen og mellom de nye regionene. Hvordan vil dette endre forutsetningene
for kommunene på Hadeland for å kunne utøve innflytelse på regionalt og statlig nivå? Lunner og
Jevnaker er en del av Osloregionen og har en sentral beliggenhet med Romerike i sør og øst og
Ringerike i vest. Dette gjør at regionen vil bli omkranset av det nye Viken, som har mange
sammenfallende muligheter med Lunner og Jevnaker.
Det kan være en utfordring om man ikke frigjør seg fra dagens fylkesgrenser som utgangspunkt for
funksjonelle bo- og arbeidsregioner. Dagens fylkesgrenser følger det gamle Amtgrensen fra slutten av
1600-tallet.
Vurderingen av ny fylkestilhørighet kan ikke utredes fullt ut. Det er svært mange ulike variabler som
må vurderes og vektes opp mot hverandre. Om Jevnaker og Lunner skal tilhøre det nye fylket i
Innlandet eller det nye Viken-fylket er derfor en sak som krever politisk helhetsvurdering der framtid
må telle mer enn nåtid og fortid.

2.1 Bo og arbeidsmarkedsregion
Innbyggerne i Jevnaker og Lunner pendler mye internt og til nærliggende regioner. Pendling blir mye
brukt som et parameter for tilhørighet og fornuftig kommunal og regional avgrensning. I NIBR
rapport 2013:1 er Gran og Lunner plassert i Bo- og arbeidsregion (BA) 5 Oslo, sammen med alle
kommunene i Akershus, tre fra Østfold og to fra Buskerud. Jevnaker er her plassert i BA region 21
Ringerike sammen med kommunene Ringerike og Hole.
Som tabellene viser er utpendling sørover og vestover den mest dominerende.
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70% av Jevnakers 3248 arbeidstakere (1.1.2017) arbeider enten i egen kommune eller i
Ringeriksregionen.
I tillegg pendler store deler av Lunners befolkning til Gran. Selv om pendlingen sørover fra Lunner har
gått ned noe de siste årene er det fortsatt ca 40% av Lunners befolkning som pendler til
Osloregionens arbeidsmarked, dette er større enn fra mange kommuner i Akershus.
45% av Lunners befolkning arbeider enten i Lunner eller Gran.

Tabell 1: Pendling fra Jevnaker og Lunner. Antall og % av sysselsatte i kommunen
Pendlingsretning

Bosted

Sørover -

Vestover -

Internt -

Østover-

Osloregionen

Ringerike/Hole

Hadelandskommunene

Gardermoen

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Lunner 2000

2129

48 %

92

2%

1998

45 %

32

0.8%

Lunner 2017

1848

40,50 %

146

3%

2137

47 %

136

3%

Jevnaker 2000

320

10,50 %

779

25 %

1776

54,50 %

25

0,80 %

Jevnaker 2017

356

11 %

1027

32 %

1590

49 %

60

2%

Noe av hensikten med regionreformen er å få mer helhetlig areal- og transportplanlegging. Denne
planleggingen bør ta utgangspunkt i bo- og arbeidsmarkedsregionene, slik at det skal være mulig å
legge til for at innbyggerne og næringslivet kan fungere enklest mulig innenfor sine respektive
«hverdagsregioner». Arbeid, bolig og transport hører naturlig sammen. Dette bør i størst mulig grad
tilrettelegges under en samlet ledelse med tilhørende virkemidler. Eksempler på slike virkemidler er
forbedring i kollektivtrafikken: hyppigere togavganger, raskere tog, flere bussruter, bedre samt veier
som har god kapasitet og standard. I forhold til bussruter kan det være avgjørende hvilke fylke
kommunene tilhører.
Ellers er den strategiske beliggenheten til Hadeland i forhold til arbeidsmarkedene uavhengig av
fylkestilhørighet. Folk vil nok ikke endre bosettings- eller pendlermønster i særlig stor grad verken
ved å bli i Innlandsfylket eller skifte til Viken.
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2.2 Infrastruktur
Infrastruktur vil sannsynligvis i framtida ha stor påvirkning på hvor folk bosetter seg og hvor de kan
jobbe. Spesielt småbarnsforeldre er avhengig av praktiske transportmuligheter for å hamle opp med
«tidsklemma». Med god infrastruktur inn mot de store arbeidsregionene i nærheten som Oslo,
Hønefoss og Gardermoen-området vil det i fremtiden være sannsynlig at flere bosetter seg på i
Lunner og Jevnaker. Disse to kommunene har allerede i dag høyest befolkningsvekst i Oppland og
likner mer på sine naboer i f eks Akershus i så måte.
Det er mange kommuner og regioner som ønsker å ta del i veksten rundt Oslo. Kommunene må
derfor vurdere hvordan de best kan delta i denne konkurransen om tilflytting og næringsetablering.
Store nasjonale investeringer innen vei og jernbane – ny E 16 og Ringeriksbanen vil det neste tiåret
knytte regionen tett til hovedstadsregionen og gi store muligheter for både nærings- og
befolkningsvekst. Regionen blir da i enda større grad en del av Oslo-regionen når reisetida for
Jevnakers innbyggere kan krympe til ca 40 min til Oslo med Ringeriksbanen eller ny vei. Dette vil
antakelig føre til stor vekst i innbyggertallet de neste 20-30 årene.
Denne regionkrympingen gjennom infrastrukturutbedringer vil gi store og omfattende vekstimpulser
for nærings- og samfunnslivet i Ringeriksregionen.
Tilsvarende vil en ny trase for Gjøvikbanen ut av Oslo vil kunne medføre nye effektive
transportmuligheter til denne delen av Oslo. En kollektivforbindelse Hønefoss-Roa vil knytte Jevnaker
nærmere også mot Romerike og Gardermoen i tillegg til Oslo, noe både våre innbyggere og
næringsliv vil ha store fordeler av.
Veksten og utviklingen som vil følge denne infrastrukturutbyggingen er forventet å bli formidabel.
I utgangspunktet er det Oppland fylkeskommunen som er høringsinstans for regjeringen og
Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Oppland fylkeskommune har gjennom de siste NTP
prosessen samkjørt sine innspill med likelydende vedtak i Hedmark. Oppland fylkeskommunes
manglende engasjement for Vestoppland har resulterte i at Dovrebanen og E6 er prioritert foran
Gjøvikbanen, Ringeriksbanen, R4 og E16.
Ingen av de kommunene har fylkesveier som hoved ferdselsåre internt eller ut av kommunen.
Dermed blir trolig priortiertingene av fylkesveier i de kommende fylkeskommunene ikke en
avgjørende faktor. Det er vanskelig å forutse hvilken fylkeskommune som best vil ivareta
investeringer, drift og oppgradering av vedlikeholdsetterslepets på fylkesveinettet.
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2.3 Kollektivtransport:
I dag har ingen av fylkene som skal fusjonere felles kollektivløsninger innenfor busstrafikk. Alle
fylkene har sine selskaper selv om Akershus samarbeider med Oslo gjennom Ruter.
 Opplandstrafikk, Hedmark trafikk, Østfold kollektivtransport, Brakar og Ruter.
Det er vanskelig å forutse konsekvensene av de kommende fusjoneringene av disse selskapene men
pendlermønsteret for kommunene er tydelige, og våre innbyggere vil i fremtiden i hovedsak ha sine
arbeidsreiser til Viken. For Jevnaker og Lunner er pendlingen til Oppland og Hedmark ubetydelig.
Dermed vil kollektivløsningene på vei og bane i Viken være viktig for samfunnsutviklingen og
attraktiviteten som bo-region. For innbyggerne i Lunner og Jevnaker vil pris, gode overgangsløsninger
og frekvens på avganger i forbindelse med jobbreiser være det viktigste i fremtiden. Dette taler for å
være nært knyttet opp til kollektivløsningene i Viken som trolig blir samkjørte med Ruter. I dag ville
mange av våre innbyggere kunne spart pendlerutgifter ved et slikt samarbeid. Men et fremtidig
Innlandsfylke kan også fremforhandle gode overgangsløsninger med Viken, NSB og NSB Gjøvikbanen.

2.4 Vekstkraft og regional utvikling
Jevnaker og Lunner vil uavhengig av fylkestilhørighet, ligge sentralt plassert mellom
kommuneregioner i positiv vekst og utvikling i både i nord, sør, øst og vest. Disse to kommunene har
som tidligere nevnt god befolkningsvekst og kan forvente en økning når de store
samferdselsprosjektene blir ferdigstilt. Kommunene har også betydelige tomtereserver til boliger og
til næringsformål.
Virkemiddelapparatet er en betegnelse som best kan beskrives som de offentlige aktørene som skal
bidra til positiv nærings- og samfunnsutvikling. De mest sentrale er fylkeskommunens
utviklingsavdelinger, Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd.
Midlene disse organisasjonene har til rådighet er styrt fra nasjonale myndigheter med rammer og
retningslinjer. Begge kommuner ligger utenfor det distriktspolitiske området, som er omfattet av de
alle næringspolitiske virkemidler, men omfattes av det som kan kalles «allmenne» virkemidler og
som gjelder uavhengig av geografisk plassering.
Det avgjørende for å kunne utløse støtte gjennom de ovennevnte virkemiddelaktørene er at aktivt
næringsliv, gode idéer og godt regionalpolitisk samarbeid, som støtter opp om og framsnakker de
gode initiativene.
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Det er i midlertid utfordrende å skulle vurdere om samspillet eller muligheten for tildelinger vil endre
seg om kommunene blir med i den ene eller andre fylkeskommunen. Sannsynligvis påvirker ikke
fylkestilhørigheten om man lykkes i å få tilskudd til satsinger i særlig grad. Men man kunne kanskje
tenke seg at det vil kunne være lettere å finne et interessefellesskap med nabo-kommuneregionene
(Ringerike og Øvre Romerike) og som sådan kunne gjøre felles sak.
Oppland og Hedmark har en demografisk utvikling med relativt sterk befolkningsnedgang, samtidig
som en stadig større andel av befolkningen blir eldre. Demografien i det kommende Viken er mer
sammensatt med store geografiske variasjoner, men allikevel er det en bedre balanse mellom
kjønnene og alderssammensetningen. Store deler av Oslo og Akershus opplever nå en «yngrebølge»
som et resultat av den nasjonale sentraliseringen. Det gir andre utfordringer enn en «eldrebølge».
Næringslivet på Hadeland samspiller allerede på tvers av fylkesgrenser og er i liten grad påvirket av
fylkesgrenser selv om de er avhengig av riktig kompetanse og godt samspill med
virkemiddelapparatet. Det kan hevdes av kommuners reguleringer og nasjonale rammebetingelser er
viktigere faktorer for næringslivets positive vekst og utvikling.
Representanter for landbruksnæringa og landbrukskontoret har tidligere gitt uttrykk for en
tilknytning til Oppland og at produksjonen deres har mye felles med produksjonen for øvrig i fylket.
Samtidig påvirkes tilskuddsordningene i liten grad av fylkestilhørighet, men av hvilke nærings- eller
dyrkingssoner en tilhører. Det kommende Viken vil ha store rurale områder med tilsvarende
produksjon som landbruket i Lunner og Jevnaker. Eksempelvis har landbruket på Hadeland vesentlig
mere likheter med Romerike og Ringerike enn fjell-landbruket i Innlandet.
Oppland fylkeskommune benytter per i dag ingen fylkeskommunale midler direkte til
næringsutvikling på Hadeland. Det er stort sett gjennom partnerskapsmidler Hadelandskommunene
får noe støtte. Det er imidlertid kun i Oppland at fylkeskommunen fordeler 2,5 mill årlig via
partnerskapsmidler til regionrådene. Hedmark har ingen tilsvarende ordning og det er dermed
usikkert om denne ordningen vil fortsette i den nye fylkeskommunen.

