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Nasjonal transporttplan 2014‐2023.
d.
Innspill frra Regionrådet for Hadeland
Hadeland ø
ønsker å ta siin del av beffolkningsvekksten i Oslore
egionen.
Gjennom arrbeid med Reegional plan for Hadelan d ønsker reggionrådet å le
egge til rettee for at
kommunene på Hadeland tar sin de
el av befolkniingsveksten som vil komme i Osloreggionen.
Dette er bare mulig dersom veg og jernbaneforb
j
bindelser i ‐ og til og fra regionen
r
forrbedres
vesentlig.
Midler innarbeidet i NTP 2014‐2023
3 legger ikke til rette for at
a Hadeland skal kunne tta sin del av
veksten som
m vil komme. Dette vil væ
ære tilfelle u ansett hvilke
en av de fore
eslåtte ramm
mene som leggges
til grunn.
Atp‐strateggi for Osloreggionen lar se
eg ikke realissere.
Kommunen
ne på Hadeland har samm
men med oveer 60 kommu
uner i Oslore
egionen, Osloo kommune og
Akershus ogg Østfold fylkkeskommune
e, sluttet segg til Samordn
net areal‐ og transportstrrategi for
Osloregioneen. Strategieen innebærerr utbygging aav et transpo
ortsystem som på en effeektivt og
miljøvennligg måte bindeer regionen sammen.
s
Jerrnbanen må være ”ryggra
aden” i kolleektivtransporrten,
supplert meed et vegsysttem med god
d fremkomm
melighet for næringstrans
n
sport og koll ektivtrafikk.
Det framlaggte forslag till NTP gjør de
et ikke mulig å bygge ut transportsyst
t
temet i Oslorregionen i trråd
med denne strategien i overskuelig framtid.
Rammene m
må økes.
Planforslageet fra transportetatene synliggjør
s
på en god måte
e behovet fo
or betydelig sstyrking av
ressurser till samferdselssformål. Plan
nforslaget visser at videre
eføring av dagens nivå vill medføre
betydelige o
og til dels dramatiske utssettelser av vviktige tiltak i vår region.
Regionrådet for Hadeland er derfor enige med Ø
Østlandssam
marbeidet og Samarbeidsaalliansen
Osloregioneen når disse påpeker at det
d er behov for en betyd
delig økning av rammenee i forslag til NTP
2014 – 20233.
For å klare d
de utfordringgene en stårr overfor er ddet på mange
e områder behov for en økning ut ovver
foreslåtte ø
øvre ramme på
p + 45 %.
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Midler til drift og vedlikehold.
Regionrådet for Hadeland støtter den foreslåtte økningen av midler til drift og vedlikehold. Dette er
nødvendig for å unngå forfall i veg og banenett som vil vær særdeles utfordrende å hente inn igjen
på et seinere tidspunkt.
Regionens vegprosjekter:
To nasjonalt viktige riksveger går gjennom vår region.
Rv 4 er den sentrale trafikkåren fra Vest‐Oppland til Oslo og er av avgjørende betydning for
næringsliv og befolkning på Hadeland og Toten, med produksjonsbedriftene på Raufoss og Gjøvik
som viktige brukerne. Også for Land og deler av Valdres er Rv 4 viktig.
Rv 35 er viktigste avlastingsveg nord for Oslo (ring 4). Den er tilførselsveg til hovedflyplassen på
Gardermoen for store deler av Buskerud, Telemark, Valdres og indre Sogn.
Veien vil i løpet av året bli skiltet om og bli en del av E 16 Bergen – Gävle.
For begge vegene gjelder det at nåværende veg på ingen måte tilfredsstiller befolkningens og
næringslivets krav til framkommelighet og sikkerhet.
Det er derfor uholdbart at det bare er prosjektet Lygna sør på Rv 4 som er lagt inn i forslag til NTP
dersom planteknisk ramme legges til grunn.
Rv 4.
Kommunedelplan på strekningen Roa – Gran grense vil etter planen bli vedtatt i juni. Da vil hele
strekningen Roa – Lygna være planavklart.
De største framkommelighetsproblemene på Rv 4 finner vi i Nittedal og Oslo. Fossumdiagonalen var
lagt inn i forslag til NTP 2010‐2019, men er nå tatt ut og innarbeidet i Oslopakke 3.
På bakgrunn av dette ber Regionrådet for Hadeland om at:
 Rv 4 på Hadeland bygges ut etter følgende framdriftsplan:
o Lygna sør
2013
o Gran grense – Jaren
2013 – 2016
o Roa – Gran grense
2016 ‐ 2023
 Rv 4 gjennom Nittedal bygges ut til 4‐felts veg og at arbeidet med planavklaring forseres.
 Fossumdiagonalen gis høy prioritet i Oslopakke 3, ev. at det gjennomføres med statlige
midler slik det ble foreslått i transportetatenes forslag til NTP 2010‐2019
Rv 35.
Kommunedelplan Olum – Kleggerud er vedtatt. Arbeid med kommunedelplan for strekningen
Eggemoen ‐ Kleggerud pågår og forslag med KU vil bli førstegangsbehandlet i vår.
På bakgrunn av dette ber regionrådet for Hadeland om at:
 Arbeidet med parsellen Olum – Eggemoen igangsettes med byggestart i 2014 som forutsatt
i gjeldende NTP.
 Planlegging av RV 35 Nymoen – Eggemoen i Ringerike kommune gjennopptas, med sikte på
vedtak om utbygging av denne parsellen ved neste rullering av NTP
Brukerfinansiering.
Den statlige finansieringsandelen av vegprosjektene må økes til minst 60 % slik at den økonomiske
belastningen ved bompengefinansiering for innbyggerne i Hadelandsregionen ikke skal bli urimelig
stor. Det må utvikles rabattordninger for lokalbefolkningen på linje med hva som planlegges for
utbyggingen av E 16 gjennom Sør‐Aurdal.
Gjøvikbanen:
Skal Hadeland kunne ta sin del av befolkningsveksten i Osloområdet og bli en del av en flerkjernet
utvikling av Østlandet, forutsetter det en betydelig opprusting og utbygging av Gjøvikbanen og at
banestrekningen knyttes til det øvrige banenettet gjennom «Mjøsbanen» som knytter Gjøvikbanen
og Dovrebanen sammen.
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Utredninger gjort av Jernbaneforum Gjøvikbanen viser at det er mulig å nå målet om redusert
kjøretid Oslo ‐ Jaren slik Jernbaneverkets tidligere stamnettutredning «Mer på skinner fram mot
2040» viser, og at banestrekningen har et stort markedspotensial.
I transportetatenes forslag til NTP anses det som umulig å «utvikle Gøvikbanen i dagens trase
gjennom Nordmarka».
På bakgrunn av dette ber Regionrådet for Hadeland om at:
 Gjøvikbanen bygges ut med dobbeltsporparseller, kryssningsspor og kurveutretning slik at
kjøretiden reduseres og timestrafikk med stive ruter Oslo – Gjøvik er mulig samtidig som
frekvensen Oslo Jaren økes.
 At det snaret mulig avklares om Gjøvikbanen kan bygges ut med trase gjennom Nordmarka
eller om annen traseløsning nå utvikles.
 ATC sikkerhetssystem må innføres på banestrekningen samtidig som strømforsyningen
sikres på strekningen Roa ‐ Gjøvik.
 Gjøvikbanen sikres tilstrekkelig sportilgang ved Oslo S.
 Utbyggingen av Gjøvikbanen må sees i sammenheng med utbyggingen i IC‐området
 Nytt materiell må være en del av kravet når nåværende anbud skal fornyes i 2016.
Følgende utredninger må foreligge til neste rullering av NTP i 2016:
 Forslag til ny trase for Gjøvikbanen ut av Oslo fram til Nittedal.
o Slik utredning må foreligge dersom dagens trase gjennom Nordmarka ikke kan
utvikles med dobbeltspor og høyere hastighet og kapasitet..


Forslag til sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen – «Mjøsbanen».
o Den store rundkjøringa på Østlandet: Oslo – Gjøvik – Hamar – Gardermoen –
Lillestrøm – Oslo.
o Vil være viktig for utvikling av et robust jernbanenett – framføring av gods –
redundans.

Andre viktige veg og banestrekninger
For Jevnaker er gode veg og baneløsninger gjennom Hole mot Sandvika svært viktig. En forsering av
E 16 utbyggingen gjennom Bærum og Hole vil derfor være av stor betydning for denne delen av
Hadeland. Det samme vil være tilfelle når det gjelder økte midler til planlegging og bygging av
Ringeriksbanen.
Sammenhengende gang og sykkelveg‐nett.
Regionrådet for Hadeland vil understreke behovet for å bygge ut et sammenhengende gang‐ og
sykkelvegnett. Dette er viktig både av hensyn til trafikksikkerhet og folkehelse. For vår region er det
viktig at det blir prioritert midler både til et interne gang‐ og sykkelveger og til sykkelveger ut av
regionene, på tvers av fylkesgrenser.

Drivstoff.
Under overskriften «Redusert klimagassutslipp og bedre miljø» står følgende i planforslaget på side
54 og 55:
«For å nå klimamålet er det nødvendig med reduserte utslipp fra det enkelte kjøretøy, betydelig økt
bruk av biodrivstoff og elektrifisering av deler av bilparken.»
«Potensialet for bruk av biodrivstoff i vegtransport og luftfart er stort. Virkemidler som kan bidra til
å øke tilgangen på bærekraftig biodrivstoff til transport er avgjørende for å nå målet om
utslippsreduksjon.»
Sett i lys av dette framstår avgiftsøkningen på biodrivstoff som ble innført i 2010 som lite
hensiktsmessig.
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Forenklet plansystem og prosjektfinansiering.
Utfordringene en står overfor kan trolig ikke løses bare ved å øke de økonomiske rammene.
Det er i tillegg behov for å forenkle og reformere plansystemet og utvikle et nytt
finansieringssystem. Gjennom forenkling og reformering av plansystemet, og ved å kjøre flere av
trinnene i prosessen parallelt, kan man korte ned plan‐ og gjennomføringstiden med 2‐3 år eller
mer.
Prosjektfinansiering vil skjerme for usikkerheten knyttet til årlige bevilgninger over statsbudsjettet.
Det vil legge til rette for konsentrerte anleggsperioder og forutsigbare budsjetter og mer effektiv
gjennomføring.
Samarbeidet mellom Hedmark og Oppland fylkeskommuner.
Regionrådet for Hadeland erkjenner at Innlandet har profitert på at Hedmark og Oppland har
koordinert sin innspill til NTP og stått sammen om disse. En støtter strategien om å videreføre dette
også ved årets høringsprosess.
En ønsker imidlertid å gjøre oppmerksom på at samferdselsutfordringene på Hadeland ikke lar seg
løse i et Hedmark/Oppland‐perspektiv, men ved at vi finner fram til bedre samarbeidsløsninger med
nabofylkene Akershus, Oslo og Buskerud.

Med vennlig hilsen
Regionrådet for Hadeland

Edvin Straume
regionkoordinator
Saksbehandlers telefon: 61 33 83 55

Kopi til:
Gran kommune
Jevnaker kommune
Lunner kommune

Rådhusvegen 39
Kirkegata 6
Sandsvegen 1

2770 JAREN
3520 JEVNAKER
2740 ROA
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Mottaker
Oppland
fylkeskommune
Lunner kommune
Jevnaker kommune

Adresse
Postboks 988

Post
2626 LILLEHAMMER

Sandsvegen 1
Kirkegata 6

2740 ROA
3520 JEVNAKER

Kontaktperson

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 8. mai 2012
Tid, sted:
Lunner rådhus. Kl.9.00 – 10.30.
Tilstede:
Fra Gran:
Fra Lunner:
Fra Jevnaker:

Ordf. Knut M. Lehre og rådm. Arne Skogsbakken
Ordf. Harald Tyrdal og rådm. Tore M. Andresen
Rådm. May‐Britt Nordli

‐ fra sak 38/12

Fra reg. adm:

P.medarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Reg.koord. Edvin Straume

‐ fra sak 38/12

Ellers møtte

Kom.sjef. Gaute Øvrebotten, Gran

‐ til sak 37/12

Sak 37/12
Samhandlingsreformen (Gran og Lunner).
Utkast til saksframlegg for de to kommunestyrene var oversendt fra Gaute Øverbotten i forkant av
møtet.
Saksframlegget ble gjennomgått og diskutert.
Det ble gitt signaler i forhold til videre bearbeiding av saksframlegget.
Det er behov for at alternativene i større grad vurderes i forhold til hverandre.
Det vil være ønskelig om samhandlingsreformen kunne være tema på felles formannskapsmøte 1.
juni.
Sak 38/12
NTP 2014 – 2023.
Høringsuttalelse, justert i henhold til vedtak i regionrådet 4. mai, var oversendt i før møtet.
Regionkoordinator redegjorde for justeringene.
Det var ingen innvendinger mot den justerte uttalelsen. Denne vil bli oversende Oppland
fylkeskommune innen fristen 15. mai.
Bruk av partnerskapsmidler til oppfølgende, slik det var omtalt i sak regionrådet behandlet 4. mai, ble
drøftet seinere i møtet. Regionkoordinator vil arbeide videre med dette fram mot neste møte i
regionrådet 22. juni.
Sak 39/12
Felles formannskapsmøte 1. juni.
Regionkoordinator orienterte om besøk til Buskerudbyen, som flere representanter for
arbeidsgrupper med ansvar for regional plan og ordførerne var invitert til 7. mai. Flere understreket
at informasjonen som ble gitt fra prosjektansvarlige for Buskerudbyen var nyttig og god og hadde
stor overføringsverdi til vårt planarbeid. Det var derfor enighet om å invitere representanter for
Buskerudbyen til felles formannskapsmøte 1. juni.
Dagen må i tillegg gi rom for orientering og drøfting av vårt arbeid med Regional plan for
Hadeland og de styringssignaler regionrådet har gitt for dette arbeidet.
Ordførerne vil få 15. min hver til å orientere om arbeidet med kommunal planstrategi.
Opplegget vil ellers følge de retningslinjer som er innarbeidet i regionrådets reglement og i Håndbok
for interkommunalt samarbeid på Hadeland.
Til første del av møte inviteres bare formannskapene i Lunner og Gran. En vil da drøfte arbeidet med
samhandlingsreformen for de to kommunene.
Regionkoordinator får ansvar for å utarbeide endelig dagsorden for møtet.
Han samarbeider med aktuelle innledere om dette.
Innkalling m/dagsorden sendes ut i slutten av uke 20.