2.5 Politisk innflytelse
Foreløpig er styringsformen i de kommende fylkeskommunene kun avklart i Viken som skal ha en
parlamentarisk styringsform. I dag praktiserer Oppland formannskapsmodellen og Hedmark har
parlamentarisme. Det er vanskelig å skulle konkludere med hvilken styringsform som er best i
demokratisk perspektiv og som gir politikkere og innbyggere den beste muligheten for deltagelse og
påvirkning.
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Parlamentarisme benyttes i dag i Oslo og Bergen kommuner, samt i Hedmark, Nordland og Troms
fylkeskommuner. Hovedmodellen i kommunal styringsform er formannskapsmodellen.
Parlamentarismen i norske kommuner er ganske lik parlamentarismen i Norge. Noe som betyr at et
byråd/kommuneråd eller fylkesråd leder sine respektive administrasjoner (som i departementene) og
innstiller og iverksetter saker. Det er den operative og utøvende makt, men er avhengig av å ha tillit
fra et flertall i kommunestyret eller fylkestinget. En kommune eller et fylke med parlamentarisme har
ikke formannskap eller fylkesutvalg. Ordførerens rolle er også avgrenset til å være ordstyrer og
representere kommunen eller fylket. Byrådet eller fylkesrådet vil vanligvis få delegerte de
fullmaktene som formannskapet og andre utvalg i kommunestyre ellers har. I Hedmark har
opposisjonen vært kritisk til parlamentarismen som styringsform fordi det fratar de muligheten til
innsikt og påvirkning. Man kan kanskje hevde at parlamentarismen kan fungere best der det er reelle
politiske skillelinjer om de viktige samfunnsspørsmålene. Det politiske landskapet i Innlandet er
relativt stabilt med vedvarende flertall for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Slik sett vil det trolig
kunne være mer åpent mellom de politiske blokkene i Viken.
Det nye Viken-fylket vil ha 1,19 millioner innbyggere, og Innlandet vil ha i underkant av 400 000.
Lunner og Jevnaker med sine ca 16 000 innbyggere kan muligens veie tyngre i forhold til befolkning i
Oppland og Hedmark enn i Viken, samtidig er interessefellesskapet langt sterkere med Romerike og
Ringerike.
En annen dimensjon er antall kommuner. En kommune har ofte én stemme i fylkessammenheng,
enten det gjelder i fylkeskommunen, fylkesmannen eller KS. Innlandet vil ha 48 kommuner etter
sammenslåingen, Viken vil ha ca 50 etter kommunereformen er gjennomført. Det vil derfor si at det
ikke vil være stor forskjell på muligheten for å bli hørt i de to fylkene.
En problemstilling kan da være om interessefellesskap eller innbyggerantall er mest relevant i et
demokratiperspektiv. Hvis Hadelandskommunene blir i Innlandet vil regionen bli en utkant i forhold
til Hamar og Lillehammer, som vil være de sentrale byene for fylkesmannsembetet og
fylkeskommunen. Mjøsområdet og dalførene (Valdres, Gudbrandsdalen og Østerdalen) har helt
andre arbeidsmarked og utfordringer enn Hadelandskommunene. Det kan derfor bli en stor
utfordring å bli sett og hørt i det nye Innlandsfylket. Oppfatningen er ganske samstemt fra
Hadelandskommunene om at det er sjelden man får oppmerksomhet og blir ivaretatt av dagens
fylkeskommune. Det er nok lite som taler for at det vil endre seg, uansett fylkestilhørighet.
Det kan det være vanskelig å føle at representanter til Stortinget fra nord og øst i det nye fylket
representerer Hadelandsvelgerens ønsker.
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I Viken vil Jevnaker og Lunner kun ha en liten andel av befolkningen og man vil kunne tenke at
politisk innflytelse vil bli liten, i forhold til å få representanter i fylkestinget fra denne regionen.
Samtidig er det mange områder i det nye Viken-fylket som har liknende utfordringer og muligheter
som Hadeland har, i forhold til å ligge i randsonen rundt Oslo. Og det kan derfor tenkes at Jevnaker
og Lunner kan gå sammen med de andre regionene og slik få innflytelse politisk i saker som er viktig
for kommunene. Samarbeid med andre kommuner kan også påvirke politisk innflytelse på
fylkeskommunen. Der kan både antall kommuner og interessefellesskap bli avgjørende.
Ved stortingsvalget i 2025 vil valgkretsene til Stortinget følger de nye fylkesgrensene.
Mandatfordelingen endres også i samsvar med dette. Det betyr at det i fremtiden uavhengig av
fylkestilhørighet, vil være viktig hvordan partiene vil organisere seg framover. I de nye fylkene som
blir større enn i dag, vil det være strategisk viktig å ha med folk fra Hadeland på fylkestinget. Og det
blir viktig at det jobbes i partiene for å få folk fra våre kommuner høyt opp på listene til
Stortingsvalget.

2.6 Kulturell tilhørighet og identitet:

Når en snakker om Hadelands identitet tenker mange på Hadelands gamle historie, dvs.
kongehistorien, de gamle kirkene, alle de verdifulle kulturminnene og gardshistorien. Denne
historien er dokumentert i utallige bøker, fra Snorres Kongesagaer og til nyere historiske verker og
populærvitenskapelige bøker.

Hadeland som begrep er i dag mer enn historien. Det aktive landbruket og landbruksproduksjonen er
viktig, og ikke minst det visuelle bildet av kulturlandskapet, skogområdene og Randsfjorden.
Ås områder med vann og friluftsmuligheter er i dag også en viktig del av Hadelands identitet. De
gamle vegfarene fra hovedstaden og til innlandet og videre mot Bergen og Trondheim var en viktig
faktor som bidro til å skape Hadelands sentrale posisjon på Østlandet. I dag gir nærheten til Oslo vår
region en unik mulighet til å presentere disse kvalitetene for store befolkningsgrupper.
Sett utenfra har Hadeland mange fellestrekk, men om en ser mer detaljert på regionen finner vi også
variasjoner og ulikheter.

Innbyggerne på Hadeland har alltid hatt en sterkere kulturelltilhørighet inn mot det kommende Viken
enn resten av Hedmark og Oppland. Innbyggere i Jevnaker og Lunner benytter seg av opplevelser
innenfor kunst, kultur, idrett og fritid i Viken og Oslo fremfor Lillehammer og Hamar. Unntaket kan
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være innenfor fritidsbebyggelse i fjellet men også her står deler av nåværende Buskerud og ikke
minst langs sjøen i det kommende Viken sterkt.
Ringerike, Jevnaker og Hole kommuner utgjør de tre kommunene i Ringeriksregionen, og har dermed
i stor grad en felles historie å bygge videre på. Ringerike og Jevnaker har en felles historie knyttet til
industrivirksomhet. Jevnaker og Ringerike har svært mange fellestrekk, basert på elvene som
kraftkilder og som utgangspunkt for industrivirksomhet. Arbeiderklassekulturen har vært
dominerende.
Dersom man tenker på identitet som en løk, har identitet mange lag. Innerst (kjernen) er bygda
vår/gata vår, deretter kommer kommunen viser forskning. For mange vil landsdelstilhørighet komme
før eller være likeverdig med fylkestilhørigheten. Deretter kommer det å være norsk, nordisk, nordeuropeer osv. Når vi nå er i en situasjon at det dannes nye fylker, vil det uansett bli endringer i
tilhørighet. Det avgjørende blir hvordan de nye fylkene vil gjøre av tiltak for å knytte nye felleskap og
bygge opp ny identitet.

2.7 Kompetanse:
Det formelle kompetansenivået i befolkningen på Hadeland ligger under landsgjennomsnittet.
Årsaken til dette finnes trolig i generell nasjonal samfunnsutvikling og i utviklingen i lokalt næringsliv.
I likhet med resten av Innlandet har Hadeland en næringsstruktur som i liten grad har etterspurt høy
formell kompetanse. Realkompetanse har vært sterkere etterspurt. Det næringslivet som etterspør
høy formell kompetanse er i større grad konsentrert rundt de større byene.
I 2012 hadde 20,5 % av befolkningen på Hadeland over 16 år høyere utdanning (universitet eller
høyskoleutdanning). Dette er en økning på 5,8 % siden 2001. Fordelt på kommunene er tallene: Gran
19,4 % (+ 5,2), Jevnaker 19,9 % (+ 6,3), Lunner 22,5 (+ 6,1) Tilsvarende tatt for hele landet er 29,8 (+
7,2) og for Oppland fylke 22,6 (+ 6,4). Av dette framgår det at andelen med høyere utdanning har økt
mer i landet for øvrig og gjennomsnittlig i Oppland enn hva som er tilfelle på Hadeland.
Tilsvarende tall for aktuelle nabokommuner er: Ringerike 23,3 %, Hole 33,5 %, Nittedal 30,8 %,
Nannestad 19,3 % Ullensaker 24 %, Vestre Toten 18 %, Gjøvik 26,3 % og Søndre Land 17,6 %.
Til tross for at Hadeland ligger under gjennomsnittet for fylket, er det bare byene i Oppland som har
en høyere andel av befolkningen med høyere utdanning enn Lunner.
Fra næringslivet rapporteres det imidlertid ikke om store utfordringer med å skaffe kompetent
arbeidskraft. Unntaket er etterspørsel etter ingeniører og noen smalere fagfelt som krever høy
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kompetanse innen realfag. En av årsakene til dette kan være at mye opplæring foregår internt i
bedriftene.
2.7.1 Videregående utdanning

I videregående skole sier gjennomføringsevnen noe om kvaliteten på skolene. På landsbasis
gjennomfører 73 % av alle elever sin videregående utdanning i løpet av fem år. I nye Viken er dette
74,3 %. Til sammenligning har nye Innlandet en gjennomføringsprosent på 70,9 %.
Figur 1 sammenligner gjennomføringsevnen for Viken og Innlandet med Lunner og Jevnaker. I Lunner
og Jevnaker er gjennomføringsevnen på henholdsvis 64,2 % og 71,1 %. Her skiller Lunner seg klart
dårligst ut, og kan dra fordel av å komme under Akershus som har en gjennomføringsevne på 79 %, i
tillegg til den høyeste andelen som fullfører på normert tid (3 år). Kun 51 % av elevene fullfører vgs
på normert tid. Jevnaker har gjennomføringsgrad på 57 % innen normert tid.

Gjennomføringsevne videregående skole prosent
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Figur 1: Gjennomføring innen 5 år
Lærlinger, som også er den del av den videregående utdanningen, er svært viktig for regionen. I
denne sammenhengen er det relevant å se hvor elevene fra Hadeland får lærlingkontrakter. I
overkant av hver tredje kontrakt for lærlinger hjemmehørende på Hadeland tegnes i andre fylker,
tilsvarende 35 %. I 2017 var ca 92 % av disse kontraktene tegnet i Oslo, Akershus eller Buskerud.
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Figur 2: Hvor lærlinger fra Hadeland får kontrakt
Tallene sier noe om at lærlingene som ikke får kontrakter på Hadeland beveger seg sørover, mer enn
oppover i Oppland. Av de 9 % som får kontrakt i andre regioner i Oppland er dette i all hovedsak mot
Gjøvik-regionen.

Tilbud til voksne
Gran og Lunner har felles voksenopplæring, mens Jevnaker får sitt tilbud dekket gjennom samarbeide
med Ringerike. Tilbudet for Gran og Lunner har etter hvert fått et stort omfang, med ca. 200 elever,
de fleste med fremmedspråklig bakgrunn.
Karriere Oppland Hadeland er en del av fylkeskommunens partnerskap for karriereveiledning og
opplæring for voksne. Studiesenteret har stor aktivitet og ga i 2013 tilbud om karriereveiledning til
over 200 voksne, 130 deltok på videregående opplæring og 95 studenter deltok på desentrale studier
innen høyere utdanning, og det er samarbeid med næringslivet om kompetansetiltak.
Fritt valg av skolested
Oppland fylkeskommune praktiserer tildeling av skolested og utdanningsprogram i tråd med
inntaksforskriften som tilsier karakterbasert inntak.
Forskrift til opplæringslova
«Inntak etter poeng og individuell behandling § 6-20.Rangering av søkjarar Dersom det til eit
utdanningsprogram på Vg1 melder seg fleire søkjarar enn talet på elevplassar som fylkeskommunen
tilbyr denne gruppa, skal elevplassane fordelast etter poengsum utrekna på grunnlag av § 6-21.
Søkjarar med høgare poengsum blir tekne inn framfor søkjarar med lågare poengsum.
Når fleire søkjarar står likt i konkurransen om den eller dei siste plassane, blir rekkjefølgja mellom dei
avgjord ved loddtrekning.»
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Det er nasjonale retningslinjer for elevens muligheter til å søke på skoleplass i alle fylker og
hjemfylket er forpliktet til å betale hvis søkeren kommer inn. Tidligere var dette regulert gjennom
gjesteelevordningen. Dette frie valget kombineres med utvekslingsavtale med våre
nabofylkeskommuner. Det er lite som tilsier at endrede fylkestilhørighet for Jevnaker og Lunner vil
endre elevenes mulighet til å velge skolested eller utdanningsprogram. Frie valg i kombinasjon med
kapasitet på skolesteder og kollektivtilbud vil fortsatt styre hvor elevene ha mulighet til å få sin
opplæring uavhengig av kommunens fylkestilhørighet.
Elever fra Jevnaker har anledning til å søke videregående opplæring på Ringerike. Etter Hadeland
videregående skole ble tatt i bruk, økte andelen Jevnaker-elever som søkte til denne skolen fra ca 40
% til ca 60 %. Men etter at Hønefoss videregående skole ble tatt i bruk, har dette tallet endret seg
igjen, slik at det for skoleåret 2016-2017 er omtrent lik fordeling av søkningen til Hadeland kontra
skolene på Ringerike. Når ny Ringerike videregående skole vil bli ferdig bygd i løpet av noen få år, kan
dette tallet ytterligere endre seg igjen.
Tallene fra skoleåret 2017-2018 vises i figur x.
Fylke

Skole

Private

Oslo By Steinerskole
Norges Toppidrettsgymnas Bærum AS
Haugesund Toppidrettsgymnas AS
Natur videregående skole
Tyrifjord videregående skole
Oppland Gausdal videregående skole
Lillehammer videreg skole, avd Nord
Lillehammer videreg skole, avd Sør
Gjøvik videregående skole
Raufoss videregående skole
Hadeland videregående skole
Buskerud Ringerike videregående skole
Hønefoss videregående skole
Åssiden videregående skole
Vestfold Melsom videregående skole
Telemark Rjukan videregående skole
Total

JEVNAKER LUNNER
1
2
1
1
1
1
1
2
1
97
55
34

1
1
2
130

1
1
1
198

136

Figur 3: Elevtall Lunner og Jevnaker 2017-2018

De videregående skolene
Hadeland videregående skole stod ferdig og startet opp i nye og moderne lokaler i august 2012.
Skolen har et bredt utdanningstilbud og er dimensjonert for 850 elever. Skolen har hele tiden hatt
vesentlig flere elever enn den er dimensjonert for denne utviklingen ser ut til å fortsette.
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Dette medfører mangel på undervisningslokaler og legger begrensinger på muligheten for utvikling
av nye utdanningsprogram som næringslivet og samfunnet for øvrig etterspør.
Hadeland videregående skole har i lang tid arbeidet planmessig med entreprenørskap og har etablert
mange elevbedrifter som har hevdet seg godt i konkurranse med andre skoler. I tillegg har skolen
lang tradisjon for internasjonalt arbeid.
Hønefoss videregående skole stod ferdig til skoleåret 2015-2016 og har først og fremst
utdanningstilbud innenfor yrkesfagene. Buskerud fylkeskommune har vedtatt å bygge ny Ringerike
videregående skole i Hønefoss sentrum, som vil stå ferdig i løpet av en fire-årsperiode. Da vil elevene
fra Jevnaker kunne velge mellom tre moderne og godt tilrettelagte videregående skoler.
Alle de tre videregående skolene i regionen arbeider med å utvikle en konkurransedyktig og robust
videregående skole. Dette innebærer et tilbud som kommer godt ut i sammenligning med tilsvarende
skoler i naboregioner, både i og utenfor fylket. I tillegg må skolene ha utdanningsprogram som er i
tråd med behovet til lokalt næringsliv og som samsvarer med behovet for arbeidskraft i
Osloregionen. Tilbudet må framstå som robust, gjennom prioriterering og utvikling av solide
fagmiljøer og programområder som er forutsigbare for elevene.

2.7.2 Høyere utdanning
Utdanningsnivået i Lunner og Jevnaker ligger under landsgjennomsnittet. På landsbasis har 32,9 % av
befolkningen utdanning på universitets- og høgskolenivå. Av disse har 8,7 % lang utdannelse (4 år
eller mer). I Lunner lå dette på 21,9 %, hvorav 3,6 % har utdanning på 4 år eller mer. I Jevnaker er
nivået 25,1 %, med 5,2 % med lang utdannelse. Nivået er betraktelig lavere enn landsgjennomsnittet,
men ligger på nivå med Oppland og Hedmark (ca 25 %). I nye Viken er gjennomsnittet på 30,7 %,
hvorav 8,7 % har lang utdannelse. Her skiller Akershus seg ut, hvor 12 % av befolkningen har høyere
utdannelse på 4 år eller mer.

22

Utdanningsnivå - Høyere utdanning i prosent
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Figur 4: Utdanningsnivå
Utdanningsnivået i befolkningen er klart høyere i og rundt storbyene. Lunner kommune forventet
større befolkningsvekst. Veksten er derfor minimal, men som en del av viken kan det være større
muligheter for å tiltrekke seg høyt utdannede mennesker fra Oslo-regionen.
Kompetansen i regionen og kommunene har stort potensiale for forbedring, spesielt med tanke på
nærheten til store utdanningsinstitusjoner i Akershus og Oslo. Et økt utdanningsnivå befolkningen
kan ha ringvirkninger for næringsutvikling, innovasjon i regionen, attraktivitet og befolkningsvekst.

Fagskole
Med over 1000 studenter er Fagskolen Innlandet på Gjøvik landets største offentlige fagskole. Skolen
har et bredt fagtilbud og et tett samarbeid med næringslivet. Fagskolen Innlandet tilbyr utdanninger
innen Bygg og anlegg, Elektro, Helse- og oppvekstfag, Datateknikk, Landbruksfag, Teknikk og
industriell produksjon og Økonomi og ledelse. Fagskolen Innlandet har lokale utdanningstilbud i
Hedmark, Akershus, Buskerud og Telemark, og vi har studenter fra alle landets fylker. Fagskolen
Innlandet har lang erfaring i å tilby nettbasert utdanning, og mange av våre studenter benytter seg av
dette tilbudet. Studenter som tar nettbasert utdanning deltar på samlinger, i tillegg til undervisning
og arbeid gjennom læringsplattformen Fronter. Fagskolen Innlandet eies av Oppland og Hedmark
fylkeskommuner.
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2.7.3 Hvilke muligheter har vi?

Vi har stort forbedringspotensialet i kompetansenivået for regionen. Spesielt Lunner skiller seg ut
som en kommune med utdanningsnivå under gjennomsnittet og en lavere gjennomføringsevne i
videregående skole enn nabokommunene. Akershus nyter godt av kompetansemarkedet i Oslo, og
mange høyt utdannede mennesker bosetter seg i Akershus. Lunner har mulighet til å bli en del av
disse omkringliggende områdene hvor folk som jobber i Oslo/Akershus kan bo. Høyere utdannede
mennesker vil også kunne tiltrekke seg mer arbeidskraft, mange skaper egne arbeidsplasser, de tar
gjerne med seg noen barn og ektefeller som evt. kan være arbeidskraft i kommunen. Tilsvarende
situasjon vil gjelde for Jevnaker i tilknytning til Hønefoss og nærheten til et stadig større
kompetansemarked med Høyskole i byen.
I innlandet er man imidlertid god på fagopplæring, og har stor andel faglærte. Disse er det stort
behov for, og vil bli stort behov for i fremtiden. Går vi til nye Innlandet kan dette styrkes ytterligere,
men går vi over til Viken kan det tenkes at fokuset skiftes vekk fra fagopplæring.
På videregående nivå viser tallene at vi kan anta de unge i regionen i større grad retter sin hverdag
mot Hadeland. Eventuelle endringer i skolestrukturen vil kunne bryte opp i sosiale nettverk og
strukturer i regionen. Her spiller geografi også en stor rolle. Dette handler om tilgjengelighet og
tilrettelegging, men det er liten tvil om at Hadeland vil bestå som en felles ABS-region for
befolkningen i Lunner og Jevnaker uavhengig av dette.
Det er kjent at folk gjerne flytter på seg når det kommer til utdanning. For de yngre vil kanskje noen
helst flytte på seg. Det er allikevel viktig å sikre et variert utdanningstilbud til de som f.eks. ikke har
mulighet til å flytte på seg for å studere. Dette har f.eks. Karriere Oppland hatt fokus på, gjennom
yrkes- og utdanningsveiledning i et livslangt perspektiv. I region Viken er det god tilgang på et variert
utdanningstilbud. I Akershus er høyskolen i Oslo og Akershus lokalisert på Kjeller og Sandvika, i tillegg
til en avdeling på Pilestredet i Oslo. I forlengelse av dette er Universitetet i Oslo lett tilgjengelig.
Høyskolen i Sør-øst Norge har blant annet avdelinger i Ringerike, Drammen, Kongsberg og Notodden.
I Innlandet har Høyskolen i Innlandet campus på Blæstad, Elverum, Evenstad, Hamar, Kongsvinger,
Lillehammer, Oslo og Rena. I tillegg har NTNU campus i Gjøvik.
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2.8 Statlig organisering:
Hvordan staten er organisert, påvirker i høy grad oppgaveløsningen for kommunene og i en viss grad
hvordan statlige tjenester til innbyggerne og næringslivet blir levert.
Reformen legger også opp til en mer helhetlig forvaltningsstruktur som bedre kan løse fremtidige
utforinger. I stortingsmeldingen står det at regjeringen vil gjennomgå de statlige regionale grensene
som en konsekvens av nye fylkesgrenser. Formålet med gjennomgangen er større likhet mellom
staten og regionalt folkevalgt nivå. Manglende samordning mellom fylkesinndelingen og de regionale
inndelingene til staten skaper utfordringer for samhandling og samordning av innsatsen. Staten har
gjennomgående valgt inndelinger i færre og større regioner enn fylkene samtidig som de ulike delene
av staten har valgt hver sin inndeling. Regional stat er fragmentert og uoversiktlig. Ved inngangen av
2016 hadde 38 statlige etater valgt 36 ulike regionale inndelinger. Regjeringen har varslet at de vil
bruke tid på de etatene som har behov for samhandling med fylkeskommunene og fylkesmannen,
der regionale avklaringer og dialog er nødvendig. KMD har begynt arbeidet med å konkretisere
gjennomgangen høsten 2017.