Sak 40/12
Eventuelt.
 Stasjonsstruktur Gjøvikbanen.
Regionkoordinator orienterte om at Jernbaneverket har utarbeidet prosjektrapporter og
stasjonsstrukturen for alle jernbanestrekninger i Norge. Rapportene ble lagt ut på høring 4. mai med
høringsfrist 15. juni.
Rapporten om Gjøvikbanen inneholder ingen overraskelser eller store utfordringer.
Regionkoordinator, vil i samarbeid med Gran kommune, vurderer behovet for å avgi høringsuttalelse.
En må i tilfelle vurdere om en skal si noe om Bleiken stasjon som er i faresone for avvikling pga. lave
trafikktall og som foreslås «vurdert nærmere i forbindelse med arbeidet med utviklingsplan for
strekningen.»
 Møte i Jernbaneforum Gjøvikbanen 25. mai.
Forespørsel om møte i Jernbaneforum Gjøvikbanen 25. mai går ikke for Knut Lehre og
regionkoordinator. Det gis tilbakemelding til Oppland fylkeskommune om dette.
EDS
10.5.12

Møte mellom rådmenn og regionadministrasjonen 8. mai 2012.
Sted, tid:

Lunner rådhus Kl. 10.30 – 11.30.

Til stede:
Fra kommunene:

Fra reg.adm:

Rådmann May‐Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
P. medarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkoordinator Edvin Straume

Sak 19/12
Oppsummering IS‐møtet 20 april.
Det var ingen som hadde kommentarer til gjennomføringen av møtet. En må derfor konkludere med
at dette ble gjennomført på en grei måte.
Regionkoordinator orienterte om ar protokollene ville bli oversendt i løpet av kommende uke.

Sak 20/12
EPC‐kontrakter.
Oppfølging av sak fra tilsvarende møte 1. feb. (Sak. 13/12).
Saken er nå sjekket ut i de andre kommunene og en er positiv til å vurdere samarbeide om dette.
Eiendomssjefene i kommunene bør møtes for å vurdere saken.
Eiendomssjef Lars Haakenstad i Jevnaker innkaller til møtet.
Rådmann May‐Britt Nordli sørger følger opp saken.

Sak 21/12
GIS‐samarbeid.
Oppfølging av sak fra forrige møtet. Se sak 15/12.
Konklusjonene fra forrige møte ligger fast:
 Det bør etableres en ny og mer faglig kompetent styringsgruppe, bestående av ansvarlige
fagpersoner i de tre kommunene.
Styringsgruppen vil bestå av:
Gunn Elin Rudi, Lunner
Hans Tollef Solberg, Jevnaker
Leif Arne Vesteraas, Gran
 Styringsgruppa samles for å vurdere om de målene som ble lagd for arbeidet i 2008 bør
justeres og om det er behov for å utarbeide årsplaner slik rådmennene konkluderte med i
forrige møte.
Gunn Elin Rudi innkaller til det første møte i styringsgruppa.
Prosjektleder Trond H. Krågsrud må innkalles til møtet.
Rådmann Tore M. Andresen følger opp saken.
Sak 22/12
Eventuelt.
Det av ingen saker under eventuelt.
Aktuelt fra kommunene.
Til slutt i møtet ble det orientert om noen saker av felles interesse.

EDS
10.5.12

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 8. juni 2012
Tid, sted:
Lunner rådhus. Kl.13.00 – 15.00.
Tilstede:
Fra Gran:
Fra Jevnaker:
Fra Lunner:

Ordf. Knut M. Lehre og rådm. Arne Skogsbakken
Ordf. Hilde brørby Fivelsdal og rådm. May‐Britt Nordli
Ordf. Harald Tyrdal og rådm. Tore M. Andresen

Fra reg. adm:

Reg.koord. Edvin Straume

Ellers møtte

Erik Eid Hohle, Energigården
Linda Jensen, Energigården

‐ til sak 41/12
‐ til sak 41/12

Sak 41/12
EU‐prosjektet SUSTAINCO.
Erik Eid Hole orienterte om at Energigården var blitt med som eneste nordiske deltaker i EU
prosjektet SUSTAINCO. Prosjektet er 3årig og ledes av de kroatiske deltakerne med hovedkvarter i
Zagreb. Ellers deltar regioner fra Østerrike, Irland, Spania, Storbritannia og Romania.
Hensikten med prosjektet er å støtte opp om Europas visjon om å redusere energibruken i bygg og
boliger. Innen 2020 skal alle nye bygg være lavenergibygg.
Hver deltaker i prosjektet har behov for å samspille med en region hvor en finner fram til 8‐10
casestudier i form av eksisterende eller nye bygg.
Prosjektet har et totalbudsjett på ca. 12. mill. NK. Energigården har fått bevilget 1,3 til sin del av
prosjektet, hvorav 25% er midler fra ENOVA.
Saken ble diskutert. Forhold knyttet til beslutning i forrige rådmannsmøte om å gi eiendomssjefene i
oppdrag å vurdere EPC‐kontrakter ble spesielt berørt. Det ble avklart at det ikke vil være noe
motsetningsforhold mellom å inngå EPC‐kontrakter og å delta i dette prosjektet.
Konklusjon:
Hadeland bør være den regionen Energigården samspiller med i EU‐prosjektet SUSTAINCO.
Det formidles kontakt mellom Energigården og Lars Håkenstad, som leder gruppen av
eiendomssjefer som vurderer EPC‐kontrakter. Rådmannen i Jevnaker og regionkoordinator følger
opp.
Saken tås opp igjen til høsten når eiendomssjefene og Energigården har drøftet saken.
Sak 42/12
Eierstrategi Hadeland Energi / Hadeland Kraft.
Rådmann Arne Skogsbakken orienterte om utkast til brev som oppsummerer konklusjonene fra møte
22. mars med konsernsjef Pål Skjeggestad i EB.
Han redegjorde videre for e‐poster og avklarende prosesser i etterkant av dette møtet.
Saken ble diskutert.
Konklusjon:
 Rådmann Arne Skogsbakken følger opp saken og sender henvendelse til EB v/Pål Skjeggestad
der en ber om møte etter sommerferien.
 Nyvalgte kommunale styrerepresentanter i HE og HK innkalles til gjennomgang av
kommunenes eierstrategier.
Sak 43/12
Felles formannskapsmøte 1. juni.
Det var ikke tid til en grundig drøfting. Merd utgangspunkt i den korte meningsutveksling det var tid
til kan følgene oppsummeres:
 Slik rammene for dette møtet er blir det mye informasjon. Det er krevende å gjøre dette på
en engasjerende måte.
 Dette er en viktig arena som bør kunne utvikles.
 Det bør kunne legges opp til debatter om tema det er ulike syn på – spisse debatten om
konflikttema.




Ordførerne bør være mer aktive i planleggingen og gjennomføring av møtet.
Planleggingen av neste års møte bør starte tidlig på vinteren og gjennomføres med en
tydeligere ordfører‐engasjement.

Sak 44/12
Norsk Kulturarv.
Ordfører Knut Lehre orienterte om henvendelse fra direktør Simen Bjørgen.
Det er nå åpnet for at regioner kan bli medlem.
Saken ble diskutert. Det ble bl.a. henvist til orientering tidligere direktør Grete Horntvedt hadde i
regionrådet i sept. 2010 og vurdering som da ble foretatt av kulturvernkonsulent i Gran, Kari Møyner.
Konklusjon:
Ivar Odnes er nestleder i styret for Norsk Kulturarv.
Han inviteres til å gi en kort orientering på neste møte i regionrådet.
Sak 45/12
Skjønnsmidler fra fylkesmannen til regionale prosjekt.
Regionkoordinator orienterte om at begge prosjektene regionrådet er involvert i og som det er søkt
fylkesmannen om skjønnsmidler til, hadde fått innvilget søknadene.
Følgende er tildelt:
 150 000 til Klimapådriver for Hadeland.
 150 000 til Bedriftskontakt for opplæring.
Begge prosjektene er flerårig. En må derfor måtte følge opp med søknader påfølgende år.
Prosjektet «Bedriftskontakt for opplæring» er igangsatt m/egen prosjektleder i full stilling, jf.
orientering på regionrådets møte i mars.
Stilling som prosjektleder for «Klimapådriver for Hadeland» vil bli lyst ut før sommerferien.
Det vil bli lagt fram sak med forslag til bevilgning av partnerskapsmidler til begge prosjektene på
neste møte i regionrådet. Begge disse sakene vil være i tråd med tidligere vedtatt «Regional
handlingsplan for Hadeland 2012».
Sak 46/12
Grunnlovsjubileet – Prosjekt ved Hadeland Folkemuseum.
Skisse til jubileumsprosjekt er oversendt fra Randsfjordmuseene til Regionrådet for Hadeland.
Skissen var utsendt sammen med sammen med dagsorden til møtet.
Skissen ble diskutert.
Det var positiv innstilling til et jubileumsprosjekt som vil formidle dagliglivet på Hadeland i 1814.
De kommunale bidragene til prosjektet ble imidlertid vurdert som høye og en ønsket å diskutere
disse nærmere med museet.
At så stor del av budsjettet skulle brukes til å restaurere en av bygningene ved museet ble også
påpekt.
Muligheten for å samarbeide med Randsfjordmuseet om 100‐års jubileet for kvinnenes stemmerett
neste år ble også diskutert.
Regionkoordinator fikk i oppdrag å formidle disse synspunktene til Randsfjordmuseene
Sak 47/12
Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal orienterte som pågår, om kontakt med Hadeland Glassverk og
positivt møte med Oppland fylkeskommune. Hun informerte også om at Øvre Eiker og Nøstetangen
Glassmuseum har tatt kontakt og at de har planer om å etablere tilsvarende museum der.
Randsfjordmuseene har gjennomført et imponerende arbeid med mulighetsstudie for prosjektet. De
er nå i ferd med å utarbeide prosjektplan for forprosjekt.
Randsfjordmuseet vil orientere kommunestyret i Jevnaker om arbeidet som pågår i møtet 20. juni.
Det var enighet om at regionrådet burde få tilsvarende orientering på neste møte.
Sak 48/12

Kurs i flerkulturell kompetanse.

Søknad fra Høyskolene i Hedmark og Terningen Arena om å delta i finansiering av kurs var sendt ut
sammen med invitasjonen til møtet.
Det var enighet om at vi ikke kunne imøtekomme denne søknaden. Regionrådet disponerer ikke
midler til slike formål.

Sak 49/12
Arbeidssituasjonen v/regionkontoret.
Regionkoordinator orienterte om arbeidssituasjonen som har oppstått pga. langvarig sykefravær fra
prosjektmedarbeider. Dette fører til at arbeidsoppgaver ikke kan bli gjennomført i samme omgang
som tidligere. Dette vil først og fremst gå ut over framdriften til arbeidet med regional plan for
Hadeland.

Sak 50/12
Møte i Regionrådet 22. juni.
Regionkoordinator orienterte om at det ligger an til behandling av følgende saker på neste møte i
regionrådet:
Orienteringer/drøftinger:
 Reiselivsstrategi for Oppland. v/Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune.
 Økologisk mat fra Hadeland. Mulighet for videreføring av prosjektet «Jøtt godt!»
V/Gudbrand Johannessen, leder av Landbrukskontoret for Hadeland.
 Regionalt handlingsprogram for Oppland (RHP) – orientering om prosess til høsten.
 Regional plan for Hadeland
Høringsuttalelse:
 Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedmark og Oppland
Bruk av partnerskapsmidler:
 Påvirkningsarbeid rettet mot viktige vei‐ og baneprosjekter for Hadeland – omdisponering.
 Bedriftskontakt for opplæring.
 Klimapådriver 2012‐2015.
 Kompetanseutvikling på Hadeland.
 Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013.
 Temakart Hadeland.
Sak 51/12
Eventuelt.
 Regionkoordinator orienterte om invitasjon til å delta på erfarings‐ og fagseminar vedr.
evaluering av ulvesona 25. juni.
Regionkoordinator kontakter landbrukskontoret og ber en derfra representere Hadeland på
møtet.
 Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal minte om omklassifisering av vår strekning av Rv 35 til E 16 og
arrangement vedr. åpning av E 16 Bergen – Gävle i Kongsvinger 25. september.
Hun orienterte også om arbeidet med å samordne innstasen til Stamvegutvalget E 16 og
Partnerskap E 16.
EDS
14.6.12
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Ordfører Hilde Torkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (for Are Tomasgard).
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Sakskart styremøte 24. april 2012

Sak 10/12:

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 18. april.
Vedtak:
Innkalling til møtet 24.04.12 godkjennes.
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Sak 11/12:

Godkjenning av referat fra møte 20. mars
Utkast til referat fra styremøte 20. mars ble utsendt pr e-post 26. mars. Det
var innkommet merknad om korrekt navn på ’Regionrådet for Hadeland’.
Justert referat var vedlagt møteinnkallingen.
Vedtak:
Referat fra møte 20.03.12 godkjennes.

Sak 12/12:

Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen - sluttbehandling
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til endelig vedtak av
strategien, samt høringsrapport og høringsinnspillene mottatt i forbindelse
med høringen. Det var kun foreslått noen mindre justeringer i forhold til det
strategiutkastet som var sendt ut på høring, og som hadde fått god tilslutning
fra samarbeidsalliansens medlemmer.
Ved styrets behandling av saken ble det knyttet kommentarer til at strategien
burde ha fokus på banestrekningen fra Halden og videre ned gjennom
Sverige. Det ble vist til at utfordringene knyttet til denne banestrekningen er
fanget opp under ”Strategi på lang sikt”, strekpunkt fem, og ”Strategi på kort
sikt”, strekpunkt 3.
Vedtak i saken var i tråd med innstilling.
Vedtak:
1. Styret i Osloregionen mener at dokumentasjon, analyse og anbefalinger til
strategier fra prosjektet ”Felles strategi for gods og logistikk i
Osloregionen” er et viktig bidrag i det langsiktige arbeidet for å styrke
Osloregionens konkurransekraft. Utvikling av godsknutepunkt i regionen
etter et nav-satellitt konsept legger til rette for utvikling av et effektivt godsog logistikksystem innenfor rammen av en bærekraftig utvikling.
2. Styret anbefaler at følgende mål og strategier legges til grunn for utvikling
av gods- og
logistikksystemet i Osloregionen:
Overordnede mål for utvikling av gods og logistikk i Osloregionen
 Gods- og logistikkvirksomheten i Osloregionen skal bidra til å styrke
konkurranseevnen for eksportrettet industri og legge til rette for nye
vekstnæringer basert på regionens ressurser.
 Gods- og logistikkvirksomheten skal levere varer til næringsliv og
forbrukere i Osloregionen og til øvrige Norge på en effektiv og
miljøvennlig måte.
 Godstransporten skal gi sitt bidrag til reduksjon av veksten i
klimagassutslipp. Veksten i godstransport på veg skal dempes og mest
mulig gods skal gå på sjø og jernbane.
 Godsknutepunkter (mottak, omlasting og distribusjon av gods) skal ha
høy arealeffektivitet. Lokalisering og utviklingen av godsknutepunkter
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skal ta hensyn til behovet for byutvikling i regionen og slik at
arealkonflikter og lokale miljøvirkninger blir minst mulig.
 Transportårer for gods skal utvikles slik at de ivaretar framkommelighet
for godset på en effektiv og trafikksikker måte og med minst mulige
negative virkninger på naturmiljø og lokalsamfunn.
Strategi på lang sikt (2040)
 Befolkningen i Osloregionen er i dag på 1,8 millioner innbyggere og
forventes å øke med 40 prosent fram til 2040. Godstransportarbeidet vil
i samme periode kunne øke til det dobbelte av dette. Godstransport på
veg vil øke mest. Statlige, regionale og lokale myndigheter må bli enige
om en felles strategi for å møte denne utfordringen for Osloregionen
slik at både logistikknæringen og kommunene gis klare føringer for
utviklingen på lang sikt.


Alnabruterminalen og Oslo Havn vil være viktige godsknutepunkter,
både for landet og Osloregionen. Deres potensial for å håndtere
godsveksten har likevel sin begrensning, og det må derfor etableres
andre godsknutepunkter i Osloregionen som kan supplere dette
”navet”. Det bør skje en desentralisert konsentrasjon i nye
godsknutepunkter i form av et ”nav-satellitt” konsept. Både ”nav” og
”satellitter” bør utvikles i takt med endring og økning i godsstrømmene.
Arealer for framtiden til slike store godsknutepunkter må bestemmes og
reserveres i tide før de blir bundet opp av annen virksomhet.



Det er ikke ønskelig at all logistikkvirksomhet i Osloregionen i framtiden
samles i et fåtall store godsknutepunkter. Eksisterende terminaler vil
bestå og utvikles. Men hovedtyngden av veksten i gods og
logistikkvirksomhet må konsentreres til et begrenset antall for at
godsvolumene skal bli store nok til at kollektiv godstransport på
jernbane og sjø skal være konkurransedyktige i forhold til lastebil, og
for å oppnå en høy arealeffektivitet.



Nye store godsknutepunkter må lokaliseres ved jernbane og hovedveg
og med god tilknytning til havn. Det må søkes samlokalisering av
terminaler, produsenter, grossister og store kjøpere av varer. Kortest
mulig transport mellom vareeierne og terminalen øker mulighetene for
mer gods på bane og på sjø. Utvikling av næringsklynger av
logistikkbedrifter vil skape et relativt bredt spekter av arbeidsplasser.



Kapasiteten for godstransport på jernbane gjennom Oslo må styrkes.
Aktuelle tiltak som ny Oslotunnel og Bryndiagonalen mellom
Follobanen og Bryn, må utredes og eventuelt gjennomføres for å øke
kapasiteten og redusere konkurransen mellom framføring av persontog
og godstog. Transportkapasiteten må styrkes for gods på jernbane mot
Europa gjennom Sverige, spesielt over Kornsjø, men også over
Charlottenberg.



Det må også legges vekt på tilrettelegging for godsframføring på
hovedveger utenom Oslo gjennom utvikling av en ytre ringveg (Ring 4).
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Strategi på kort sikt (2025)
 Utbygging av dobbeltspor på InterCity - strekningene må knyttes til
utvikling av godstransportsystemet i Osloregionen, slik at de store
investeringene her kan komme både persontransporten og
godstransporten til gode.


Follobanen, inklusive Bryndiagonalen, må fullføres og utbygging av
Østfoldbanen med dobbeltspor til Halden, videre til Kornsjø, må
forseres for blant annet å settes i stand til å ta en større andel av
godstransporten fra og gjennom Sverige.



Staten må få etablert en avtale med Sverige knyttet til oppgradering av
jernbanen på strekningen Kornsjø til Øksnered i Sverige der banen
møter jernbaneforbindelsen Gøteborg-Karlstad.



Dobbeltsporparseller og lange krysningsspor på GjøvikbanenBergensbanen og Kongsvingerbanen må gjennomføres av hensyn til
godstogavvikling.



Utbygging av hovedvegnettet i fem nasjonale transportkorridorer og
tverrforbindelser nord og sør for Oslo. Når det gjelder prioriteringer
vises det til tidligere vedtatt Areal- og transportstrategi for
Osloregionen.



Staten må bevilge tilstrekkelig med midler til at Alnabruterminalen kan
videreutvikles som et effektivt knutepunkt for godstransporten.



Staten må styrke sin rolle når det gjelder godsknutepunkter, særlig mht.
jernbanen. Staten må gå inn som eier eller deleier av arealene og
gjennom dette sørge for et nøytralt eierskap og hindre uønsket
konkurransevridning eller monopoldannelser blant aktørene i gods- og
logistikknæringen.



Nåværende havnestruktur må utvikles med en klarere spesialisering og
et bedre samarbeide for å utnytte stordriftsfordeler, og slik av havnene i
Oslofjorden samlet sett kan betjene Osloregionen på en god og
konkurransedyktig måte.



Hensynet til et framtidig miljøvennlig utbyggingsmønster tilsier at
lokaliseringen til de nye godsområdene må klargjøres tidligst mulig.
Staten må aktivt støtte opp om fylkeskommuner og kommuners
planarbeid og bidra til utbygging av infrastrukturtiltak for å kunne
påvirke logistikknæringens relokaliseringer.



Det må vurderes muligheter for et bredt samarbeid mellom offentlig og
privat sektor om utbygging av terminaler og infrastruktur. Samarbeidet
bør kunne omfatte så vel organisering som finansiering og
gjennomføring.
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Oppfølging
”Nav-satellitt” - strategien går ut på utvikling av tre gods- og
logistikklynger, ett i hver retning med Oslo Havn og Alnabru som ”nav”:
1. Et gods- og logistikknutepunkt i sørøst, for eksempel i Follo/Østfold
med tilknytning til sjø, veg og bane, med tilleggsfunksjon rettet mot
import og avlastning av Alnabru for containerisert gods.
2. Et gods- og logistikknutepunkt i nordøst, for eksempel i nærheten av
Gardermoen (fly, bil, bane), med spesielt fokus på temperert gods
(kjøle- og frysevarer).
3. Et gods- og logistikknutepunkt i sørvest for eksempel i Nedre
Buskerud/Vestfold med tilknytning til sjø, veg og bane og med fokus på
industrigods og tredjepartslogistikk (håndtering av gods på vegne av
sender og mottaker) på bane.
Målet med oppfølgingsarbeidet vil være å konkretisere og fastlegge
lokalisering, arealbehov og framgangsmåte for å sikre arealer for
framtiden, avklarer hvilke offentlig terminalinvesteringer og jernbane- og
veginvesteringer dette konseptet forutsetter, og finansiering av disse.
Oppfølgingsarbeidet forutsetter et samarbeid mellom staten, de mest
berørte kommuner og fylkeskommuner samt gods- og logistikknæringene.
Det er viktig at arbeidet kommer i gang raskt slik at det kan bli mulig å
gjøre de nødvendige strategiske lokaliseringsvalgene for satellittene innen
rimelig tid, fordi utflytting av logistikkvirksomhet skjer så raskt og fordi
aktuelle arealer med nødvendig størrelse vil kunne bli disponert til andre
formål. For ikke å tape tid, bør det arbeides parallelt med et helhetsgrep
for hele regionen (hvor staten har et hovedansvar) og løsninger for hver av
satellittene (hvor fylkeskommune har hovedansvar).

Sak 13/12:



Osloregionen ber de statlige transportetatene om å inkludere en
langsiktig gods- og logistikkstruktur i Osloregionen som særskilt tema i
NTP 2014-23. Siktemålet er å få Stortinget til å bestille igangsatt en
samordnet planprosess frem mot neste rullering av NTP hvor veg,
bane, sjø og terminaler utredes i sammenheng, i nær dialog med
logistikknæringen og berørte fylkeskommuner.



Osloregionen ber fylkeskommunene vurdere hvordan arbeidet med å
konkretisere løsninger for de ulike satellittene best kan organiseres;
som et samlet prosjekt eller som delprosjekter for hver av de tre
satellittene, for eksempel at Østfold og Akershus tar ansvar for satellitt
1, Akershus tar ansvar for satellitt 2, og Buskerud i samarbeid med
Vestfold tar ansvar for satellitt 3. Oslo kommune tar ansvar for
samspillet mellom nav og satellitter.

Nasjonal Transportplan 2014-2023 – Osloregionens uttalelse til
transportetatenes forslag
Vedlagt var saksfremlegg med forslag til uttalelse fra Osloregionen. Forslaget
var utarbeidet med utgangspunkt i posisjonsdokument vedtatt av styret
oktober 2011.
Ved behandling av saken signaliserte styret at man mente forslaget som var
lagt fram var godt, og man understreket viktigheten av at
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samarbeidsalliansen må holde stø kurs når det gjelder tidligere prioriteringer.
Det ble under behandlingen tatt opp forslag til endringer/tillegg knyttet til:
- Økt fokus på utprøving av alternativ organisering og finansiering av større
jernbaneutbygginger, med Ringeriksbanen som ”case”.
- Oppjustere tall knyttet til forventet vekst i Osloregionen.
- Østfoldbanens østre linje bør nevnes i uttalelsen.
- Ta inn formulering om buss som viktig kollektivt transportmiddel og
behovet for å sikre framkommelighet gjennom kollektivfelt
- Fornebubanen bør nevnes i uttalelsen.
- Forsterke ordlyden i kulepunkt om utredning av løsninger som ivaretar
jernbanens langsiktige kapasitet gjennom Oslo.
- Nevne Fv 21/Fv114/115 i Østfold i uttalelsen

Vedtak:
Styret vedtar fremlagte forslag til uttalelse til transportetatenes forslag til
Nasjonal Transportplan 2014 – 2023, med følgende endringer:
-

Under overskriften ”Et styrket kollektivtilbud – statens ansvar” legges til
følgende: ”Buss er viktigste kollektive transportmiddel i store deler av
regionen og framkommeligheten må sikres gjennom etablering av
kollektivfelt”.

-

Under overskriften ”Tiltak/prosjekter på jernbanen”, kulepunkt 3, vedr.
modernisering av øvrige banestrekninger i pendleravstand, legges til
”Østfoldbanens østre linje”.

-

Under overskriften ”Tiltak/prosjekter på jernbanen”, forsterkes ordlyden i
kulepunkt 4, vedr. utredning av løsninger som ivaretar jernbanens
langsiktige kapasitet gjennom Oslo.

Uttalelsen oversendes Samferdselsdepartementet.

Sak 14/12:

Strategiske føringer for Osloregionen – sak til Rådsmøtet
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til nye strategiske
føringer. Sakens realiteter var behandlet gjennom høringsrapporten som ble
lagt fram i sak 3/12 (møte 20.03.12).
Saken skal endelig behandles av Osloregionens rådsmøte 05.06.12.
Vedtak/innstilling til rådsmøtet:
Følgende strategiske føringer legges til grunn for samarbeidsalliansen
Osloregionens virksomhet fra 2012:
Hensikt
Osloregionen skal utvikles som en strategisk allianse med hovedmål å styrke
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Roller
Osloregionen skal være aktiv i forhold til følgende roller
 Møteplass og nettverk
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Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til
Osloregionens overordnede mål om å være konkurransedyktig og
bærekraftig
Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner
overfor nasjonale myndigheter (Regjering, Storting)

Innsatsområder og felles strategier
Osloregionen skal fokusere på fire innsatsområder og innen disse områdene
i de nærmeste årene vektlegge bl.a. følgende oppgaver:
1. Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
 Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen
 Felles strategier for godslogistikk
 Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal
Transportplan (NTP)
2. Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
 Felles innovasjonsstrategi
 Harmonisering av virkemiddelbruk
 Samordning av FoU-strategier
 Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet, og
fagskoletilbudet
3. Styrke felles profilering
 Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og
profilering.
 Statistisk bilde av Osloregionen
 Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byregioner
4. Klimapolitikk
 Samordning av strategier for klimapolitikk
Samarbeid med nordiske storbyområder
Utvikle partnerskap og samarbeid med andre storbyområder i Norden, med
særlig vekt på Stockholmsregionen/Mälardalsrådet. Det skal fokuseres på de
samme innsatsområder som i Osloregionens øvrige virksomhet.

Sak 15/12:

Søknader om medlemsskap i Osloregionen - saker til Rådsmøtet
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med søknader om medlemsskap
for Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Rollag kommune i Kongsbergregionen,
samt Stokke kommune i Vestfold. Søknadene skal endelig behandles av
Osloregionens rådsmøte 05.06.12.
I forbindelse med behandlingen redegjorde sekretariatet kort for status i
forhold til at det kan komme flere søknader fra Vestfold, muligens også fra
Kongsbergregionen. Disse vil i så fall måtte bli behandlet fram mot rådsmøte
2013.
Vedtak:
1. Styret i Osloregionen fremmer sak med innstilling til samarbeidsrådet om
å godkjenne felles søknad om medlemskap i Osloregionen fra
kommunene Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Rollag.
2. Styret i Osloregionen fremmer sak med innstilling til samarbeidsrådet om
å godkjenne søknad om medlemskap i Osloregionen for Stokke
kommune.
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Sak 16/12

Medlemskontingent 2013 – sak til Rådsmøtet
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til kontingent for
2013. Forslaget innebærer at kontingentsatsen videreføres på dagens nivå.
Saken skal endelig behandles av Osloregionens rådsmøte 05.06.12.
Vedtak/innstilling til rådsmøtet:
Det fastsettes en kontingent for 2013 for medlemskap i samarbeidsallianse
Osloregionen på kr 1,50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene.
Oslo kommune betaler dobbel medlemskontingent.

Sak 17/12

Runde rundt bordet
Styrets medlemmer orienterte om politiske saker fra sin
region/fylkeskommune.