Jevnaker kommune blir betegnet som en «vippekommune» i statlig organisering. Kommunen skiller
ofte lag med resten av Opplands-kommunene og tilhører ofte den statlige enheten sør for Oppland,
fordi dette er funksjonelt mest riktig i oppgaveløsningen og at kommunen oftest blir bedre ivaretatt
på denne måten. Ulempen er at kommunen ofte ikke «passer inn» i mønsteret og må tas spesielt
hensyn til. Av den grunn hender det ikke sjelden at Jevnaker faller ut når kommunen skulle ha vært
involvert i statlige prosesser eller må kjempe seg fram «til bordet». For Jevnaker vil det derfor være
svært viktig at den fylkeskommunale inndelingen og den statlige organiseringen blir langt mer
sammenfallende enn i dag. Jevnakers tilhørighet innenfor statlig virksomhet har i en viss grad blitt til
ut fra Jevnakers eget ønske pga mer funksjonelle tjenester for innbyggerne og sammenheng med
kommunale oppgaver. Det vil derfor være et skritt tilbake for Jevnakers innbyggere dersom f eks
tilhørigheten innenfor spesialisthelsetjenesten eller politi skulle bli reversert.

2.8.1 Spesialisthelsetjenesten
Jevnaker er i dag en del av Vestre Viken Helseforetaks ansvarsområde («sørge-for» ansvaret). Vestre
Viken HF består av sykehusene Drammen, Bærum, Kongsberg og Ringerike, samt psykiatri på
Blakstad. Ringerike sykehus er lokalsykehus for Jevnakers innbyggere. Ringerike sykehus har både
spesialisthelsetjeneste og distrikts psykiatrisk senter (DPS). Slik har det vært siden 2009, da ansvaret
for somatisk behandling ble overført fra Sykehuset Innlandet HF til Vestre Viken HF og siden 2015 for
psykiatri og rus.
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Dette er en viktig tjeneste for Jevnakers innbyggere, som det er viktig å ha geografisk nærhet til.
Avstanden fra Jevnaker sentrum til Ringerike sykehus er kun 12 km og Jevnaker ligger dermed
nærmere dette sykehuset enn mange av Ringerikes innbyggere. Ringerike sykehus har akuttmedisin,
noe som er vesentlig for innbyggernes trygghet. I langtidsplanen for Vestre Viken HF er det lagt opp
til at Ringerike sykehus skal beholde sin akuttfunksjon.

For øvrig er det fritt sykehusvalg i Norge, slik at pasientene selv kan velge hvor de ønsker å motta
planlagte behandlinger.

«§ 2-4.Rett til fritt behandlingsvalg
Pasienten har rett til å velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet henvisningen skal vurderes,
jf. § 2-2. Pasienten kan bare velge virksomheter som har rett til å tildele pasient- og brukerrettigheter
etter § 2-1 b.
Pasient som har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, jf. § 2-1 b andre ledd, kan
velge ved hvilken offentlig eller privat virksomhet helsehjelpen skal ytes. Pasienten kan bare velge
privat virksomhet som enten har avtale med et regionalt helseforetak eller er godkjent etter forskrift
med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven § 4-3.»
Høsten 2017 sto tilbudet om skjermbildefotografering til Jevnakers kvinner i fare. Det viste seg at
Jevnaker fremdeles tilhørte Sykehuset Innlandet HF for dette tilbudet, som planla å kutte tjenesten.
Jevnaker har tatt opp med Vestre Viken at dette tilbudet må organiseres derfra, siden dette er en
oppgave som tilhører spesialisthelsetjenesten. Dette er et godt eksempel på at Jevnaker ofte havner
mellom to stoler pga dagens statlige organisering ikke sammenfaller med fylkesgrensene.

Jevnaker kommune ønsker sterkt å tilhøre Ringerike sykehus også i framtida.

2.8.2 Politi
Jevnaker er i dag en del av Sør-Øst politidistrikt. Sør-Øst politidistrikt er det tredje største
politidistriktet i landet målt etter folkemengde. Distriktet har nærmere 1600 ansatte.


Sør-Øst politidistrikt omfatter fylkene Telemark, Vestfold og Buskerud og er et av de største
politidistriktene i landet, målt etter folkemengde, med mer enn 700.000 innbyggere.



Administrasjonssetet ligger i Tønsberg, der også operasjonssentralen for Sør-Øst politidistrikt
skal ligge.
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Distriktet gjennomgår som følge av politireformen omfattende strukturendringer og vil i 2018 bestå
av tre geografiske driftsenheter og 12 tjenesteenheter, hvorav 10 politistasjonsdistrikt og to
lensmannsdistrikt. Totalt vil Sør-Øst bestå av 28 tjenestesteder; 12 politistasjoner og 16
lensmannskontorer.
I forslaget til inndeling av de nye politidistriktene var Jevnaker opprinnelig plassert i innlandet
politidistrikt, men kommunen ønsket sterkt å høre sammen med Ringerike (det som tidligere var
Nordre Buskerud politidistrikt), da transportårer, bo - og arbeidsmarked og at Hønefoss er byen som
Jevnakers innbyggere regner som «sin», gjorde det til en mer funksjonell løsning. Tryggheten for
Jevnakers innbyggere sto også her i høysetet. Jevnaker kommune fikk gjennomslag ønsket om endret
tilhørighet og ble dermed en del av Sør-Øst politidistrikt.
For øvrig er det en ulempe beredskapsmessig at kommunen tilhører fylkesmannen i Oppland når en
kritisk situasjon oppstår. Fylkesmannen i Opplands beredskapsavdeling er vant til å forholde seg til
Innlandet politidistrikt og dermed er samhandlingsrutinene bedre på plass dem i mellom. Det vil
være en stor fordel for Jevnaker kommune om det også her ville bli et sammenfall mellom statlig
organisering og fylkesgrensene.
2.8.3 Fylkesmannen
Fylkesmannsembetene skal fra 1.1.2019 ha samme geografiske inndeling som de nye
fylkeskommunene.
ylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og
retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom
kommunene og sentrale myndigheter.
Fylkesmannen utfører ulike forvaltningsoppgaver på vegne av departementene. Fylkesmannen
kontrollerer også kommunenes virksomhet og er klageinstans for mange kommunale vedtak.
Fylkesmannen har derfor fagkunnskap på en rekke overordnede samfunnsområder, samtidig som
han besitter viktig lokalkunnskap.
Fylkesmannen skal også sørge for rettssikkerheten for den enkelte innbygger, virksomheter og
organisasjoner ved å se til at grunnleggende prinsipper som likebehandling, likeverd, forutsigbarhet,
uavhengighet, habilitet og rettferdighet blir ivaretatt i forvaltningen.
Fylkesmannen er sektormyndighet på en rekke viktige politikkområder (helse, skoler og barnehager,
landbruk, miljø og klima, plan- og bygningsloven). Som sektormyndighet representerer Fylkesmannen
flere departementer og underliggende direktorater og sentrale tilsyn.
Fylkesmannen er rettssikkerhetsmyndighet som klageinstans for kommunale vedtak og som
tilsynsmyndighet på sentrale velferdsområder som forvaltes av kommunene.
Fylkesmannen er regional samordningsmyndighet for staten. Fylkesmannen skal blant annet
samordne statlige virksomheter og deres arbeid mot kommunene.
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Innenfor samfunnssikkerhet og beredskap har fylkesmannen en selvstendig rolle, som inkluderer
veiledning, kurs, tilsyn og øvingsledelse.
Som regjeringens representant i fylket skal Fylkesmannen arbeide på vegne av og ta initiativer som er
til beste for fylket.
Fylkesmannen skal holde sentrale myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket og formidle
relevant informasjon til kommunale, fylkeskommunale og statlige organer.
Fylkesmannen har også oppgaver for Kongehuset. Fylkesmannen er administrativt
underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
På de fleste fagfelt betyr det lite for kommunen hvilket fylkesmannsembete vi tilhører. Unntaket er
først og fremst som tidligere nevnt innenfor samfunnssikkerhet og beredskap, der det i dag ikke er
sammenfall mellom beredskapsorganiseringen og politiets organisering. Det er politiet som leder det
operative arbeidet i enhver krise. Det betyr ekstra utfordringer å løse oppgavene når Jevnaker utgjør
et unntak fra vanlig samhandling, både i øvingssituasjoner og i reelle operative situasjoner.
Et annet unntak er oppfølgingen av Markaloven, som er tillagt fylkesmannen i Oslo og Akershus og
som dermed vil følge med over til fylkesmannen i Viken. Både Jevnaker og Lunners arealer i
Nordmarka ligger innenfor Markalovens virkeområde.
Markalovens formål er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett, Det skal
samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk og andre formål. Loven skal sikre Markas grenser, sikre en
helhetlig forvaltning av Marka og en helhetlig forvaltningspraksis både i plansaker og i behandlingen
av søknader om tiltak og bruk. Det ville være naturlig at det var samme fylkesmann som håndterte
alle saker som gjelder arealforvaltning og natur- og ressursspørsmål for Jevnaker kommune. Det vil
forbedre dialog og samhandling på ett av kommunens viktigste arbeidsområder.
For Jevnaker kommune vil det være en fordel å tilhøre fylkesmannen i Viken av hensyn til sikkerhet
og beredskapsoppgavene og areal- og naturmangfoldsforvaltningen.

2.8.4 Statens vegvesen
Statens vegvesen er inndelt i fem regioner og Jevnaker og resten av Oppland tilhører Region Øst.
Grensa mellom Region Øst og Region Sør går derfor på E 16 ved kommunegrensa Eggemoen og ved
kommunegrensa på Fv 241. Ved utbyggingen av ny E 16 Olum-Eggemoen-Nymoen er det derfor
svært mange statlige og fylkeskommunale aktører involvert for å håndtere saken. Det har gjort
planleggingen ekstra komplisert, selv om Region Øst har hatt hovedansvaret for saken. Når to
fylkeskommuner, to fylkesmenn og to regioner i Vegvesenet er involvert, kan det raskt oppstå
meningsforskjeller, selv om de har samme rolle og myndighet.
Fv 241 er først og fremst Buskerud fylkeskommunes ansvar, men delen som ligger i Jevnaker blir ofte
stemoderlig behandlet og strekningen blir ofte ikke sett på som en helhet, selv om dette er den
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foretrukne veien mellom Jevnaker og Oslo, blant annet fordi tungtrafikken må benytte denne veien
pga undergangen ved Hadelands Glassverk.
I dag er ordningen at fylkeskommunene og Statens vegvesen har felles vei-administrasjon, såkalt
sams veiadministrasjon. Den sams veiadministrasjonen både planlegger og drifter fylkesveiene etter
bestilling fra fylkeskommunene. Dette ble vedtatt i regionreformen fra 2010, da fylkesveiene ble
overført fra staten til fylkeskommunene. Dette har vært en ordning som fylkeskommunene har
mislikt, og det er mye som taler for at de nye fylkeskommunene får overført totalansvaret for
fylkesveiene, inkl. veiadministrasjonen fra 2020.
Det vil være en stor fordel for Jevnaker å tilhøre en fylkeskommune som har sammenfallende grenser
med Statens vegvesen. Planlegging og kommunikasjon vedr. våre fylkes- og riksveier vil bli helhetlig
og mer oversiktlig for alle parter, også for våre innbyggere. Det vil kunne gi raskere planprosesser og
mer treffsikker forvaltning av veiene. Siden kommunikasjonen i stor grad har tyngde sørover, vil
dette tale for en preferanse for Viken fylkeskommune.