Sak 18/12

Orienteringssaker
Orienteringssakene utgikk pga tidsmangel.
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Behandllet i styremøte 24.4.2012
Samarbeid
dsalliansen Osloregionen er et stra
ategisk sam
marbeid som
m omfatter O
Oslo kommune,
66 omkring
gliggende kommuner (s
samtlige i A
Akershus og
g Østfold, de
e nærmestee til Oslo i
Oppland, H
Hedmark, Buskerud
B
og
g Vestfold), samt Akers
shus, Østfold og Buskeerud
fylkeskomm
muner. Oslo
oregionens styre bestå
år av byråds
slederen i Oslo,
O
fylkesoordførerne og
o
14 ordførere fra regionen.
onen fungerrer i transp
port- og sam
mferdselss
sammenhe
eng som ett nasjonalt
Osloregio
nav. Det e
er i hele lan
ndets intere
esse at tran
nsportsysttemet i Osloregionen ikke bryter
sammen!
Osloregion
nens vekstu
utfordring
Osloregion
nen står i de
e kommende tiårsperio
odene overffor vekstutfo
ordringer i een skala ma
an
ikke tidlige
ere har opple
evd i Norge
e. Transporttkapasitet i regionen må
m utvikles fo
for å håndte
ere
en historisk kraftig vekkst i person
n- og godstrransporten. Befolknings
sveksten vill bli langt
sterkere, o
og mer kreve
ende å håndtere, enn i noen tidlig
gere planperiode.
I den foreg
gående NTP
P-perioden på 10 år ha
ar regionens
s befolkning
g økt med 2 00.000 (200
022011). Gje
ennom de siste årene har
h vi sett en
n langt kraft
ftigere øknin
ng i den årli ge veksten.
Osloregion
nens årlige befolknings
svekst har ssteget fra 22
2.000 til 28.000 på baree 8 år. De
nasjonale fframskrivnin
nger forutse
etter derme d en vekst i Osloregion
nen på inntiil 310.000
innbyggere
e fram til 20
020 ,og ytterrligere inntill 600.000 fle
ere innen 2040. I dag bbor ca 36 % av
Norges beffolkning i Osloregionen
O
n. I 2040 vill det være ca
c 40%.
I tillegg til d
den sterke befolknings
b
sveksten, an
nslår Samfe
erdselsdepa
artmentet att
godstransp
porten i og gjennom
g
regionen vil ø
øke med 50 % fram til 2030.
2
Avinoor planlegge
er
dessuten ffor utvikling av kapasite
eten på Garrdermoen lu
ufthavn fra dagens
d
21 m
millioner til 35
millioner pa
assasjerer årlig.
å
Den økte
ø
gods- o
og flytransporten stiller ytterligere krav til
miljømessiig og effektiiv avvikling av dramatissk større tra
afikkvolume
er enn det vvi allerede har i
Osloregion
nen.
Nødvendig
gheten av å håndtere veksten
v
und
derstrekes ut
u fra et øko
onomisk perrspektiv. Ifølge
Urbanet (2
2011), forventes kø, kork og kaos, spesielt i de
d største by
yområdenee, hvis
kapasiteten ikke økess. Urbanet har
h estimertt at manglen
nde kapasitetsøkning i Osloregion
nen
om få år ka
an koste sa
amfunnet om
mlag 5 millia
arder kroner årlig bare i køkostnadder for
persontrafiikken. I tilleg
gg kommerr kostnader for nærings
stransporten
n som ogsåå vil bli høye
e.
Osloregion
nens areal- og transporrtstrategi – svaret på utfordringen
u
Osloregion
nens strateg
gi for å hånd
dtere vekstu
utfordringen
ne på en me
est mulig bæ
ærekraftig og
o
klimavennllig måte er å legge til re
ette for en fflerkjernet utvikling.
u
Ve
eksten må sstyres i retniing
av et mer a
arealeffektivvt utbygging
gsmønster kkonsentrertt til regionen
ns byer og kknutepunkte
er.
Et transporrtsystem so
om på en rasjonell måte
e knytter de
en flerkjerne
ede regioneen sammen, er
en avgjøre
ende forutse
etning for å lykkes med
d en slik utv
vikling. Transportsystem
met må værre
effektivt, m
miljøvennlig, og med lav
vest mulig b
behov for biilbruk, og de
ette kan barre oppnås
gjennom hurtig og kap
pasitetssterrk skinnegåe
ende transp
port samt ett vegsystem
m med god
fremkomm
melighet for kollektivtraf
k
fikk og næri ngstranspo
ort.
Styrk ressu
ursene til sa
amferdselsttiltak i Oslorregionen
Planforslag
get fra transsportetatene
e synliggjørr på en god måte behovet for betyydelig styrking
av ressurser til samferdselstiltak i Osloregio nen. Planfo
orslaget vise
er at viderefføring av
dagens nivvå vil medfø
øre betydelig
ge og til de ls dramatisk
ke utsettelser for sentrrale tiltak i
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regionen, o
og at selv en
e økning av
v nivået me
ed 20 % ikke
e endrer dette hovedbi ldet.
Transporte
etatenes analyser viserr med all mu
ulig tydeligh
het behovett for genereelt å øke de
økonomiskke rammene
e for samferrdsel, og sp
pesielt for je
ernbanen so
om må økess med mer enn
e
øvre ramm
me på + 45 % for å klare 1. etappee av utbygg
gingen av in
ntercity-trianngelet innen
planperioden.
Oslopakke
e 3 represen
nterer et bettydelig loka
alt løft for å finansiere
f
fo
orbedringerr av veinette
et
og kollektivvtransporten i Oslo og Akershus. O
Osloregione
en vil underrstreke vikti gheten av at
a
staten følger opp sitt ansvar
a
som
m avtalepart og synliggjør prioriteringen av tiltaakene i
Oslopakke
e 3.
Ambisjone
ene for jernb
banen må være
v
høye
Jernbanen
n må være stammen
s
i utviklingen
u
a
av transporttsystemet i Osloregionnen. Ikke minst
for dagenss togreisend
de er det po
ositivt med d
det økte fok
kus på drift og
o vedlikehoold av
infrastruktu
uren som tra
ansportetattene legger opp til. Forr at jernbane
esystemet sskal kunne
understøtte
e en mer bæ
ærekraftig utvikling
u
av Osloregionen i årene som
s
kommeer er imidlerrtid
følgende h
helt nødvend
dig:
1. Planlagtt framdrift i byggingen
b
av Folloban
nen oppretth
holdes
Opprusting
g av jernban
nen i denne
e hovedkorr idoren inn til
t Oslo er se
entralt i forhhold til bedre
trafikkavvikkling for hele transportnettet i Oslo
os sørkorrid
dor, gir bedrre jernbanef
eforbindelse til
Østfoldbye
ene, og er et
e første ledd
d i en raske
ere forbinde
else mot Sve
erige og konntinentet.
2. Utbyggin
ng av dobbeltspor i helle intercitytrriangelet må
å ferdigstille
es innen 20023.
En velfung
gerende inte
ercity-jernba
ane vil være
e det viktigs
ste elemente
et i et regionnalt
transportsyystem som legger til re
ette for mer bærekraftig
g og arealefffektivt
utbyggingssmønster, og
o binder de
en flerkjerne
ede Osloreg
gionen sammen.
3. Løsning
ger for ny tun
nnel gjenno
om Oslo må
å avklares så
s raskt som
m mulig.
Uten økt ka
apasitet gje
ennom Oslo
o vil jernban
nens kapasitet ikke kun
nne utvikles i takt med
behovene regionens vekst
v
vil ska
ape, samtid
dig som sårb
barheten for hele jernbbanesystemet
vil forbli hø
øy. Det lang
ge tidspersp
pektivet knytttet til avkla
aring av nye løsninger oog utbyggin
ng
gjennom O
Oslo tilsier at
a planprose
essene må ssettes i gan
ng nå.
Et styrket kkollektivtran
nsporttilbud – statens a
ansvar
Kollektivtra
ansporttilbudet i og inn mot de sto
ore byene err avgjørende for en godd
trafikkavvikkling i hele regionen. T-banesyste
T
emet i Oslo har en helt spesiell rollle og må
videreutvikkles. Buss er
e viktigste kollektive
k
tra
ansportmiddel i store deler
d
av reggionen, og
Gode kolleektive løsnin
framkomm
meligheten må
m sikres gjennom etab
blering av kollektivfelt.
k
nger
knyttet til je
ernbaneknu
utepunkter i regionen e
er nødvendig for å ivare
eta persontrransporten,
men også for å begrense privatbiltrafikken m
mot Oslo og
g øke fremko
ommelighetten for
næringslive
ets transporter. Det er også behovv for gode transportme
t
essige løsniinger knytte
et til
den store ttrafikkvekste
en på Gardermoen luftthavn, slik at
a dagens høye kollekt ivandel kan
n
oppretthold
des.
Det er behov for et ste
erkere statliig engasjem
ment både i investering
ger og drift aav
kollektivtilb
budet. Fylke
eskommune
ene og Oslo
o har ikke tillstrekkelige ressurser ttil å kunne
følge opp d
den veksten
n som nå fo
orventes. Sig
gnalene i trransportetattenes planfoorslag om nye
n
ordninger ffor å støtte utviklingen av storbyom
mrådenes kollektivtran
k
nsportsystem
mer må følg
ges
opp. Videre
e er det vikttig med et godt
g
samarb
beid med fy
ylkeskommu
unene på drriftsiden slik
k at
blant anne
et NSB og re
egionale kollektivtransp
portaktører i felleskap lager et meest mulig
attraktivt og effektivt kollektivtilbu
k
ud for hele d
den funksjonelle Oslore
egionen.
Effektiv go
odstransportt er avhengig av en he
ensiktsmess
sig terminals
struktur
Sterk befollkningstilvekst og velsttandsutviklin
ng betyr også at godstransporten og
varedistribusjonen i Osloregionen
O
n vil øke kra
aftig framov
ver. Det er et
e mål å beggrense
godstranspo
ort på veg samtidig
s
som
m jernbanens og sjøve
egens rolle ssom
mengden g
godstransp
portør kan styrkes.
s
En mer rasjone
ell og effekttiv godshåndtering foruutsetter
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opprusting av Alnabru
u. På sikt err det også b
behov for su
upplerende terminaler kknyttet til
transportko
orridorene inn mot Oslo
o i et ”nav-ssatellitt” kon
nsept.
Gjennom N
NTP 2014-2
2023 må det sette foku
us på utviklin
ng av en he
ensiktsmesssig
terminalstrruktur i Oslo
oregionen. Det
D bør legg
ges opp til en
e samordn
net planprossess frem mot
m
neste rullering av NTP
P, der veg, bane, sjø o g terminale
er utredes i sammenhen
s
ng, i nær
dialog med
d logistikknæ
æringen og berørte fylkkeskommun
ner. Staten må samarbbeide med
fylkeskomm
munene og kommunen
ne om å avkklare innhold, omfang og
o lokaliserring av
supplerend
de terminale
er.
Behov for n
nye ordning
ger for organisering og
g finansiering
Det er positivt at transsportetatene
e setter foku
us på nye ordninger
o
for organiseriring og
finansiering
g som et vikktig virkemiddel for en mer effektiv
v utbygging
g av
samferdse
elsinfrastrukturen i Norg
ge. Staten m
må i fremtiden legge stterkere vektt på rasjone
ell
og rask pro
osjektgjennomføring en
nn det som har vært tillfelle til nå. Prosjektfinaansiering vil i
tillegg til ra
askere gjenn
nomføring kunne
k
ha po
ositiv effekt på forutsigbarhet, kosstnader og
samfunnsø
økonomi ved tiltakene. Osloregion
nen er bekymret for fremdriften i
gjennomfø
øringen av de
d større pla
anlagte prossjektene i re
egionen derrsom det ikkke åpnes fo
or
prosjektfina
ansiering.
Osloregio
onen – viktiige tiltak og
g prosjekte
er
Styret i sam
marbeidsalliansen Oslo
oregionen u
understreke
er at følgend
de er viktig ffor regionen
ns
mulighet fo
or å håndterre de store vekstutford
dringene på en hensikts
smessig og bærekraftig
g
måte:
Tiltak/pro
osjekter på je
ernbanen:
 Utb
bygging av Fo
ollobanen gje
ennomføres så raskt som
m mulig.
 Utb
bygging av ba
anene i Inter City-område
et til dobbelts
spor med høy hastighet fforseres (ferd
dig i
202
23).
 Mod
dernisering av
a de øvrige banestrekni ngene innen
nfor pendleravstand i ”tim
mesregionen”
(Ko
ongsvingerba
anen, Gjøvikb
banen, Spikkkestadbanen
n, Drammen-Kongsberg, Østfoldbane
ens
østrre linje), og bygging
b
av Ringeriksbane
R
en.
 Utre
edning av løssninger som ivaretar at je
ernbanens la
angsiktige ka
apasitet gjennnom Oslo må
å
igan
ngsettes raskkt og ferdigstilles i god tid
d før neste re
evisjon av NT
TP.
 Inve
esteringer i in
nfrastruktur og
o togsett so
om legger til rette for forb
bedringer i freekvens og
pun
nktlighet for avganger
a
på sterkt trafikkkerte streknin
nger
 Kap
pasitetsvurde
eringer og utbyggingsrekkkefølger kny
yttet til jernba
anenettet som
m i nødvendiig
grad
d fokuserer på
p godstrans
sportens beh
hov.
 Tilre
ettelegging for
f mer ekspo
ort/import avv gods med je
ernbanen gje
ennom etableering av
sam
marbeid og tilpasning av investeringsttakt mellom Norge/Sverig
ge, spesielt dden
grensekryssend
de strekninge
en Halden – Öxnered.
Tiltak/pro
osjekter på hovedveisyst
h
temet:
 Ferrdig utbygging av E 18 gje
ennom regio
onen:
o E 18 i Østfold
Ø
må re
ealiseres i trå
åd med vedta
atte planer.
o E 18 gje
ennom Follo og Asker/Bæ
ærum må få planavklaring og rask igaangsetting.
 Utb
bygging av E 16 gjennom Bærum/Hol e/Ringerike til Hønefoss..
 Opp
pgradering/u
utbygging av Rv 4 gjenno
om Nittedal og
o Hadeland mot Gjøvik.
 Gje
ennomføring av oppgrade
eringer og utb
bygginger so
om kan bidra
a til å lede traafikk utenom
Oslo, både sør og nord for byen:
b
o RV 23 (Dagslett
(
– Linnes
L
– Lier)), fullføre Oslofjordforbind
delsen
o Rv 35 (Hokksund-Hønefoss-Roa
a- Gardermo
oen), del av framtidig
f
E 166 Bergen-Gä
ävle
o RV 111/22 (Fredriks
stad – Mysen
n – Lillestrøm
m)
o Rv 19/fvv 120 fra E18
8 i Vestfold vvia Horten-M
Moss til E6 og
g E18 i Østfoold
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PROTOKOLL FRA MØTE I SAMARBEIDSRÅDET I OSLOREGIONEN 5. JUNI 2012 (Utkast)
Tid:
Sted:

kl. 15.00 – 15.30
Oslo Rådhus

Tilstede:
39 av medlemskommunene/fylkeskommunene i Osloregionen var representert med til sammen 51
deltagere. Med administrative representanter fra regionrådene og inviterte gjester møtte i
alt 74 deltagere. Liste for registrering av deltagere ble sendt rundt i møtet, og arkiveres med
protokollen.

Åpning/konstituering av rådsmøte v/styrets leder Stian Berger Røsland

Sak 01/12:

Godkjenning av dagsorden til møtet 5. juni 2012
Innkalling med dagsorden og saksdokumenter til møtet ble sendt til medlemmene pr
e-post 11. mai 2012.
Vedtak:
Innkalling til samarbeidsrådets møte 5. juni 2012 godkjennes.

Sak 02/12:

Protokoll fra møte i samarbeidsrådet 31. mai 2011
I rådsmøtet 5. juni 2007 ble det vedtatt å delegere godkjenning av protokoller til
styret. Protokoll fra rådsmøtet 31. mai 2011 ble godkjent i styrets møte 4. oktober.
Protokollen er tidligere utsendt til medlemmene og var vedlagt innkallingen.
innkallingen.
Vedtak:
Protokoll fra møtet i samarbeidsrådet 31. mai 2011 tas til orientering.

Sak 03/12:

Årsrapport 2011
Årsrapport 2011 var vedlagt innkallingen. Regnskap med revisjonsbekreftelse inngår
i rapporten. Vedtektenes pkt. 5-3 gir styret fullmakt til å godkjenne Osloregionens
regnskap. Osloregionens styre godkjente årsrapport og regnskap for 2011 gjennom
behandling i møte 20. mars 2012.
Vedtak:
Samarbeidsrådet for Osloregionen tar årsrapport og regnskap 2011 til orientering.

Sak 04/12

Strategiske føringer for Osloregionen
Saksfremstilling med forslag til strategiske føringer for Osloregionens virksomhet fra
2012 var vedlagt innkallingen. Forslaget til strategiske føringer hadde tidligere vært til
høring blant Osloregionens medlemmer, og hadde da fått bred oppslutning.
Vedtak:
Følgende strategiske føringer legges til grunn for samarbeidsalliansen
Osloregionens virksomhet fra 2012:
Hensikt
Osloregionen skal utvikles som en strategisk allianse med hovedmål å styrke
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

www.osloregionen.no

Roller
Osloregionen skal være aktiv i forhold til følgende roller
 Møteplass og nettverk
 Utvikling av felles strategier og felles holdninger i forhold til Osloregionens
overordnede mål om å være konkurransedyktig og bærekraftig
 Talerør for nettverket av kommuner, delregioner og fylkeskommuner overfor
nasjonale myndigheter (Regjering, Storting)
Innsatsområder og felles strategier
Osloregionen skal fokusere på fire innsatsområder og innen disse områdene i de
nærmeste årene vektlegge bl.a. følgende oppgaver:
1.
2.
3.
4.
-

Utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og kollektivtransport
Felles strategier for å møte vekstutfordringene i regionen
Felles strategier for godslogistikk
Innspill til nasjonale strategiprosesser, herunder Nasjonal Transportplan (NTP)
Styrke kompetanse og verdiskaping (FoU/næringsutvikling)
Felles innovasjonsstrategi
Harmonisering av virkemiddelbruk
Samordning av FoU-strategier
Strategier for utvikling av universitets- og høgskoletilbudet, og fagskoletilbudet
Styrke felles profilering
Klargjøre ambisjoner og innsats i arbeidet med synliggjøring og profilering.
Statistisk bilde av Osloregionen
Sammenlikning med andre nordiske og europeiske byregioner
Klimapolitikk
Samordning av strategier for klimapolitikk

Samarbeid med nordiske storbyområder
Utvikle partnerskap og samarbeid med andre storbyområder i Norden, med særlig
vekt på Stockholmsregionen/Mälardalsrådet. Det skal fokuseres på de samme
innsatsområder som i Osloregionens øvrige virksomhet.

Sak 05/12

Medlemskontingent 2013
I følge vedtektenes pkt. 3 -1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for
Osloregionens medlemmer. Styret innstilte overfor Samarbeidsrådet at
medlemskontingenten for 2013 fastsettes til kr. 1,50 pr innbygger i kommunene og
fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel medlemskontingent.
Vedtak:
Det fastsettes en kontingent for 2013 for medlemskap i samarbeidsalliansen
Osloregionen på kr 1,50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene.
Oslo kommune betaler dobbel kontingent.

Sak 06/12:

Søknad om medlemskap i Osloregionen fra Kongsberg, Notodden, Hjartdal og
Rollag kommuner
Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Rollag kommuner i Kongsbergregionen leverte
felles søknad om medlemskap i Osloregionen den 4. november 2011.
Styret i Osloregionen behandlet saken i sitt møte 24. april 2012, og fattet vedtak om
at søknaden legges fram for samarbeidsrådet med forslag om at kommunene tas
opp som medlemmer fra 1. januar 2013. Saksfremstilling med vedlegg fulgte
innkallingen.
I forbindelse med rådsmøtets behandling av søknaden ble det signalisert at selv om
kommunene formelt vil tre inn i samarbeidsalliansen først ved årsskiftet, inviteres de
til å delta i arbeidet med umiddelbar virkning.
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Vedtak:
Kongsberg, Notodden, Hjartdal og Rollag kommuner tas opp som medlemmer i
samarbeidsalliansen Osloregionen med virkning fra 1.1.2013.

Sak 07/12:

Søknad om medlemskap i Osloregionen fra Stokke kommune
Stokke kommune i Vestfold leverte søknad om medlemskap i Osloregionen den 19.
januar 2012. Styret i Osloregionen behandlet saken i sitt møte 24. april 2012, og
fattet vedtak om at søknaden legges fram for samarbeidsrådet med forslag om at
kommunen tas opp som medlem fra 1. januar 2013. Saksfremstilling med vedlegg
fulgte innkallingen.
I forbindelse med rådsmøtets behandling av søknaden ble det signalisert at selv om
Stokke formelt vil tre inn i samarbeidsalliansen først ved årsskiftet, inviteres
kommunen til å delta i arbeidet med umiddelbar virkning.

Vedtak:
Stokke kommune tas opp som medlem i samarbeidsalliansen Osloregionen med
virkning fra 1.1.2013.

Sak 08/12

Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt
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Strategi for skog- og tresektoren
i Hedmark og Oppland
2013-2016
(Høringsdokument)

Forslag til trebru over Mjøsa (Kilde: Statens vegvesen)

Skogen skal gi vekst i Innlandet

FORORD
Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 er et samarbeid mellom
Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Hedmark fylkeskommune og Oppland
fylkeskommune.
Skog- og trenæringen i Innlandet har bidratt aktivt og konstruktivt undervegs, og strategien er et
godt eksempel på samarbeid mellom det offentlige og det private for å nå felles mål.
Vi vil takke alle som har vært med på arbeidet.
(Strategien legges frem for behandling i felles fylkesting for Hedmark og Oppland i oktober 2012.)

Hamar / Lillehammer, ______________________

Fylkesmannen i Oppland

Oppland fylkeskommune

Fylkesmannen i Hedmark

Hedmark Fylkeskommune
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Sammendrag
Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 er utarbeidet i et samarbeid
mellom Fylkesmennene og fylkeskommunene. Skog- og trenæringene har vært delaktig undervegs.
Hedmark og Oppland står for 40 % av landets avvirkning og verdiskaping innen skogbruk. Skog- og
trenæringene er en av bærebjelkene i Innlandets næringsliv og bidrar til arbeidsplasser og lokal
verdiskaping. Samtidig skal næringene bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima.
Hovedmål:
Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskaping i Innlandet, og bidra til å løse
viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima.
Gjennom oppfølging av strategien skal skog- og tresektoren i Innlandet være den viktigste
premissgiveren for utvikling av den nasjonale skogpolitikken.
Strategien tar for seg tre hovedområder:
x
x
x

Miljø og klima
Skogbasert verdiskaping
Infrastruktur

Under hvert hovedområde er det utarbeidet mål og strategier, som skal følges opp med egne
handlingsplaner.

Innlandet skal:
x
x
x
x
x
x
x

bli best på et bærekraftig skogbruk
bidra til å nå nasjonale klimamål
bli best på bruk av tre
være best på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi
øke den langsiktige produksjonen og utnyttelsen av skogsråstoffet
redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader
ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skog- og tresektoren
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1. Innledning
Hedmark og Oppland (Innlandet) er landets største og viktigste skogregion og skog- og tresektoren
har stor betydning for økonomi og velferd.

Innlandet har:
x
x
x
x

28 % av landets skogressurser
40 % av landets avvirkning for salg
38 % av landets samlede verdiskaping innen skogbruk
26 % av landets samlede verdiskaping innen trelast- og trevareindustri

Skog- og trenæringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet. For de regionale
myndighetene er det derfor et mål å bidra til økt verdiskaping og utvikling innenfor næringene,
samtidig som viktige samfunnsoppgaver blir ivaretatt. Det må sikres gode rammebetingelser
regionalt og nasjonalt som grunnlag for næringenes vekst og utvikling. Skog- og trenæringene i
Innlandet skal være den viktigste premissgiveren for utvikling av den nasjonale skogpolitikken, og en
sentral premissgiver innenfor skogbasert industri, transport, miljø og klima.

Hovedmålet for strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016 er:
Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskaping i Innlandet, og bidra til å løse
viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima.

Skog- og trenæringene har vært delaktig i utformingen av strategien og i samarbeid med disse har en
valgt å prioritere følgende temaer i strategien:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

miljø
klima
trebruk
bioenergi
skogproduksjon
transport
rekruttering og kompetanse

Det skal utarbeides en handlingsplan med fordeling av ansvar og oppgaver og det forventes et
samarbeid mellom strategieierne og næringene for å nå målene. Til grunn for hele strategiarbeidet
forutsettes at skogressursene i Innlandet forvaltes i henhold til gjeldene lovverk og standarder for
bærekraftig skogbruk.
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Nasjonal skogpolitikk
Den nasjonale skogpolitikken er trukket opp i St.meld. nr. 9 (2011-2012) Landbruks- og
matpolitikken.
Regjeringen vil legge til rette for å styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å nå
viktige energi-, klima- og miljømål. Hovedmålene i skogpolitikken bygger opp under dette gjennom
satsing på økt bruk av trevirke til ulike former for trebruk og til energiformål, og en aktiv utnytting av
skogen i nærings- og klimasammenheng.
Dette forutsetter et lønnsomt og bærekraftig drevet skogbruk, bedret tilgjengelighet til
skogressursene og konkurransedyktige verdikjeder. Skognæringen arbeider innenfor et uskjermet
verdensmarked med svingende etterspørsel etter trevirke. For å møte eventuell økt etterspørsel etter
råstoff fra skogen skal det legges til rette for økt bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse, og
økt oppbygging av skog.
Samtidig er skogen viktig for en rekke miljøverdier som biologisk mangfold, naturtyper, karbonopptak
og som utgangspunkt for friluftsliv og bedre folkehelse. Økt aktivitet skal kombineres med bedre
kunnskap om miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i skogbruket i tråd med St. meld. nr 39
(2008-2009) Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen.
Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har et ansvar for gjennomføring av skogpolitikken regionalt.

Ressursgrunnlaget
Innlandet har 20,8 mill. dekar produktivt skogareal. Stående volum er 200 mill. kubikkmeter, fordelt
på 125 mill. kubikkmeter i Hedmark og 75 mill. kubikkmeter i Oppland. Det avvirkes hvert år til
sammen rundt 3,3 millioner kubikkmeter til industrielle formål, fordelt 2,3 mill. og 1 mill.
kubikkmeter på Hedmark og Oppland (figur 1). Årlig tilvekst er om lag 7,9 mill. kubikkmeter som
betyr potensial for økt avvirkning på lengre sikt.
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Figur 1: Utvikling i tilvekst og avvirkning i Hedmark og Oppland fra 1960 til 2011 basert på tall fra Landsskogtakseringen.
Tilvekst for 2003-2011 er estimert. (Kilder: Norsk institutt for skog og landskap og Fylkesmannen i Hedmark)
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Den produktive skogen i Innlandet eies av 23 000 skogeiere. Enkeltpersoner eier 65 %, offentlig
gjennom stat og kommuner eier 18 % og resterende 17% eies av blant annet bygdealmenninger,
sameier og aksjeselskaper.
Innlandet har en stor andel mindre skogeiendommer, og opp mot 75 % av eiendommene er under
500 daa produktivt skogareal (figur 2). Når det gjelder avvirkning så står 25 % av eiendommene for
80 % av volumet som avvirkes. I 2010 var det avvirkning på 4 445 av Innlandets skogeiendommer.
Tidligere analyser (Skog og landskap 2007) viser at det ligger et potensial i økt avvirkning på mindre
skogeiendommer.
35
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Figur 2: Antall eiendommer fordelt på ulike størrelseskategorier, og andelen av totalt produktivt skogareal og andel av
gjennomsnittlig avvirkning i årene 2005-2010 fordelt på størrelseskategoriene. (Kilde: SSB2012)

Tømmermarkedet
Tradisjonelt har Innlandet foredlet sitt sagtømmer selv. Fortsatt foredles om lag 85 % av
sagtømmeret i Innlandet, mens det resterende fordeler seg likt på eksport til andre fylker og til
Sverige (figur 3). Når det gjelder massevirke er situasjonen motsatt. Over 90 % av massevirket blir
foredlet utenfor regionen.
Resultater fra Virkesanalyse for Hedmark og Oppland antyder at med dagens status og utvikling i
norsk treforedlingsindustri, vil massevirke i økende grad overføres fra norsk industri ved Oslofjorden
til svensk industri nær Karlstad. Reduserte transportkostnader både internt i fylkene, ut av fylkene, til
kysten og til Sverige, er derfor viktig for å øke fleksibiliteten for salg av både sagtømmer og
massevirke fra Innlandet fremover. For å sikre mest mulig stabile og robuste avsetningsforhold for
innlandsskogbruket også i et lengre perspektiv, vil det imidlertid i tillegg være viktig å legge til rette
for og styrke utviklingen av regional foredlingskapasitet. Det vil også bidra til økt verdiskaping og gi
flere arbeidsplasser regionalt.
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Figur 3: Virkesflyt inn og ut av Innlandet i 2011, status for sagtømmer (ST) og status for massevirke (MV).
(Kilde: Virkesanalyse for Hedmark og Oppland. Kortprosess 2012)

2. Miljø og klima
Skogen og skogbasert virksomhet danner historisk sett grunnlag for stor nasjonal verdiskaping. I
tillegg er skogen viktig for bevaring av biologisk mangfold, som arena for friluftsliv og rekreasjon og
ikke minst for opptak og binding av CO2 som et bidrag til løsning av klimautfordringene.

Nasjonale mål på området
Regjeringen vil:
x

legge til rette for en mer målrettet miljøinnsats i skogbruket, herunder styrke kunnskapen om
natur- og kulturverdier i skog og styrke ivaretakelse av slike verdier i forbindelse med
planlegging og drift, miljøregistreringer, frivillig vern, samarbeidsavtaler og bruk av de nye
virkemidlene i naturmangfoldloven. Jf. også St.meld. nr. 39 (2008–2009).

(Meld. St.9. (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken)

x

Opprettholde eller øke karbonlagret gjennom aktiv, bærekraftig skogpolitikk blant
annet gjennom styrket innsats innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og
gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog samt å styrke skogvernet.

x

Bedre insentivene til uttak av råstoff fra skogen til bioenergi, med særlig vekt på
skogsavfall (GROT) slik at blant annet tiltak med kort tilbakebetalingstid for CO2 prioriteres.

(Meld. St.21. (2011-2012) Norsk klimapolitikk)
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2.1 Miljø
Et bærekraftig skogbruk sikrer grunnlaget for en vedvarende bruk av skogen og skogressursene,
samtidig som det tas hensyn til viktige miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og
muligheter for et aktivt friluftsliv.
Skogbruksloven med tilhørende forskrifter skal sikre ivaretakelse av miljøverdiene i skog og
naturmangfoldloven legger også rammer og stiller klare krav til kunnskapsgrunnlaget.
Markedet gjør det samme gjennom Norsk PEFC Skogstandard.

Mål:
Innlandet skal bli best på et bærekraftig skogbruk.
Strategier:
1. Øke kompetansen om hvordan miljøhensyn kan ivaretas i skogbruket.
2. Skape arenaer for diskusjon og samarbeid for å sikre et bærekraftig skogbruk.