2.8.5 NAV
NAV Jevnaker er en del av NAV Oppland. Jevnaker kommune har en partnerskapsavtale med NAV
Oppland og har et godt samarbeid med NAV Opplands ledelse. NAV Oppland vil bli slått sammen
med NAV Hedmark fra 1.1.2019 med Hamar som hovedkontor.

Innenfor NAV er det også en pågående organisasjonsendring i retning av større NAV-kontorer. Det
kan derfor forventes at NAV Jevnaker etter hvert blir en del av den pågående prosessen. Dersom det
lokale NAV-kontoret skal slås sammen med et annet kontor, er det naturlig at sammenslåingen vil
skje med NAV Ringerike, på bakgrunn av stort sammenfallende arbeidsmarked og felles utfordringer
innenfor sosialtjenesten, ungdom og arbeid og miljøer i Hønefoss som trekker til seg også Jevnakers
innbyggere. Det er også samarbeid mellom disse kontorene i dag.
Siden NAV er organisert sammenfallende med fylkesgrensene, taler dette for at Jevnaker kommune
og NAV Jevnaker bør tilhøre Viken.

2.9 Interkommunalt samarbeid og annet regionalt samarbeid
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2.9.1 Regionråd
Jevnaker kommune er i dag medlem av to regionråd: Regionrådet for Hadeland og Rådet for
Ringeriksregionen. Kommunen er også medlem av Osloregionen. Begge regionrådene er politiske
samarbeid som har til formål å utvikle den respektive regionen.

Regionrådet for Hadeland
Samarbeidet mellom Jevnaker, Gran og Lunner er et av de tidligst etablerte kommuneregionsamarbeidene i landet. Samarbeidet startet allerede i 1984 og var ganske løst organisert til å
begynne med. De første vedtektene er fra 1995. Dagens vedtekter er fra 2011.
Per i dag er tre årsverk knyttet til sekretariatet: sekretariatsleder, prosjektmedarbeider og
klimapådriver. Noe av grunnbemanningen finansieres av Oppland fylkeskommune gjennom
partnerskapsmidler. Prosjektmedarbeideren finansieres gjennom regionale utviklingsmidler
(partnerskapsmidler), mens klimarådgiveren finansieres både av partnerskapsmidler og bidrag fra de
tre kommunene. Klimapådriveren er i prinsippet et interkommunalt samarbeid (felles løsning av
kommunenes lovpålagte oppgaver), men er praktisk sett knyttet til regionrådet.
Viktige oppgaver for regionrådet:


posisjonering av regionen mot nasjonale beslutningstakere vedr samferdsel,
befolkningsutvikling, næringsutvikling mv.



forvaltning av de regionale parnerskapsmidlene (bidrag fra Oppland fylkeskommune og
kommunene)



Regional plan for Hadeland



Hadeland – nært og naturlig (bosettingsprosjekt – profilering)



Høringsuttalelser



Kontakt med fylkesmannen, fylkeskommunen

Regionrådet for Hadeland er sammensatt av tre representanter fra hver kommune, valgt av
kommunestyret, samt to representanter fra fylkeskommunen. Dessuten møter fylkesmannen m fl
som observatører.

Ledelsen av regionrådet går på omgang mellom ordførerne med ett års funksjonstid. Regionrådet har
ca 7 heldagsmøter per år. Det avholdes dessuten ett til to felles formannskapsmøter hvert år, oftest
på dagtid, samt Hadelandstinget. I tillegg møtes ordførere og rådmenn ca en gang per mnd.
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Rådet for Ringeriksregionen
Samarbeidet mellom Jevnaker, Hole og Ringerike startet opp i 1992. Også dette samarbeidet var
relativt løst i starten, men har etter hvert kommet i faste former. Dagens vedtekter for Rådet for
Ringeriksregionen er fra 2009.
Viktige oppgaver:


Posisjonering av regionen mot nasjonale beslutningstakere vedr samferdsel (vei og banepåvirkningsprosjekt), befolkningsutvikling, næringsutvikling mv.



Forvaltning av de regionale partnerskapsmidlene (bidrag fra Buskerud fylkeskommune og
kommunene)



Omstillingsprogrammet for Ringeriksregionen (Innovasjonsløft)



Reiselivssamarbeid



Høringsuttalelser



Kontakt med fylkeskommunen.

Rådet består av ordfører og rådmann fra hver av de tre kommunene, samt to representanter fra
fylkeskommunen. Dessuten møter observatører bl a fra Ringerike Utvikling. Rådet har ca seks møter
per år. Ringerikstinget, bestående av formannskapene i de tre kommunene, har møter to ganger per
år. Ordførere og rådmenn har respektive forberedende møter før rådsmøtene.
Rådet har en koordinator på 70 % stilling.

De tre kommunene i Ringeriksregionen eier sammen Ringerike utvikling AS, som arbeider med
tilflytting av innbyggere og nye næringsetableringer i regionen.

Regionsamarbeidet er først og fremst et politisk samarbeid der det er viktig å skape regionale
allianser for felles vekst og utvikling. Utbygging av samferdsel (Ringeriksbanen og E16) er det viktigste
fundamentet for utvikling i Ringeriksregionen. Videre er det viktig å skape ny vekst gjennom utvikling
av næringslivet og økt bosetting. Forsterkning av regionens samlede kompetanse er også et viktig
element for utvikling. Regionalt samarbeid kan betraktes som kommunens «utenrikspolitikk».
Både Hadeland og Ringerike vil fortsatt ligge geografisk der vi ligger, uansett fylkestilhørighet. Det er
kommunale naboer, som også framover vil ha mange felles interesseområder og som vil ha fordel av
å samarbeide for å fremme felles mål. Om regionrådssamarbeidene vil endre karakter framover og
om det vil bli nye kommuneregion-dannelser, avhenger av både hvordan de nye fylkesregionene vil
organisere samarbeidet med kommunene, være et resultat av samfunnsutviklingen generelt og hva
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de enkelte kommuner selv ønsker. Dette vil først og fremst være diskusjoner som ligger på politisk
nivå framover og være resultat av politiske prosesser.

2.9.2 Vertskommunesamarbeid

 Opplæringskontoret for fag i offentlig sektor

Lunner og Jevnaker

 Landbrukskontoret for Hadeland

Gran, Lunner og Jevnaker

 Interkommunalt innkjøpssamarbeid

Gran, Lunner og Jevnaker

 Skatteoppkreveren for Hadeland

Gran, Lunner og Jevnaker

 Legevaktsamarbeid,

Ringerike, Jevnaker, Hole, Modum,

kommunal ø-hjelp

Sigdal, Krødsherad, Flå
 Krisesenter

Ringerike, Jevnaker, Hole++++

 Barnevernsvakt

Ringerike, Jevnaker, Hole++++

 Læringssenter (voksne)

Ringerike, Jevnaker, Hole

Disse samarbeidene vil være uavhengig av framtidige fylkesgrenser, men legevaktsamarbeidet og
kommunal ø-hjelp er knyttet opp mot at alle kommunene har Ringerike sykehus som lokalsykehus.

2.9.3 Destinasjonsselskap - reiseliv
Kommunene i Gjøvikregionen, Hadelandsregionen samt Ringerike kommune har samarbeidsavtale
med destinasjonsselskapet Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike reiseliv. Selskapet er en av sju
deleiere i Visit Osloregionen. Destinasjonsselskapet er også i dag organisert på tvers av
fylkesgrensene, slik at en eventuell endring av fylkesgrensa ikke vil spille noen rolle.
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Partnerskapsavtale mellom samarbeidende kommuner og Oppland
fylkeskommune 2016-2019
Oppland har vært et foregangsfylke for tett samarbeid mellom fylkeskommune og kommunene i
fylket. På bakgrunn av drøftinger og høring med kommunene og vedtak i fylkestinget er det ønske
om å fortsette partnerskapsinstituttet.
Samarbeidet mellom Oppland fylkeskommune og den enkelte kommune i Oppland formaliseres
gjennom denne avtale, som er lik for alle kommunene i Oppland:
1. Partnerskap som arbeidsform
Partnerskapet er en arbeidsform mellom likeverdige parter basert på felles mål. Partnerskapsavtalen
fornyes hvert 4. år i forbindelse med valget. Partnerskapet bygger på enighet om å legge til rette for
aktivt og forpliktende samarbeid om regional utvikling av regionen. Partene møtes i regionrådene.
2. Plangrunnlaget for partnerskapet
Partnerskapsarbeidet bygger på Planstrategi for Oppland, Regionalt handlingsprogram, regionale
planer og regionenes strategiske styringsdokument og årlige handlingsplaner. Regionens strategiske
styringsdokument skal gjelde for avtaleperioden og skal være en overordnet plan med et tydelig
fokus på næringsutvikling med utgangspunkt i regionens fortrinn og muligheter.
3. Det regionale partnerskapet har følgende likeverdige parter:
Oppland fylkeskommune som den ledende aktør for regional utvikling i Oppland og ansvarlig for
strategisk planlegging i fylket, jf plan- og bygningsloven (PBL). Fylkeskommunen har det politiske
ansvaret for hele bredden i det regionale samordnings- og utviklingsarbeidet.
Samarbeidende kommuner i hver region som viktigste initierende og utøvende myndighet for
regionale utviklingsoppgaver og tjenesteproduksjon lokalt.
Øvrige samarbeidspartnere
For å utnytte alle muligheter som samarbeid om regional utvikling skal det fra begge parter legges til
rette for samarbeid med næringsliv / frivillig sektor.