2.2 Klima
Skogens rolle i klimasammenheng er blitt en av skogens viktigste samfunnsfunksjoner. I følge Meld.
St. 21 (2011-12) Norsk Klimapolitikk, vil Regjeringen bruke skogen for å sikre et høyt opptak av CO2
slik at karbonlageret i skogen stadig øker. Samtidig skal skogressursene brukes til å produsere mer
fornybar energi og trematerialer. Skogen i Innlandet, som har en tilvekst på 7,3 millioner
kubikkmeter i året, binder ca. 6,5 millioner tonn CO2ekv. Dette betyr at skogen i Innlandet binder 2,5
ganger samlet utslipp av klimagasser fra innlandet og 12 % av Norges samlede utslipp av klimagasser
(kilde: SSB). Karbonet fortsetter å bli i trevirket etter at det er hogget. Det betyr at trebygg lagrer CO2
og bidrar til å dempe effektene av global oppvarming. Bruk av fornybart trevirke til bioenergiformål
kan erstatte fossile brensler, og bidra positivt i klimasammenheng. Både Oppland og Hedmark har
utarbeidet fylkesvise og kommunale energi- og klimaplaner. Skogbruksrelaterte tiltak i forhold til
klima er forankret i disse planene og tilhørende handlingsplaner.

Mål:
Skogressursene i Innlandet skal bidra til å nå nasjonale klimamål.
Strategier:
1. Øke produksjonen og bruken av biomasse fra skogen i Innlandet.
2. Gjennomføre tiltak i henhold til kommunale og fylkeskommunale energi- og klimaplaner.
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3. Skogbasert verdiskaping
Verdiskaping basert på skogressursene har lange tradisjoner i Innlandet. Førstehåndsverdien på
salgsavvirkningen i Innlandet i 2011 var om lag 1,4 mrd. kroner. Fra foredling til ferdig produkt øker
tømmerråstoffets verdi mange ganger. Komplette verdikjeder med lønnsomhet i alle ledd og
avsetning for alle sortimenter, er det beste utgangspunktet for høy verdiskaping og innovasjon.

Nasjonale mål på området
Regjeringen vil:
x

Legge til rette for økt bruk av tre, herunder utrede trebruk i statlig sektor under ledelse av
Statsbygg

x

Legge til rette for økt bruk av skogråstoff til bioenergi og arbeide for å utvikle storskala
pilotprosjekter for biovarme nær viktige befolkningskonsentrasjoner.

x

Møte eventuell økt etterspørsel etter råstoff fra skogen ved å legge til rette for økt
bærekraftig avvirkning og uttak av skogbiomasse, og økt oppbygging av skog.

(Meld. St.9. (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken)

3.1 Trebruk
I dag blir om lag 85 % av sagtømmeret bearbeidet i Innlandet, mens over 90 % av massevirket blir
foredlet utenfor regionen. Økt bruk av tre er derfor viktig både med tanke på verdiskaping og i et
miljøperspektiv. Viktige satsingsområder er utvikling av nye innovative løsninger for økt bruk av tre i
samarbeid mellom regionalt næringsliv og det offentlige. I tillegg er det behov for å utvikle rasjonelle
metoder for å fremskaffe, foredle og omsette kvalitetsmaterialer for bruk i blant annet bygningsvern.
Satsing på fremtidsrettede muligheter innen høyteknologisk treforedling er også viktig for Innlandet.
Både Hedmark og Oppland fylkesting har fattet vedtak om økt bruk av tre i fylkeskommunale
bygninger. Det offentlige som planmyndighet kan bli mer aktivt for å fremme bruk av tre som
materiale. Ny landbruksmelding har også ambisjoner om økt bruk av tre og Statsbygg skal lede en
utredning om økt bruk av tre i statlig sektor.
Innlandet har flere viktige kompetansemiljøer innen trebruk og treindustri. Blant annet har Moelven
Limtre og Statens Vegvesen region øst gjennom samarbeid blitt internasjonalt ledende på bruk av tre
i bruer. Satsing på kompetansemiljøene er en forutsetning for å drive aktivt og innovativt FoU-arbeid
innen produktutvikling.
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Mål:
Innlandet skal bli best på bruk av tre.
Strategier:
1. Synliggjøre treets muligheter som byggemateriale og bidra til utvikling av Innlandets
leverandørindustri gjennom økt bruk av tre i offentlige bygg.
2. Støtte forsknings- og utviklingsprosjekter som sikrer større regional avsetning og
verdiskaping for Innlandets skogressurser.
3. Bidra til videreutvikling av kompetansemiljøer som fremmer bruk av tre.
4. Fremme bruk av tre i landbruksbygg.

3.2 Bioenergi
Hedmark og Oppland har mål om å øke bioenergiens andel av den stasjonære energibruken fra 20%
til 30% . I tillegg kan skogressursene i Innlandet forsyne andre deler av landet med skogsbasert
energivirke. Dette gir mulighet for å ta en ledende posisjon på utvikling av nye produkter, rasjonelle
høstingsformer og gode logistikkløsninger. Dette krever at markedet utvikles ved at det etableres
flere større varmesentraler basert på bioenergi. Langsiktige og gunstigere rammebetingelser er en
forutsetning for bedre lønnsomhet ved bruk av bioenergi.
Innlandet har flere gode kompetansemiljøer innen bioenergi både blant utdanningsinstitusjoner og
blant utbyggere.

Mål:
Innlandet skal være best på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi.
Strategier:
1.
2.
3.

Øke næringsrettet forskning og utvikling innen produksjon og utnyttelse av bioenergi
Arbeide for etablering av storskala bioenergianlegg på Østlandet.
Styrke landbruket som bruker og leverandør av bioenergi.

3.3 Skogproduksjon
Innlandet har råstoff, treindustri og kompetanse, og det er mulig å øke produksjonen og foredlingen
av skogsråstoff i regionen for å oppnå høyere verdiskaping. Det er mulig å øke avvirkningen med
1 mill m3 utover dagens 3,3 mill. m3.
Det er mulig å øke avvirkningen gjennom en høyere ressursutnyttelse på vanskelig tilgjengelige
arealer, på mindre eiendommer og i form av mer tynningshogster. Dagens investeringer i skogkultur
må økes dersom en også i framtida skal ha et høyt avvirkningsnivå. Investeringer i økt tilvekst
forutsetter langsiktige rammebetingelser som gjør dette interessant. Ordningen med skogfond er
viktig for å få til dette og ordningen kan brukes enda mer aktivt av skogeierne.
Betydelige arealer har i dag uakseptable beiteskader på ungskog på grunn av en for stor elgstamme.
Klimaendringer gir også utfordringer i forhold til valg av plantemateriale og skogbehandling.
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Mål:
Den langsiktige produksjonen og utnyttelsen av skogsråstoffet skal øke for å møte
framtidig etterspørsel.
Strategier:
1. Sikre en aktiv forvaltning av skogarealene med hensyn til økt skogproduksjon.
2. Bidra til effektive tiltak for å forebygge og redusere skader på skog.
3. Bidra til høyere ressursutnyttelse på mer vanskelig tilgjengelige arealer og på mindre
eiendommer.
4. Bidra til at skogeierne har tilgang til et aktivt og kompetent veiledningsapparat.

4. Infrastruktur
Sentrale forutsetninger for økt verdiskaping innen skog- og tresektoren er kostnadseffektiv transport
og tilgang til den beste kompetansen. Skog- og tresektoren er en betydelig transportbruker og derfor
er konkurransedyktige rammebetingelser på transport avgjørende. Videre er rekruttering og
kompetanse viktig for å møte de framtidige utfordringene i skog- og tresektoren.
Nasjonale mål på området
Regjeringen vil:
x

Utvikle skogbrukets infrastruktur innenfor rammene av målrettede miljøhensyn og
ivaretakelse av naturmangfoldet, for å gi bedre adkomst til skogressursene som grunnlag for
økt skogbasert verdiskaping

x

Arbeide for å styrke kompetansen og rekrutteringen i til landbruksyrkene og til industri som
baserer seg på landbrukets råvarer

(Meld. St.9. (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken)

4.1 Transport
Skogsbilvegnettet i Innlandet er stort sett godt utbygd, men det vil fortsatt være behov for nybygging
som supplement til eksisterende vegnett. Ressursene bør rettes mot økt satsning på vedlikehold og
ombygging av veger. Flaskehalser, inklusive bruer, og stedvis dårlig standard på kommunale og
fylkeskommunale veier samt deler av riksveinettet begrenser muligheter for kostnads- og
miljøeffektiv transport. Gjeldende regler for vogntogstørrelse, i form av lengde og totalvekt, er en
utfordring for tømmertransport.
Ved langtransport av skogsvirke er jernbanen det beste alternativet med hensyn til økonomi, miljø og
trafikksikkerhet. Jernbanen er en forutsetning for at det fortsatt skal drives skogbruk i områdene
med lengst avstand til foredlingsindustrien. De neste årene vil en større andel av massevirke og flis
blir transportert over lengre avstander enn tidligere. Det forutsetter rasjonell drift av etablerte
terminaler, bygging av nødvendige side- og krysningsspor og generell kapasitetsøkning på jernbanen.
Rapporten ”Økt virkestransport på jernbane” som ble utarbeidet av Statens landbruksforvaltning og
Jernbaneverket i 2010 foreslår mange tiltak som vil bedre kapasiteten for transport av tømmer og flis
på jernbanen i Innlandet.
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Mål:
Redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader.
Strategier:
1. Stimulere til økt transport av tømmer og flis på bane gjennom investeringer i og utvikling
av jernbanenett og terminaler.
2. Øke investeringer i skogsvegnettet, spesielt vedlikehold av eksisterende vegnett og
ombygging av skogsbilvegnettets hovedveger til standard som tåler helårsbruk.
3. Opprustingen av det offentlige vegnettet videreføres i henhold til flaskehalsanalyser og
56 tonn totalvekt for vogntog innføres som standard. Innføring av 60 tonn totalvekt for
tømmertransport på alle strekninger der vegstandarden gir rom for det.

4.2 Rekruttering og kompetanse
Innlandet har et stort og aktivt miljø innen offentlig forvaltning, praktisk skogforvaltning, treindustri
og andre skogbaserte næringer. I tillegg har Innlandet gode utdanningsinstitusjoner og
utviklingsaktører som til sammen utgjør en god grunnmur for framtidig utvikling og rekruttering. Det
er et stort potensial i at ulike aktører i større grad utnytter hverandres kompetanse og fortrinn og at
man sikrer kompetanseflyt både innen skogsektoren og mot andre næringssektorer.
Landbruket i Innlandet har utfordringer med rekrutteringen, og synkende interesse for utdanning
innen primærnæringene. Dette medfører en økende andel skogeiere uten skogfaglig kompetanse og
et aktiv forhold til skogressursene. I tillegg er det en økende gjennomsnittsalder både blant private
skogeiere/-forvaltere og innen offentlig forvaltning.
I et marked der ungdommen i dag har mange valgmuligheter er det viktig med en positiv
omdømmebygging for å gjøre skog- og trenæringen mer interessant som karriereveg. Man må skape
attraktive utdanningsløp tilpasset næringens og det offentliges behov. Sikring av arbeidsmuligheter
etter endt utdanning er viktig. Det er også en utfordring for sektoren som helhet å bli mer attraktiv
for kvinner.

Mål:
Innlandet skal ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skog- og
tresektoren.
Strategier:
1. Sikre rekruttering til skog- og trebaserte studier gjennom målrettede tiltak og prosjekter,
og sikre at innholdet i utdanningen er tilpasset skog- og trenæringens behov.
2. Etablere muligheter for arbeidserfaring, utplassering og lærlingplasser i samarbeid med
næringen.
3. Videreutvikle undervisningsopplegg om skog, tre og klima i skoleverket.
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Arkivsak‐dok.
Saksbehandler

12/01431‐1
Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato

Vei‐ og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.
Innstilling:
350 000 kr bevilges til påvirkningsarbeid og markedsføring av viktige samferdselsprosjekter for
Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
I «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» omdisponeres beløp avsatt til Stedsutvikling Harestua.
I tillegg tas 150 000 fra avsatt reserve.

Saksdokumenter
Reg.råd sak 19/12 Nasjonal transportplan 2014 ‐ 2023
Regional handlingsplan for Hadeland 2012.
E‐post fra Oppland fylkeskommune av 7. juni 2012

Vedlagt
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
NTP 2014‐2023:
På forrige møte vedtok regionrådet innspill til fylkeskommunens høringsuttalelse til Nasjonal
transportplan 2014 – 2023 (NTP). Innspillet inneholdt mange forventninger og krav knyttet til viktige
samferdselsprosjekter for Hadeland. I først rekke er kravene knytte til utbygging og forbedring av Rv
4, Rv 35 og Gjøvikbanen. Arbeidet med å få disse strekningene prioritert gjennom behandling av NTP
er godt i gang.

Ulke alliansepartner for kommunene på Hadeland.
Med utgangspunkt i at de viktige samferdselsprosjektene våre ligger i ulike transportkorridorer har
kommunene valgt ulike alliansepartner for å få gjennomslag når Stortinget skal foreta endelige
behandling av NTP 2014‐2023 neste vår.
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Jevnaker har etablert samarbeid med kommunene på Ringerike. Gjennom selskapet Ringerike
utvikling har disse kommunen, sammen med næringslivet, etabler prosjektet LINK Ringerike. Dette
prosjektet skal bidra til å realisere fire viktige veg‐ og baneprosjekter på Ringerike og få disse
prioritert inn i NTP 2014‐2023. Rv 35 Eggemoen – Olimb er et av disse prosjektene.
Kommunene Gran og Lunner har etablert samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen og Nittedal
for utvikling av Rv 4 og Gjøvikbanene. Dette samarbeidet bygger videre på arbeid som allerede pågår
i regi av «Rv 4 – forum» og «Jernbaneforum Gjøvikbanen». I tillegg er det etablert en «Ressursgruppe
for Rv 4» hvor næringslivet er sterkere representert.
En er nå i ferd med å knytte til seg et kompetansemiljø for å utvikle en helhetlig påvirkningsstrategi
for Rv 4 og Gjøvikbanene. Som målsettingen for dette arbeidet er følgende formulert:
«Stortinget vedtar en NTP 2014‐2023 med mest mulig investeringsmidler til Gjøvikbanen og Rv 4 med
tanke på å korte ned reisetiden til Oslo».
Ander viktige begivenheter.
FN har vedtatt utvidelse av E 16 slik at Rv 35 på strekningen Hønefoss – Jessheim vil bli en del av
denne. Den nye E 16 vil gå fra Londonderry i Nord‐Irland til Bergen, følge nåværende E 16 til
Hønefoss, derfra til Gardermoen, Kongsvinger og til Gävle i Sverige.
Den nye E.16 blir åpnet 25. sept. med et arrangement i Kongsvinger hvor samferdselsministerne og
vegdirektørene i Norge og Sverige deltar.