2

4. Mål for partnerskapet
Samarbeidet skal målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet gjennom systematisk og
jevnlig dialog. Planene jmf avtalens pkt 2 danner grunnlaget for de felles satsingene som
partnerskapet arbeider med gjennom bruk av partnerskapsmidler som begge parter har lagt inn i
partnerskapet. Partene bør ha ambisjon om å utvikle større samarbeid over regiongrensene.
5. Representasjon
Oppland fylkeskommune deltar i regionrådene med to politiske representanter fra fylkesutvalgsnivå,
en fra posisjonen og en fra opposisjonen (likeverdighet i representasjon). Det møter også en fast
administrativ representant. Øvrig administrativ representasjon vurderes i forkant av hvert møte.
Samarbeidende kommuner deltar i regionrådene minimum med ordfører og en politisk representant
i tillegg. Administrativ deltagelse av rådmann vurderes av den enkelte kommune.
Næringslivet skal være representert i regionrådet med en fast møtedeltager som gis talerett.
Regionen avgjør selv hvordan representanten velges og varighet på valgperioden.
6. Vilkår i avtalen
-Partene følger opp i henhold til avtalt basisfinansiering i partnerskapsinstituttet, og
regionkoordinatorfunksjon og avtale om regionkoordinatorfunksjonen.
-Politisk og administrativ deltagelse i det regionale utviklingsarbeidet.
-Det forutsettes at partene involverer seg både i planlegging og gjennomføring av tiltak og prosjekter.
- Foreslåtte prioriterte samarbeidsområder i Regionalt handlingsprogram (RHP) må synliggjøres og
prioriteres i regionenes handlingsplaner og budsjetter.
7. Prinsipper for bruk av regionale partnerskapsmidler:
Det er et mål å sikre tilnærmet lik praksis når det gjelder finansiering av utviklingsprosjekter/tiltak:
- Partnerskapsmidlene skal brukes til utviklingstiltak/prosjekter som gir merverdi for regionen som
helhet.
-Bruk av partnerskapsmidlene krever konsensus. Dette betyr at regionrådet må søke å oppnå enighet
i beslutningsprosessene omkring bruken av midlene.
-Midlene skal ikke brukes til ordinær drift, godtgjøring til folkevalgte eller bevilges til enkeltbedrifter.
-Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader/basisfinansiering til OFK,
med mindre kommunen(e) selv bidrar med ytterligere finansiering.
- I initierende faser av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, skal det være en
avklaring mellom partene før partnerskapsmidler benyttes.
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8. Rapportering
Rapportering skal skje i henhold til vedtatte prinsipper for økonomirutiner og rapportering av
regionale partnerskapsmidler (gjeldene rutiner følger årlig tilsagn for partnerskapsmidler)
9. Godkjenning og revidering
Avtalen er regulert og godkjent av de organer som etter kommuneloven er bemyndiget til å forplikte
partene. Det er en forutsetning at avtalen er behandlet og godkjent av kommunestyret /
formannskapet til de deltagende kommunene. Avtalen revideres hvert fjerde år i forbindelse med
kommune og fylkestingsvalget.

Lillehammer den ……………..
Fylkesordfører i Oppland Ordfører i ……………………
………………………… ……………………………………..

Regionrådet for Hadeland: Reglement.
1. Samarbeidsorgan.
Regionrådet for Hadeland er et politisk samarbeidsorgan for kommunene Gran, Jevnaker og
Lunner og Oppland Fylkeskommune.
2. Sammensetting.
Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører skal være en
av representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter, skjer etter
forholdstallsprinsippet i den enkelte kommune.
Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i
kommunestyrene.
Fylkesmannen inviteres til møtene med rett til å uttale seg.
Som beskrevet i partnerskapsavtalen mellom kommunene er regionrådet også et
beslutningsorgan for partnerskapsavtalen. Derfor deltar Oppland Fylkeskommune i
regionrådene med to politiske representanter fra fylkesutvalgsnivå, en fra posisjonen og en fra
opposisjonen. Det møter også en fast administrativ representant. Øvrig administrativ
representasjon vurderes i forkant av hvert møte.
3. Ledelse.
Regionrådet ledes av en av ordføreren. Ledelsen alternere mellom ordførerne med en
funksjonstid på et år av gangen. Foregående års leder er nestleder.
4. Formål.
Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og fylkeskommunen
og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier og planer.
Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal være et
prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og utviklingsmuligheter for de som
bor og har virksomhet i regionen.
Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.
Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og ledelse for
enkeltprosjekter.
Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om arbeidet i rådet.
5. Sekretariat.

Regionkoordinator har ansvaret for regionrådets sekretariat og skal sørge for at saker som
legges fram for regionrådet er tilstrekkelig forberedt samt å utarbeide innstilling til vedtak.
I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles rådmannsmøte. Er det uenighet i
rådmannsgruppa skal dette synliggjøres i saksframlegget.
Kommunene skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som hensiktsmessig.
Når ikke annet er nevnt har regionkoordinator ansvaret for å følge opp vedtak som er fattet.
Innefor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et ansvar for å være
orientert om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i samarbeide med leder avklare
aktuell behandling.
Når vedtaksfrist på høringsinnspill ikke samsvarer med vedtakspunkter i regionrådet, gis
ordførerne mulighet til å uttale seg på vegne av regionen. Referat med mulighet til
endringsinnspill vedtas i første mulige regionråd.
Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast
på høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for
ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.
6. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune.
Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr.
Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til 50 % av
avsatt reserve.
Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i regionrådet.
7. Møtene.
Møtene ledes av regionrådets leder.
Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.
8. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter.
Det utarbeide årlig møteplan.
Møteplanen, samt regionrådets møter, offentliggjøres på samme måte som øvrige politiske
møter i kommunene.
Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene seinest en uke før møtet.

9. Felles formannskapsmøte.
Det gjennomføres et felles formannskapsmøte eller «Hadelandsting» årlig. Dette innarbeides i
møteplanen. I et «Hadelandsting innkalles formannskapsmedlemmene og relevant
administrasjon i tillegg til representanter fra næringslivet blir invitert.
På møtet tas det opp ulike temaer/ utfordringer for regionen og man ser på framtidige
prioriteringer.
10. Handlingsplan – Årsmelding.
Det utarbeides en årlig handlingsplan for regionrådets virksomhet som regionrådet selv
vedtar. Handlingsplanen kan senest vedtas på første møtet i året.
Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år. Årsmeldingen
oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.
11. Lokalisering.
Regionrådets sekretariat har lokaler i Gran rådhus. Utgiftene ved dette reguleres gjennom
egen avtale.
12. Økonomiske forhold.
Økonomiske bidrag ut over hva som er beskrevet i pkt. 11må avtales særskilt. (Jf. pkt. 6.)
Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakende
kommuner framtidige økonomiske forpliktelser.
13. Utmelding.
Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje med en frist på
ett års skriftlig varsel.
14. Kommuneloven.
Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 27 om interkommunalt
samarbeid.

«Hver sin vei»

Innlandet

Viken

«Holde på
Hadeland»

«Felles
interesser»

(infrastruktur)

Hadelandsregionen Utvikling

STRATEGI- OG TILTAKSPLAN
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GJØVIKREGIONEN HADELAND RINGERIKE REISELIV, 9.8.18

SELSKAPET OG OMGIVELSENE
STRATEGIPROSESSEN
Denne strategiprosessen er initiert av styret og ledelsen av selskapet og
har som formål å utvikle et nytt strategisk grunnlag for destinasjonsselskapet Gjøvikregionen Hadeland og Ringerike Reiseliv SA (GHRR).
Prosessen er gjennomført første halvår 2018. En strategigruppe
bestående av representanter for aktører, kommunene, fylkes-kommune,
styret og de ansatte har vært sentral i utviklingen av strategien. Faglig
ansvarlig for gjennomføring av strategiprosessen er Partner Børre
Berglund, 2469 Reiselivsutvikling AS.
Plenen er gjeldende frem til 2025, med tre-årige rulleringer.
REISELIVET I REGIONEN
Ifølge en rapport fra Menon (2014) skaper tilreisendes forbruk en direkte
omsetning i reiselivet tilsvarende 1,17 milliarder kroner i storregionen
Gjøvik – Hadeland – Ringerike. Den direkte omsetningen fører til en
videre omsetning på 320 millioner kroner hos underleverandører i
området. Den reiselivsrelaterte omsetningen tilsvarer 1 163
arbeidsplasser i storregionen. I perioden 2015-17 har det vært en vekst
innen reiselivet i regionen, og vi antar at både omsetning og
arbeidsplasser de siste tre årene har vokst med 4-5 %.
Hytteturismen er en svært viktig inntektskilde i særlig Gjøvik-regionen og
Ringeriksregionen. Det er omlag 12 500 hytter i hele området (2014), noe
som innebærer 487 000 gjestedøgn fra tilreisende hyttebrukere og med
det et forbruk på 392 millioner kroner når man inkluderer faste kostnader
knyttet til hyttene.
Forretningsreisende et viktig segment i storregionen, særlig på Hadeland.
Yrkesgjester og kurs- og konferansegjester står for 70 % av gjestedøgnene
på hotell og siden dette også er et segment med et høyt forbruk skaper
forretningsreisende 314 millioner kroner i omsetning for næringslivet.
Reiselivsaktørene i regionen er for det meste små og mellomstore
bedrifter innen overnatting, servering, opplevelsesproduksjon og
transport. Regionen har noen attraksjoner vi kan beskrive som regionale
fyrtårn, men mangler lokomotivbedrifter som evner å drive frem utvikling
sammen med andre bedrifter i sin region eller tilknyttet spesielle tema.

Regionen som fellesselskapet dekker ligger svært sentralt på Indre
Østlandet med nærhet til kjøpesterke og befolkningsrike regioner.
Infrastrukturen i og rundt regionen er meget god.
GJØVIKREGIONEN HADELAND OG RINGERIKE REISELIV
GHHR er et samvirkeforetak (org nr 970 288 934) og destinasjons-selskap
for Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike. Destinasjons-selskapet har et
stabilt medlemsantall på omlag 170 bedrifter. Kommunene bidrar årlig
med 3, 8 mnok til selskapet. I tillegg kommer bidrag fra næringen og
virkemiddelapparatet. Selskapet hadde i 2016 en omsetning ca. 14 mnok.
Det er 4 ansatte i selskapet som driver markedsføring av regionen og
opplevelser / arrangementer i regi av medlemmene. Selskapet driver
turist-informasjoner på Gjøvik Stasjon og Hadeland Glassverk. Ved siden
av dette er ansatte engasjert i kobling mellom bedriftene,
kompetanseutviklingstiltak og ulike rapporteringer. Selskapet har i dag en
meget høy aktivitet sett i forhold til årsverk. GHRR er en del av Visit
OSLOregion og driver den internasjonale markeds-føringen gjennom
dette samarbeidet.
GHRR har en relativ solid posisjon i deler av regionen selskapet betjener,
men har som mange andre fellesselskaper i reiselivet
forbedringspotensial i forhold til å dokumentere effekter av tiltak
destinasjonsselskapet gjennomfører.

REISELIV I ENDRING
Det norske og internasjonale reiselivet er i sterk endring. Endringene
er så radikale at vi kan kalle det for et paradigmeskift.
Den viktigste endringen er at opplevelser skaper «reason to go» og
øker betalingsviljen. Samtidig blir kundene mer verdiorientert.
Opplevelser er individuelle, derfor blir dypere kundeinnsikt en
dominerende konkurransefaktor. Hva vi ønsker å oppleve er nå
viktigere enn hvor vi drar.
Som reiselivsaktører og fellesorganisasjoner i reiselivet betyr dette at
en må endre fokus fra å ta utgangspunkt i produktene og geografien,
både innen utvikling, markedsføring og salg, til å sette kundebehov i
sentrum. Merkevarer bygges nå gjennom relasjoner, gode
kundeopplevelser og strategiske fortellinger som deles, ikke så mye
gjennom det vi selv sier. Det betyr at felles markedsføringen endrer
seg fra at vi snakker til kundene på vårt språk i våre egne kanaler, til
at vi setter kundene i stand til å bli våre markedsførere. De store
kampanjene forsvinner, vi er nå alltid på og driver gjerne comarkedsføring med andre. Kundene er alltid på nett og deres
valgmuligheter blant opplevelser og reisemål er de som finnes på
nettet.
Teknologien endrer spillet og åpner helt nye muligheter for oss.
Utvikling og bruk av ny teknologi både i markedsføring, men også i
arbeidet med å samle Big-data om kundene, utfordrer vår
kompetanse på disse områdene.
Sist, men ikke minst, ser vi at kundene gjerne deltar aktivt i
utviklingsprosesser. Vi utvikler ikke bare egne produkter, men tar
også ansvar for helhetlige destinasjonsopplevelser. Kundene bidrar
gjerne og sikrer at det vi utvikler er tilpasset kundenes behov.
Distribusjon og salg er også i endring. Konvensjonelle
distribusjonskanaler som tradisjonelle turoperatører er under press
fra tunge og velkjente tredjepartskanaler, spesialister overtar der
generalistene før dominerte. Vi selger nå våre produkter i flere
kanaler og trenger derfor en bevisst prisstrategi.
Endringene som her er beskrevet stiller nå helt andre krav til
fellesorganisasjoner og enkeltaktører i reiselivet enn tidligere. For
GHRR betyr dette omlegging av tradisjonell markedsføring til ustrakt
bruk av digitale flater, at konsept- og produktutvikling kan bli en del
av oppgaveløsningen for selskapet sammen med å tilby spesialist
kompetanse innen ulike fagområder til kommuner og
næringsaktører.
FORVENTNINGER TIL FELLESSELSKAPET
I starten av strategiprosessen ble det gjennomført en online-basert
kartlegging av forventningene til GHRR blant medlemmene og
kommunene. Analysen viser at respondentene mener at
markedsføring og informasjon er de viktigste oppgavene for
destinasjonsselskapet. Når det gjelder prioritering av målgruppe er
nasjonale turister de viktigste, men her er det noe uenighet mellom
regionene. Analysen viser at de største utfordringene for
fellesselskapet er å få til samarbeid mellom bedriftene og regionene.
Tydelige forventninger er at selskapet skal løse utfordringene
gjennom lagspill, definere felles mål, rolleavklaring og prioritering.
Det er svært høy tilfredshet med hvordan destinasjonsselskapet
informerer om ting som skjer og hvordan selskapet markedsfører
regionen.
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I 2025 har GHRR gjort reiselivsnæringen i regionen
moden for videre vekst, både nasjonalt og internasjonalt
og regionen har tatt en sterk markedsposisjon i
prioriterte målgrupper.
Selskapet har møtt endringene i reiselivet med spisset
kompetanse og tilpassede verktøy. GHRR er ledende
innen digital markedsføring, utvikling og pakketering av
opplevelsesprodukter og er blitt en viktig salgskanal for
en rekke av medlemsbedriftene.
Selskapet er en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter
og kommuner og er en tydelig bidragsyter til vekst i
reiselivsnæringen i regionen som fører til økt
verdiskaping for bedriftene. Visit Innlandet har 230
medlems-bedrifter i 2025.

VERDISKAPING
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VÅRT HOVEDMÅL FOR UTVIKLING
ER VERDISKAPING OG ANTALL
Målet
er at verdiskapingen i 2025 i reiselivet i regionen er
ANSATTE
850 millioner kroner. Dette representerer en økning på
60 % sammenlignet med 2015. Antall ansatte vil øke fra
1 163 til 1 861.

Målet forutsetter en gjennomsnittlig årlig vekst på 4 %. Den
årlige markedsveksten er prognostisert å bli 3 %. Vi skal
med andre ord ikke bare ta vår andel av veksten, men i
tillegg ta markedsandeler fra andre regioner.
Ringvirkningsanalyser som dokumenterer reiselivets
betydning også for andre næringer gjennomføres hvert 3 år.
(Bedriftens verdiskaping tilsvarer summen av lønnskostnader og driftsresultat før
avskrivninger og nedskrivninger.)
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INDIKATORER

For årlige målinger av utviklingen innen reiselivet
i regionen har vi valg ut et sett med indikatorer
som gir oss tilbakemeldinger om tiltak fungerer
og om vi er på rette vei mot hovedmålet.
Indikatorene er:
•
•
•
•

Gjestenes oppholdstid i regionen
Antall gjestedøgn
Forbruk per gjest per døgn
Kundetilfredshet

ÅRLIGE INDIKATORER ER OPPHOLDSTID,
FORBRUK OG GJESTEDØGN
Målinger av indikatorene oppholdstid og gjestedøgn gjøres
gjennom SSB Gjestedøgns statistikk. Måling av forbruk
blant gjester i regionen og kundetilfredshet må
gjennomføres som egen undersøkelse. Disse bør gjøres i
samarbeid med Visit OSLOregion eller som en del av
Innovasjon Norge sin Turistundersøkelse som fra 2019
åpner for regionale undersøkelser.
Tallene for 2017 i tabellen under er hentet fra SSB Gjestedøgnstatistikk, sett
bort fra forbrukstallet som er hentet fra Innovasjon Norge Turistundersøkelse
(2017).
Indikatorer
Oppholdstid, nordmenn
Oppholdstid, utlendinger
Norske gjestedøgn
Internasjonale gjestedøgn
Forbruk per gjest per døgn

2017
2019
2021
2023
2
1,38
1,45
1,50
1,60
1
1,94
1,95
1,95
2,00
2
456 655
493 918
534 222
555 591
624 9
58 361
65 574
73 679
82 786
93 0
kr 1 700,00 kr 1 900,00 kr 2 000,00 kr 2 100,00 kr 2 200,

STRATEGIER
HOVEDSTRATEGI

DELSTRATEGI 1

Hovedstrategien er å utvide virksomhets-området
til GHRR til også å omfatte:
• Opplevelsesproduksjon og pakketering
• Salg i form av forbruker salg og tilrettelegging
for salg i bedriftsmarkedet.
Med opplevelsesproduksjon og pakketering mener
vi at selskapet skal produsere helhetlige pakker
bestående av leveranser fra aktørene og være
pådriver og tilrettelegger for produktutvikling
innen de bærende produktkonseptene

En delstrategi er å endre ressursbruk på
ulike målgrupper selskapet bearbeider som
følger:
MICE
Lokalmarked
Ferie-fritidsmarked

2019-21
40 %
60 %

(Lokalmarked defineres i fortsettelsen som en del av feriefritids markedet)

DELSTRATEGI 2

En annen delstrategi er å definere bærende
produktkonsepter for regionen som «Vann»,
«Kultur» og «Livet på Landet». Disse vil stå
sentralt i alt markeds- og utviklingsarbeid i
årene fremover og de vil bidra til å spisse
regionen sin profil. Herunder ligger også
føringer om at reisemålet skal starte arbeidet
med å kvalifisere seg for Merket for
Bærekraftige reisemål.

I dag
20 %
20 %
60 %

DELSTRATEGI 3

En siste delstrategi er å legge grunnlaget
for reiselivsvekst i regionen ved i perioden
2019-21 prioritere attraksjonsutvikling og
spissing av profil, foran markedsføring og
markedstiltak. 55 % av budsjettet skal gå til
styrking av attraksjonskraften og spissing
av profil, resten til markedsarbeid.

KR

BÆRENDE PRODUKTKONSEPTER
Valget av de bærende produktkonseptene skal bidra til å
tydeliggjøre hva regionen er best på. De representerer
satsingsområder for utvikling av flere attraksjoner og
produkter, og er viktige bærebjelker for regionen som
attraktivt reisemål også i framtiden.
De tre prioriterte produktkonseptene bestemmer hva
regionen skal prioritere innen utvikling av produkter og
attraksjoner. Reiselivet i regionen har tradisjoner for å
produsere opplevelser innen de tre konseptene og det er
god ressurstilgang til å produsere enda flere opplevelser
innen disse.

PROFIL

Det skal utvikles en tydelig profil for regionen. Denne
bygger på de bærende produktkonseptene og skal bidra
til at regionen tar ønsket posisjon i markedene. Det som
særpreger regionen og som binder den sammen er vann i
form av innsjøer. Dessuten historien og kulturen med
kvaliteter fra industrivirksomhet, kirker, gårder og et
velpleid kulturlandskap. Bærende produktkonsepter er
ikke statisk og disse kan over år utvides eller endres noe.
Produktene og ressursene som er listet under de enkelte
produktkonseptene er kun eksempler og listen er ikke
uttømmende.

En tydelig profil for
regionen skal utarbeides
Denne bygger på de tre
produktkonseptene

BÆRENDE PRODUKTKONSEPTER
VANN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innsjøer og vannveier
Fiske
Bading
Sykling og vandring langs
Fugletitting
Skibladner
Overnatting ved vann
Vannaktiviteter
Isfiske

KULTUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalmat
Mat-tradisjoner
Industri
Kunst og brukskunst
Gårder
Museer
Kulturarv
Kirker og Pilegrim
Arrangementer

LIVET PÅ LANDET
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ro
Meditasjon og yoga
Stille vann
Enkel sykling og vandring
Duvende landskap
Befolkningen – lynnet
Gårder og gårdsturisme
Design
Spa

Særpreget er kombinasjonen av vann, tilgjengelige natur og kulturopplevelser og den landlige roen

GRUNNFJELLET
Fellestrekket for alle produktkonseptene er at regionen knyttes sammen av vann og vannveier. Denne ressursen var tidligere svært
viktig for blant annet industriutviklingen i regionen. Landbruk med store gårder og et velpleid kulturlandskap har gjennom historien og
frem til i dag vært sentral for samfunnsutviklingen i regionen. Tilsvarende gjelder for byene og de ulike sentrene i kommunene i
regionen. Flere av disse er i dag handelssentra og vertskap for ulike utdanningsinstitusjoner. Det er arkeologiske funn av betydning i
regionen som gjør denne interessant for kunnskap om hverdagsliv langt tilbake i tid.

K O N S E K V E NforSselskapet
ER
Strategien som foreslås er ekspansiv. Med det forstår vi at om
regionen skal oppnå beskrevet vekst innen reiseliv- og
kulturnæringer, må fellesselskapet utvide sitt virkeområde.
De ansatte skal løse nye oppgaver. Dette krever utvikling av ny
kompetanse og at en del oppgaver som ivaretas i dag skal fases
ut.
Totalt sett vil en ekspansjonsstrategi som denne kreve tilgang til
økte ressurser i en overgangsfase, spesielt utviklingsressurser.
Over tid skal de nye tjenestene som selskapet skal produsere,
finansieres av næringsaktørene.
Innfasing av nye oppgaver vil også kreve en annen organisering av
selskapet enn hva en har i dag. Vi foreslår i denne sammenheng
en matrise-organisasjon der fagansvar kombineres med ansvar for
kontakt med kommunene og aktørene i de ulike regionene. Fast
tilstedeværelse i alle regionene må vurderes nærmere.
Ny kunnskap og bistand til innovasjons-innsatser er vesentlige
innsatsfaktor for den videre utvikling av reiselivet i regionen.
Selskapet skal formidle næringens behov for FoU-tjenester fra
regionale FoU-miljøer og koble representanter fra FoU-miljøer
med næringsaktører.

OPPGAVER OG ORGANISERING
De operative oppgavene som selskapet skal gjennomføre i
årene som kommer, listes i det følgende. Ledelse og
administrative funksjoner kommer i tillegg. Oppgavene er
listet i tilfeldig rekkefølge.
1.