Vurdering:
Dersom en skal lykkes i arbeidet med å få våre viktige veg‐ og baneprosjekter prioritert i NTP 2014‐
2023 vil dette kreve tung og målrettet innsats fra flere parter. Slik innsats vil også kreve økonomiske
ressurser og muligheter til å engasjere nødvendig kompetanse til målrettet innsasts.
Det kan også være behov for økonomiske ressurser i forbindelse markedsføring av ny E 16 trase.
Å bruke midler fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune til dette arbeidet,
vurderes å ligge klart innenfor de prinsipper som er utarbeidet for bruk av midler fra denne avtalen.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2012, som regionrådet vedtok 25. nov. i fjor, er bl.a. følgende
punkter innarbeidet:


Stedsutvikling Harestua.
Delfinansiering.
Forutsetter initiativ og prosjektutvikling fra Lunner kommune.
Bruk av LUK‐midler kan bli aktuelt.
(Statlige midler til Lokal samfunnsutvikling i kommunene.)

200 000



Reserve ‐ Til prosjekter under utvikling

205 838

16. mars. fattet regionrådet vedtak hvor en reserverte 75 000 kr fra avsatt reserve til en mulig
framtidig etablering av «Ambassade» ved Oslo S. Påfølgende befaring og drøfting med Rom Eiendom
gjør det mindre sannsynlig at disse planene blir realisert.
I tillegg kommer at vi 7. juni mottok beskjed fra Oppland fylkeskommune om at
stedsutviklingsprosjektet på Harestua var tildelt 200 000 kr i statlige LUK‐midler. Dette medfører at
partnerskapsmidler som var reservert dette prosjektet kan omdisponeres.
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Å lykkes med å få realisert prioriterte veg‐ og baneprosjekter vurderes som et av de aller viktigste
regionale utviklingstiltakene i vår region. Det innstilles derfor på at midler avsatt til stedsutvikling
Harestua omdisponeres til dette formålet og at det tas 150 000 kr fra avsatt reserve.
Fordeling av midler på de enkelte samferdselstiltak avgjøres etter drøfting i
ordfører‐/rådmannsmøte.
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Bedriftskontakt
Knutepunktet mellom skole og arbeidsliv

Sammendrag
Nav Hadeland, Hadeland videregående skole og Jevnaker, Lunner og Gran kommune
ønsker å prøve ut Bedriftskontakt som metode for å redusere frafall i videregående
opplæring.
I prosjektet ansettes prosjektleder som skal ivareta rollen som Bedriftskontakt.
Formålet med prosjektet er å få flere elever til å fullføre videregående opplæring.
Videre er målet å redusere antall unge NAV-brukere på Hadeland til et minimum.
I oppstartperioden prioriteres yrkesfaglige programområder der frafallet til nå har vært
størst. Eleven må få opplæring tilpasset behov og nivå. Opplæringen må kunne inngå
i en helhetlig plan som på sikt fører frem til lærekandidat, eller lærekontrakt.
Elever skal tilbys alternative opplæringsarenaer som gir økt mulighet for
gjennomføring og relevans for opplæring i yrke og samfunnsliv. Prosjektet Ung i
Oppland i regi av Fylkesmannen vil bidra til økt engasjement hos offentlige
arbeidsgivere.
Det å fullføre videregående opplæring gir muligheter til et selvstendig og verdig liv.
At ungdom unngår å bli brukere av NAV har også store samfunnsøkonomiske
konsekvenser, og bidrar til å redusere kommunale utgifter både på kort og lang sikt. I
tillegg har det en positiv innvirkning i et folkehelseperspektiv.
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Bedriftskontakt
Knutepunktet mellom skole og arbeidsliv
Bakgrunn
Generelt
”Menneskene er samfunnets viktigste ressurs. Derfor er satsing på barn, utdanning og
forskning noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Både for å gjøre samfunnet
rikere, men også for å gjøre menneskenes liv bedre.”
(Informasjonsportalen: REGJERINGEN.NO, Informasjon fra Regjeringen og
departementene.)
”Utdanning og kompetanse har en verdi i seg selv, og er et middel til økt velferd og
verdiskapning. Innlandet hører med blant de områder i landet med lavest formell
kompetanse. Realkompetanse har vært etterspurt i sterkere grad enn
formalkompetanse og utdanning.” (Fylkesdelsplan for Hadeland 2004-2015).
Endringer i samfunnet og ny forskning viser at det i fremtiden er økende behov for
formell kompetanse innen yrkesfag. Ufaglært arbeidskraft blir mindre og mindre
etterspurt. Den tekniske og digitale utviklingen i samfunnet tilsier at yrkesfagene blir
mer teoretiske og kompliserte, og at tradisjonelle arbeidsplasser som ikke krever
formell kompetanse blir borte.
”Fra og med Reform-94 er yrkesopplæringen blitt mer akademisk og individrettet,
mens studieforeberedende opplæring gradvis omlegges i pakt med arbeidslivets
arbeidsmåter og behov. Kunnskapsløftet opprettholder en slik tendens.”
(Hvor går norsk fag- og yrkesopplæring? Om moderniseringer, organisering og
styring av fag/yrkesopplæringen i Norge. Trine Deichman-Sørensen, Høgskolen i
Akershus. Januar 2009.)
Denne teoretiseringen av yrkesopplæringen har ført til store utfordringer for
målgruppen i prosjektet.
Nå-situasjonen på Hadeland

Kommunene på Hadeland jobber med flere tiltak som skal berede grunnen for at flere
fullfører videregående opplæring. Grunnskolen har fokus på det helhetlige skoleløpet
med særlig vekt på leseferdigheter og læringsmiljø. Mange av prosjektene knyttes opp
mot å øke elevenes faglige ferdigheter, spesielt i matematikk og norsk.
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Hadeland videregående skole har inneværende år hovedfokus på IKO-modellen.
Målet med IKO er å fange opp elever som begynner å få et fravær tidlig i skoleåret.
IKO står for tidlig Identifisering, Kartlegging og Oppfølging av elever.
Gjennom IKO er det identifisert elever som strever faglig og som har fått alternative
opplæringsløp. Det er i denne forbindelse en utfordring å finne bedrifter som har
kapasitet til å ta imot elever som trenger tettere oppfølging enn det ”normaleleven”
har behov for. Grunnskolens satsing og IKO-modellen er imidlertid ikke nok, med
tanke på den elevgruppen vi har de største utfordringene med på Hadeland.
For å ta tak i problematikken er det også etablert flere forum og nettverk for
samarbeid og erfaringsutveksling på Hadeland. I tillegg prioriterer NAV ungdom høyt
i sitt arbeid.
Nav Hadeland (som omfatter Gran og Lunner) har 153 ungdommer under 24 år
registrert ved sitt kontor (per 20.10.11).
Antall skoleår, videregående
opplæring
0 år
1 år
2 år
3 år
Sum:

Antall gutter
21
23
27
20
91

Antall Jenter
12
16
16
18
62

Sum
33
39
43
38
153

Tallene representerer funn som framkommer ved gjennomgang av elevenes CV, og i
samtale mellom Nav-veileder og ungdommene.
Nav Jevnaker har 49 ungdommer under 24 år registrert ved sitt kontor (per 07.12.11).
Jevnaker har ikke oppgitt fordeling av sine ungdommer på kjønn og antall år i
videregående opplæring.
Totalt er det 202 ungdommer under 24 år registrert ved de to Nav-kontorene på
Hadeland (per 07.12.11).
Begge Nav-kontorene oppgir på grunnlag av informasjon fra ungdommene følgende
årsaker til frafall:






dårlige faglige resultater
ofte fritak for fellesfag
mye fravær (gir manglende grunnlag for vurdering)
flere har gjort feilvalg
mange av elevene har gått flere VG1 kurs (dvs. de har gått første året flere
ganger på ulike programområder)

Resultatet for ungdommene blir svake resultater eller at de ikke fullfører videregående
opplæring.
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Dette er et betydelig antall unge mennesker som ikke er godt nok ivaretatt i det
formelle opplæringsløp.
Sannsynligheten for å bli ekskludert fra videre utdanning og arbeidsliv er stor, dersom
man ikke fullfører videregående opplæring.
Dette er utgangspunktet for prosjektet Bedriftskontakt, der man ønsker å prøve ut
alternativ opplæring for disse ungdommene. Målet er å få flere elever til å fullføre
videregående opplæring med formell kompetanse. Ved å fullføre videregående
opplæring øker sjansen for å leve et verdig liv med god livskvalitet.
Utfordringer

Antall elever som har sluttet ved Hadeland videregående skole de siste årene har i
snitt vært 20-30 elever per år. Utfordringene i forhold til frafall er størst innenfor
yrkesfag. Opplæring i bedrift, i en kombinasjon med opplæring i skole, er en løsning
som ofte velges for elever med ulike utfordringer.
Den gruppen elever man lykkes dårligst med på Hadeland videregående skole, er
elever som ikke nødvendigvis har store fagvansker, men som strever med sammensatt
problematikk knyttet til psykososiale problemer. Dette er elever som lever i sårbare
familier med lav eller ingen utdanning hos foresatte, dårlig økonomi, høyt
konfliktnivå, lite nettverk, rusproblematikk og helse/hygiene problemer. Motivasjon
for skole og utdanning er meget liten både hos elevene og foresatte. Dette betyr at
elevene har lite støtte hjemme, og det er utfordrende med samarbeid skole – hjem.
Mange av elevene får tilbud om å prøve opplæring i bedrift, men etter en stund sier
bedriften nei til videre utplassering pga. manglende sosiale ferdigheter hos eleven.
Ferdigheter som det å ta ansvar for-/og gjennomføre oppgaver, vise initiativ,
akseptabel språkbruk, ta i mot instrukser og løse problemer på en akseptabel måte.
For å lykkes med disse elevene kreves det en mye tettere og personlig kontakt, samt et
helhetlig undervisningsopplegg som integrere trening av sosiale ferdigheter med det
faglige arbeidet.

Forventninger

Prosjektet skal bidra til å løfte frem talentet til den enkelte elev, gi mestring, økt
selvfølelse og motivasjon for å lykkes som elev og senere i voksenlivet.
Opplæringen må møte eleven med en helhetlig opplæring, for å møte elevens
sammensatte vansker. Alternative opplæringsarenaer vil bli viktige.
Et godt nettverk og god relasjon mellom skole og bedriften, samt mulighet for å bistå
bedriftene med nødvendig ressurs i forhold til elevens behov og utfordringer er en
forutsetning for at elevene skal mestre opplæringen. På den måten gis det anledning til
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å lage gode, individuelt tilpassede opplegg. Dette er ressurskrevende, men nødvendig
for å oppnå et godt læringsutbytte.
Gjennom god dialog og samhandling mellom arbeidsplass og kontaktlærer vil
praksisplassen bli en viktig brikke, for et bedre resultat og fullendt skolegang.
Bedriftskontakten vil videreutvikle og etablere relasjoner med næringslivet som vil
komme fremtidige elever til gode. Prosjektet vil også bidra til økt kunnskap om
partenes virksomhetsområder.

Ansvar og roller
Hadeland videregående skole

Skolen viderefører de rutinene man har i dag med samtale med elev og foresatte for
de som ønsker å slutte ved skolen. Gjennom tiltaket vil skolen utvikle gode
alternativer for denne elevgruppen for å kunne tilrettelegge opplæringen slik at eleven
opprettholder sin tilknytting til skole- og elevmiljøet.
Skolen bruker i dag IKO modellen som metode for å identifisere, kartlegge og
oppfølging av elever. Denne kartleggingen vil si noe om elevens forutsetninger. Ut fra
kartlegging, samtale med elev og foresatte vil skolen i samarbeid med den enkelt tilby
opplæring knyttet til praksisplass i kommuner eller lokalt næringsliv og eventuelt
følge noen fag ved skolen.
Det er skolens ansvar, i samarbeid med elev og foresatte, å utarbeide plan for
opplæringen, med konkrete mål for opplæringen ut fra nasjonale mål i læreplanverket
og gjeldende rutiner.
Skolen sørger for at eleven får en meget tett oppfølging gjennom bedriftskontakten og
skolens faglærere. Skolen bidrar også til at bedriften opplever tett og god dialog med
skolen gjennom bedriftskontakten og faglærere. Skolen vil, sammen med bedriften,
jobbe med faglige opplæringsmål i tillegg til treningsmål som omfatter sosiale
ferdigheter.
NAV Hadeland

NAV har mye kontakt med lokalt næringsliv og bedriftskontakten vil jobbe tett
sammen med veiledere i NAV for å dele kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt.
NAV Hadeland vil ha arbeidsgiveransvaret for bedriftskontakten.
NAV ivaretar eventuelle behov for bistand til å skaffe bolig, økonomisk rådgivning
og gjeldsrådgivning. NAV bistår også med oppfølging av eleven der det er nødvendig
i forhold til sosiale forhold.
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Kommunene på Hadeland

Kommunene har ansvaret for alle innbyggerne i regionen, også elever i den
videregående skolen, og er opptatt av at den enkelte skal ha et godt og meningsfullt
liv.
At unge mennesker fullfører videregående skole på en best mulig måte, er blant de
viktigste forutsetninger for et godt voksenliv.
Kommunene er svært opptatt av å redusere antall NAV-brukere og spesielt i å bidra til
at antall unge NAV-brukere går ned.
En del av kommunenes arbeidsgiverpolitikk:
Kommunene ønsker derfor å benytte prosjektet bedriftskontakt som et tiltak som
utvikles i nær tilknytning til kommunens arbeidsgiverpolitikk. Erfaringene som høstes
i prosjektet vil en søke innarbeidet i denne.
At prosjektet utvikles i nær tilknytning til kommunens arbeidsgiverpolitikk vil være
viktig både for å:
 rekruttere arbeidstakere til yrker hvor kommunene vet en vil få
rekrutteringsproblemer.
 bidra til at flest mulig unge får et godt voksenliv og at antall NAV-brukere
reduseres.
Kommunene vil forplikte seg til å stille med minst 3 praksisplasser hver, dvs. totalt 9
plasser per år.

Målgruppe
Elever som mislykkes faglig og sosialt ved Hadeland videregående skole.

Visjon
Den enkelte elev opplever økt livskvalitet og blir bedre rustet til å møte voksenlivet.

Målsetting
Hovedmål



Flere elever fullfører videregående opplæring.

Delmål
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Redusere antall unge NAV-brukere på Hadeland til et minimum.



Etablere og formalisere gode opplæringsarenaer for målgruppen.



Utarbeide en prosjektplan for prosjektgjennomføringen.



Utarbeide rapport som viser konkrete tall over gjennomføring, og en generell
evaluering av prosjektet.



Utarbeide plan for videreføring og implementering av god praksis fra
prosjektet.