Konsept og produktutvikling
a. Nye opplevelser
b. Nye pakker
c. Nye arrangementer
d. Styrking av attraksjonskraft i etablerte opplevelser

2.

Vertskap- og kvalitetsutvikling
a. Sikre en høy kvalitet på vertskapsfunksjonen
b. Styrke kvalitetsutviklingene hos leverandørene

3.

Markedsføring og informasjon
a. Digital strategi for regionen og bedriftene
b. Digital markedsføring
c. Innholdsproduksjon
d. Kompetanseutvikling
e. Drift av turistinformasjoner

4.

5.

Distribusjon og salg
a. Online booking (gitt konklusjon i utredning)
b. Tilrettelegging for salg kurs- og
konferansemarkedet
c. Distribusjons- og salgsstrategi for regionen
Nettverksbygging og samhandling
a. Internmarkedsføring
b. Koblinger i regionen og utenfor regionen
c. Arrangere møteplasser
d. Prosjektledelse for fellesprosjekter
e. PR

Utvikling av organisasjonen

Når strategisk retning er diskutert og forankret i strategigruppa
er det nødvendig å gjennomgå hvilke oppgaver som selskapet
løser i dag og som en ikke vil ta med videre. Denne gjennomgangen gjøres ikke for å effektivisere driften, men fordi at det er
nye oppgaver som prioriteres høyere.
Dernest blir det vesentlig å gjennomføre en kompetansekartlegging blant de ansatte for å avdekke kompetansegap i
forhold til nye oppgaver selskapet skal løse og hvordan dette
skal tettes.
Sist men ikke minst er det vesentlig å se på muligheten for
tilførsel av nye utviklingsressurser, både i form av budsjetter
men også med tanke på årsverk.
Både opplevelsesproduksjon, videre forsterkning av digital
markedsføringskompetanse og ikke minst online salg – vil kreve
utviklingsressurser. Det poengteres at dette er
utviklingsressurser samlet i tidsavgrensede prosjekter.
Selskapet vil løpende vurdere muligheten og behovet for å
opprette et kontor på Ringerike. Over tid kan dette være mulig,
gitt at oppdragsmengde og oppslutning fra næring og
kommuner i regionen utvikler seg positivt.
En vil også se nærmere på å organisere medlemmene i grupper
basert på likhet i produksjon (hoteller, camping,
aktivitetsleverandører mm).

TILTAKSPLAN 2018-19
Nr

Tiltak

Målgruppe

1

Utvikling av ny felles profil for regionen
basert på vedtatte bærende
produktkonsepter, inklusive grafisk design
og logo/grafiske elementer og
brukerhåndbok. Engasjement av ekstern
kompetanse.
Utredning forutsetninger og konsekvenser
av online boking i regi av GHRR. Krav til
produkter, løsning, pakketerte produkter,
årsverk og markedsinnsats.
Eventuelt etablere utviklingsprosjekt.
Utredning forutsetninger og konsekvenser
av opplevelsesproduksjon, pakking,
produkt- og konseptutvikling i GHRR. Krav til
kompetanse, verktøy og innretninger som
for eksempel RGF.
Eventuelt etablere utviklingsprosjekt
samkjørt med pkt 2.
Kommunikasjonsplan for den nye strategien
og nytt navn for selskapet. Budskap – kanal
– mottaker og etterlatt inntrykk.

Forbrukere og
samarbeidspartnere

Forbrukere

2

3

4

Kick-off arrangement før sommeren/eller
like over sommeren med presentasjon av
mål, strategi og tiltak.
5

6

7

8

9

10

Intern organisering og kompetanseutvikling.
Plan for kompetanseutvikling for ansatte,
styre og ledelse som fyller gap mellom
dagens kompetanse og den kompetansen
selskapet har behov for som resultat av at
en tar på seg nye oppgaver
Produktutviklingsprogram:
Nye opplevelser skal utvikles innenfor de
bærende produktkonseptene, både for
grupper og individuelle. Produktene skal
strekke seg fra enkeltleveranser til
sammensatte turer på inntil en ukes
varighet. Målet er å utvikle 30 nye
opplevelses-produkter for salg i 2019.
Reiselivsbarometer for regionen – en årlig
rapportering som vider utvikling på de ulike
indikatorene, og som jevnlig gir
tilbakemeldinger om utvikling i verdiskaping
og arbeidsplasser
Etablere MICE-prosjekt med deltakelse fra
opplevelses-produsenter og hoteller i hele
regionen. Identifisere ambassadører og
arrangere salgsarenaer i Oslo og andre byer,
samt gjennomføre andre aktiviteter for å
øke antall lønnsomme arrangementer i
regionen
«Arena Innlandet» - uunnværlige
møteplasser for reiselivsaktørene, FoUinstitusjoner og virkemiddelapparatet i
regionen
Styrke satsingen på digital markedsføring
gjennom pakke til medlemmene som
inneholder produksjon av film, felles bilder,
digital strategi for den enkelte bedrift, kort
innføring i inbound markedsføring og
innholdsproduksjon og felles analyseverktøy
som måler effekten av digitale tiltak.

Tid

Ansvarlig/Org

Kr 400 000

Q3-/18

GHRR – Arbeidsgruppe
og sammen med andre
som driver
omdømmebygging

Kr 100 000

Q3/18

GHRR –
Arbeidsgruppe med de
mest sentrale
aktørene

Forbrukere og aktører i
regionen

Interne ressurser samt
kr 25 000

Q3/18

GHRR

Aktører, politikere og
ansatte i kommunene,
fylkeskommunen,
næringsforeninger og
utviklings-selskaper i
regionen, samt
samarbeids-partnere
utenfor regionen
Ansatte

Interne ressurser samt
kr 25 0000

Q2/2018

GHRR

Interne ressurser for
utforming, kr 75 000
per år over 3 år for
kompetanseutvikling

Q3/18

GHRR v/ daglig leder

Etablere eget
produktutviklingprogram med mulig
støtte fra bl.a.
Innovasjon Norge og
fylkeskommunene.

Q3/18

GHRR sammen med
næringsaktører

Q1/19

GHRR sammen med
regional bank (?)

Q3/18

Egen prosjektleder i
GHRR

Oppstart
høst 2018

Egen prosjektleder i
GHRR

Plan
ferdig
1.9.18

Egen prosjektleder i
GHRR

Forbrukere

Aktørene, politikere og
ansatte i kommuner og
fylkeskommunene

Kostnad

Ramme: kr 300 000
Kr 50 000 årlig

Beslutningstakere i
bedrifter og
organisasjoner i 2-3 t
reiseavstand fra
regionen

Kr 300 000 årlig i min
tre år. Spleiselag
mellom næringa og det
offentlige

Reiselivsaktører,
aktører i tilgrensede
næringer, FoUrepresentanter og
virkemiddelapparatet
Forbrukere

Kr 100 000 per år

Kr 7 500 per bedrift,
forutsatt mer enn 30
bedrifter

BUDSJETT OG FINANSIERING
Når det gjelder kostnadene forbundet med implementering av strategier har vi delt disse i tre ulike kostnadsarter:
1.
2.
3.

Implementeringskostnader som er engangskostnader knyttet til å få operasjonalisert planen
Utviklingskostnader som er engangskostnader for utvikling av verktøy som planen adresserer
Operative kostnader som er kostnader planen identifiserer som legges inn i selskapets årlige driftsbudsjetter

Med hensyn til finansiering bør det ligge til rette for at selskapet kan få tilskudd til deler av kostnadene knyttet til alle
kostnadsartene. Dersom dette vurderes nærmere vil vi foreslå at aktivitetene deles inn i tre ulike utviklingsprosjekter –
A.

Utredning og utvikling av online booking og opplevelsesproduksjon
B. Utvikling av verktøy for forsterket digital markedsføring
C. Kurs- og konferansesatsing

I tillegg til disse tiltakene skal selskapet umiddelbart avklare med næringen og kommunene om det er interesse for å starte
arbeidet for å oppnå Merket for Bærekraftige reisemål. Om interessen er tilstede vil neste steg være å avklare finansieringsmuligheter hos bl.a. Innovasjon Norge.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tiltak
Utvikling av ny felles profil
Utredning, online booking
Utredning opplevelsesproduksjon
Kommunikasjonsplan
Kompetanseutvikling
Produktutviklingsprogram
Reiselivsbarometer
Kurs- og konferanseprosjekt
Arena Innlandet
Digital markedsføring
Sum

Implementering

Utvikling
400 000,00

Operativt

100 000,00
25 000,00
25 000,00

150 000,00

400 000,00

75 000,00
300 000,00
50 000,00
300 000,00
100 000,00
225 000,00
1 050 000,00

7
T

NY POSISJON

Fra strategiske valg til iverksettelse
Iverksetting av strategiske valg skal over tid sikre selskapet en
ny og ønsket posisjon. I overgangen mellom strategiarbeidet
og iverksettelse som ofte medfører endringer for
organisasjonen, aktørene og oppdragsgiverne – er
informasjon svært viktig. Ikke bare informasjon rundt nye
veivalg, men også de bakenforliggende argumentene for disse
valgene.
Det er vesentlig at alle som kommuniserer på vegne av
selskapet i denne fasen, kommuniserer det samme
budskapet. Arbeidet med implementering og iverksettelse
kommer på toppen av operative gjøremål og det er
avgjørende at nøkkelpersoner rydder tid slik at en med
kvalitet skal gjennomføre informasjonsarbeidet.

Å ta en posisjon
Det å ta en posisjon kommer mer an på hva selskapet utfører og oppnår
enn hva en skriver i planer og sier en skal gjøre. Vi kan imidlertid hente
hjelp for å ta en posisjon gjennom kommunikasjon. I den sammenhengen
vil vår visjon og våre verdier være til stor hjelp.
Vår visjon er et rammeverk for vår virksomhet, og beskriver hva vi trenger
å gjøre for en fortsatt bærekraftig reiselivsutvikling i vår region. Vår visjon
er som følger:
•
•
•
•

Ansatte: Være et inspirerende og utviklende sted å jobbe
Kunder: Inspirere til å besøke oss, snakke pent om oss og komme tilbake
Aktører: Videreutvikle nettverk som sammen skaper varige verdier
Oppdragsgivere: Være en effektiv organisasjon som alltid leverer litt mer

Som destinasjonsselskap er vi bevisst på at ledelse betyr å lede kundene,
medarbeiderne og omgivelsene. Vi skal gå foran og utøve en overordnet
ledelse av reiselivsutviklingen i vår region.
Vår ledelse baseres på et verdigrunnlag bestående av:

Posisjon

Strategiske
valg

•
•
•

Modig – i form av å gå nye veier, tørre å møte nye utfordringer
Samhold – dyrke fellesskap og samhandling som vår konkurransefaktor
Nytenkende – for å finne nye løsninger for utvikling av regionen

Når det gjelder pay-off for regionen vil denne utformes i forbindelse med arbeidet
med ny profil.

Iverksettelse

I arbeidet med å ta en ny posisjon, både internt i regionen og i markedene, er navnet
på selskapet viktig. Forslaget er at selskapet bytter navn til Visit Innlandet. Navnet
signaliserer at selskapet er et destinasjonsselskap gjennom bruk av «Visit» og
regionen selskapet betjener. Navnet vil kunne fungere både internt i regionen og
blant samarbeidspartnere og oppdragsgivere som ute i markedene.
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