Forprosjekt - Bedriftskontakt

9

Kort beskrivelse av prosjektet
Prosjektleder som skal ivareta rollen som Bedriftskontakt ansettes.
Prosjektleder må starte med å gjøre seg kjent med skolen som organisasjon og
næringslivet på Hadeland.
Bedriftskontakten skal i samarbeide med eksisterende aktører på Hadeland
videregående skole utvikle ny tenkning og metode for å få til gode alternative
opplæringsarenaer.
Aktuelle aktører må i samarbeid med elev og foresatte drøfte elevenes ulike
muligheter for alternativ opplæring, og finne frem til de gode opplæringsarenaer. For
å få til dette forutsetter det en Bedriftskontakt, som i mye større grad en skolen kan
kartlegge mulige virksomheter som er villige til å samarbeide og tilrettelegge
arbeidsplassen for å imøtekomme elevens behov for opplæring.
Metodikken i prosjektet baserer seg på å støtte eksisterende tiltak knyttet til IKOmodellen. Utdannings- og yrkeskoordinator knyttes til prosjektet ved at den sammen
med Bedriftskontakten deltar i skolens planlegging av overgangen fra ungdomsskole
til videregående skole. Hver enkelt elev gis et planlagt og tilrettelagt opplæringsløp i
samarbeid mellom skole og privat/offentlig virksomhet. Tilretteleggingsleder ved
skolen har det overordnede ansvaret for å sikre gode rutiner vedrørende overgangen
fra grunnskole til videregående skole, samt tilrettelegging for elever som har behov
for alternative løp.
Bedriftskontakten blir et tiltak for å prøve ut ulike metoder knyttet til ”Ny-Giv”prosjektet, som Hadeland videregående skole skal inn i fra 2013.
Følgende utfordringer hos den enkelte elev gir grunnlag for at skolen kobler
Bedriftskontakten inn i arbeidet mede å skape god og tilrettelagt opplæring for eleven:







høyt fravær
liten grad av måloppnåelse i fag/lavt karaktersnitt
svak sosial kompetanse
ungdommer som søker på individuelt grunnlag og blir avslått
ungdommer fra grunnskolen som kommer inn på 2. eller 3. valget sitt
eleven har tidligere gått flere videregående kurs 1, uten å lykkes med disse

Bedriftskontakten skal være bindeledd mellom skole og virksomheter, samt følge opp
eleven for å kvalitetssikre elevens helhetlige opplæring. Virksomheter som deltar i
prosjektet skal videreutvikle sin kompetanse i forhold til å gi opplæring til
målgruppen. Hadeland videregående skole er ansvarlig for opplæringen.
Bedriftskontakt og Hadeland videregående skole samarbeider tett med Nav, private og
offentlige virksomheter og Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag med
formål å utvikle ennå bedre tilpasset bedriftsopplæring enn det som skolen klarer i

Forprosjekt - Bedriftskontakt

10

dag. Det vil være viktig å bruke erfaringene fra Ung i Oppland for videreutvikling av
bruk av praksisplasser innenfor merkantile oppgaver.
Andre hjelpeinstanser vil også være aktuelle samarbeidspartnere, i det disse elevene
ofte har behov for sammensatte hjelpetiltak.
Gjennom hele prosjektperioden skal det etableres og utvikles skreddersydde
opplæringsarenaer i offentlig og privat virksomhet.
På bakgrunn av erfaringer som gjøres underveis vil det bli foretatt justeringer og
endringer som må til for å sikre kvaliteten.
Bedriftskontakten skal sikre at det blir et formalisert samarbeid mellom de ulike
aktørene som jobber med/tilbyr tjenester overfor målgruppen.
Prosjektleder skal utarbeide en prosjektbeskrivelse for gjennomføring av mål, tiltak
og innhold, i tillegg til en evaluering av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen legges frem
for styringsgruppa.

Et framtidsrettet prosjekt
Prosjekt er et forsøk på å utvikle en lokal modell innenfor et område som debatteres
mye på nasjonalt nivå, men som ingen har et entydig svar på. Det vil bli viktig å
etablere tette relasjoner til offentlige og private virksomheter, samt synliggjøre deres
mulighet og bidra til at de motiveres til å ivareta sitt samfunnsansvar.
Målet er at bedriftskontakten vil etablere relasjoner og partnerskapsavtaler med
offentlige og private virksomheter, utvide nettverket og bidra med kompetanse til
virksomhetene som de selv ikke har for å få til helhetlige opplæringsarenaer. Antall
elever som prosjektet skal ivareta til enhver tid bør være 8-12 elever.

Organisering
Tidsomfang

Oppstart 01.01.12. Prosjektet avsluttes 30.06.14.
Prosjekteier

Nav Hadeland
Prosjektansvarlig

Nav Hadeland, v/leder.
Prosjektleder

Ansettes.
Bedriftskontakten er også prosjektleder.

Forprosjekt - Bedriftskontakt
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Styringsgruppe, representanter fra følgende virksomheter:



Gran kommune



Lunner kommune



Jevnaker kommune



Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag



Regionrådet for Hadeland



Fra andre virksomheter, private eller offentlige



Hadeland videregående skole



NAV

Styringsgruppen er å anse som en arbeidende styringsgruppe. De skal møtes minimum
fire ganger per år. Representantene, i styringsgruppen, må være sentralt plasserte
medarbeidere med beslutningsmyndighet i egen virksomhet.
Prosjektleder/Bedriftskontakt er sekretær og har møteplikt i styringsgruppen.

Økonomi
Finansiering

Finansiering
2012
Totalbudsjett
567 000
Egenandel
34 000
Finansieringsbehov 533 000

2013
850 000
50 000
800 000

2014
850 000
50 000
850 000

2015
495 000
25 000
470 000

Det er bevilget kr 150 000,- fra Fylkesmannen i Oppland og kr 100 000,- fra Regional
partnerskapsavtale for 2011.
I tillegg har Oppland Fylkeskommune bidratt med kr 75 000,-.
Det må være videre dialog med Oppland Fylkeskommune, Regionrådet for Hadeland,
Fylkesmannen i Oppland og andre relevante parter for å få fullfinansiert prosjektet.

Forprosjekt - Bedriftskontakt
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Budsjett

Budsjett
2012
440 000

Lønn inkl. sosiale
kostnader
Reisekostnader
20 000
Adm.kostnader(inkl. 40 000
rekrutteringskost og
kontorplass)
Annet (kurs, møter,
67 000
egeninnsats)
Sum
567 000

Forprosjekt - Bedriftskontakt

2013
650 000

2014
650 000

2015
445 000

30 000
50 000

30 000
50 000

10 000
20 000

120 000

120 000

20 000

850 000

495 000

495 000
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1 Prosjektplan 2012 – 2013. Kompetanseutvikling i Hadelandsregionen
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet med tittelen "Desentral høgere utdanning på Hadeland" har avsluttet en prosjektperiode
på to år. Prosjektperioden var fra 1.1.2010 – 31.12.2011 og var en forlengelse av tidligere prosjekt.
Karrieresenteret Opus Hadeland og kommunene Jevnaker, Lunner og Gran har i samarbeidsavtale
av 2010 (videreføring av avtale fra 2001) inngått forpliktende samarbeid om regional
kompetanseutvikling. Kommunenes økonomiske andel i denne avtalen reduseres med 50 %, da
oppdraget i avtalen er tatt inn som en del av dette prosjektet.
For å videreføre eksisterende aktivitet og samtidig videreutvikle arbeidet med regional
kompetanseutvikling foreslås det et nytt prosjekt med tittelen " Kompetanseutvikling i
Hadelandsregionen " til utgangen av 2013. Hovedmålet med prosjektet er kompetanseutvikling i
samarbeid med regionens næringsliv.
Kompetanseutvikling og utdanning blir stadig viktigere for næringsliv og offentlig sektor for å
kunne hevde seg i konkurransen om kvalifisert arbeidskraft. Befolkningens utdanningsnivå er en
sentral parameter for landets økonomiske vekst og konkurranseevne. Det er viktig at det velges
utdanninger som er hensiktsmessige.
All forskning viset at nærings- og kompetanseutvikling er uatskillelig. Langsiktig effekt av
kompetanseutviklingstiltak er vanskelig å måle, og det er derfor nødvendig at det arbeides
systematisk og langsiktig med dette i alle virksomheter.
Til grunn for all samfunnsrelatert utvikling står individet. Det er derfor viktig hele tiden å ha med
seg den egenverdien som ligger i kompetanseutviklende tiltak, ikke bare i rene økonomiske og
samfunnsutviklende terminologier, men også i lys av mer likestillings- og demokratiorienterte
verdier. (Danielsen, 2009)
Oppland Fylkeskommune har i regionalt handlingsprogram definert en målsetning om å øke
kompetansenivået til den voksne befolkningen og at flere tar høyere utdanning.
Det er også definert i Strategisk plan for voksnes kvalifisering som Oppland fk. har vedtatt.
”Kompetanse er en forutsetning for utvikling – individuelt og samfunnsmessig. Å legge til rette for
grunnleggende og tidsriktig kompetanse er viktig for å lykkes. En kompetent befolkning kan ikke
vokse fram uten en tilsvarende utvikling av arbeidsplasser som etterspør kompetanse” (Ingvaldsen,
Granli, Larsen, & Storbakken, 2011)
Videre er det i arbeidet med regional plan for Hadeland valgt kompetanse som et av områdene det
skal satses på i Hadelandsregionen.
Voksne deltidsstudenter sier de har et større læringsutbytte av å være student samtidig som de er i
jobb, fordi de kan kombinere praksis og teori på en bedre måte enn om de som er heltidsstudenter.
”Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke bare er ens egne holdninger, men også familiens
og i noen grad arbeidsplassens holdninger som har betydning for om voksne begynner på studier
eller ikke. Med dette stiller de spørsmål om en slik anerkjennelse bør ha konsekvenser for hvordan
vi tenker når vi markedsfører studier i fremover. Kanskje bør vi i større grad tenke ”den studerende
familie” og ”den lærende organisasjon” – ikke bare enkeltindivid? Hvis ja på disse spørsmålene,
så bør samarbeidet med næringslivet videreutvikles slik at dette blir ivaretatt. Spørsmålet blir da
hvordan bør det gjøres?” (Kristiansen, 2011)

-3-

Professor G
Gunner Greepperud sierr i sin doktooravhandling
g ”Fleksibell høgskoleuutdanning påå
universitets- og høgskkolenivå, forrventningerr, praksis og
g utfordringer”, at et reggionalt
kompetansseløft er avhhengig av tre funksjoneer:
Megler (K
Kartlegge, foorhandle, infformere, sikkre adm gjennomføring
g)
Møteplass (Støttestrukktur rundt selve undervvisningssitu
uasjonen)
Motor (Nyye målgruppper, gi relevante tilbud, integrere utdanningsin
u
nnsatsen i dden øvrige reegionale
utviklingenn både i tankke og handlling)
I dette arbeeidet har Kaarriere Opplland og Karrrieresentereet Opus Had
deland lykkkes best med
d
kompetansseutvikling innenfor
i
offfentlig sektoor, noe typee studier og antall studeenter viser.
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2011 9

1
7 5 2 201010
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4 1 3
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Totalt antall

Anndel Kvinner

Andel Men
nn

Tabell viseer aktivitet i vdg opplærring for vokksne i Hadelandsregion
nen for 20099 - 2011.
Som tabelllen over viser så har deesentrale stuudietilbud fo
or voksne in
nnenfor videeregående opplæring
o
i
størst grad vært innenfor helse og
g sosialfag ttil fagbrev, og studieko
ompetanse ssom grunnlaag for
videre studdier innen høgere utdan
nning. Dettee er etter vårr oppfatning
g i stor gradd kompetansse som
kommunall og statlig sektor
s
ettersspør.
Etterspørseel etter videeregående op
pplæring foor voksne reegistreres veed søknad frra den enkelte voksne
som søker videregåennde opplærin
ng ut fra ønsske om slutttkompetansse. Opplærinngstilbud so
om settes i
gang baserrer seg i nesste omgang på hva vokssne rettigheetssøkere søker av oppllæring. Med
d voksne
rettighetssøøkere menees voksne so
om er 25 år eller eldre, og som ikk
ke har fullfør
ørt videregåeende
opplæring fra før.
Etterspørseel etter deseentral Fagsk
koleutdanninng har i storr grad vært ettårige viddereutdannin
nger for
fagarbeiderre innen hellsefag. Inneen høgskolee og universitet har etterspørselen oog tilbud påå desentrale
studier i stoor grad værrt profesjonss og grunnuutdanninger som sykeplleier, verneppleier,
grunnskoleelærer, førskkolelærer, pedagogikk,
p
, organisasjo
on og ledelsse osv. Tabeellene neden
nfor viser
aktivitet innnen Høgeree utdanning i Karriere O
Oppland forrdelt på Karrrieresentrenne i
regionene.((Melding om
m aktivitet og kvalitet for 2011, s.. 100)
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Studiene er tilrettelagt som fleksible studier i samarbeid med Fagskolen i Gjøvik og aktuelle
høgskoler som har det faglige ansvaret. Studiene legges opp i en kombinasjon av lokale samlinger
med forelesning på videokonferanse, samlinger på campus og nettstøttet undervisning.
Innen etter og videreutdanninger og kortere kurs har etterspørselen i hovedsak vært fra større
bedrifter og kommunal sektor.
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Små og mellomstore bedrifter (SMB) dominerer norsk arbeidsliv. På tross av dette er det etter vår
oppfatning for lite samarbeid med SMB om kompetanseutvikling. Det er blant annet dokumentert i
rapport fra forvaltningsrevisjonen i Oppland Fylkeskommune (2011) som sier at det er et
utviklingsområde for Karriere Oppland og Karrieresentrene i regionene.
Hva skyldes dette? Er små og mellomstore bedrifter kjent med de tilbud som finnes? Er de kjent
med Karrieresenteret Opus Hadeland og deres tjenester? Er det raskere omstilling i privat
næringsliv/små og mellomstore bedrifter?
Det ser ut til at vi bør ha en annen tilnærming i forhold til kompetanseutvikling innenfor privat
næringsliv. Basert på vår erfaring fra arbeidet med voksnes læring siden 1995, har vi en hypotese
om at de har en kortere tidshorisont for kompetanseutvikling og at de ikke er mest opptatt av at de
ansatte har formell kompetanse, da det ser ut til at de er mer opptatt av at de har den kompetansen
de trenger. Det ser også ut til at de ønsker kortere ”matnyttige” opplæringstiltak, gjerne i moduler
som kan settes sammen til en helhet over tid.
Videre ser det ut til at utfordringen med å motivere ansatte til å delta i kompetanseutvikling er større
i små og mellomstore bedrifter, enn det er i større bedrifter.
Vi ønsker derfor i dette prosjektet å legge hovedvekten på kompetanseutvikling i samarbeid med et
utvalg av regionens næringsliv. Hvilke barrierer/utfordringer må en finne løsninger på for i større
grad kunne lykkes i dette arbeidet?

2 Hovedmål
Utvikle og legge til rette for målrettet kompetanseutvikling for voksne i regionen, med hovedfokus
på små og mellomstore bedrifter. Tilføre nåværende og framtidige bedrifter ny kompetanse - for å
utvikle nye arbeidsplasser og derigjennom beholde og videreutvikle kompetansen i regionen.
2.1 Mål
Prosjektet skal bidra til å:
 Videreutvikle samarbeidet med regionalt arbeidsliv om kompetanseutvikling
 Skaffe kunnskap om hva ledere av små og mellomstore bedrifter tenker om
kompetanseutvikling.
 Utvikle nettverk og opplæringstiltak i henhold til definert behov
 Videreføre eksisterende aktiviteter
 Avklare hvordan virksomheten kan videreføres i varig drift etter at prosjektperioden er over.

3 Organisering av prosjektet
Prosjektet gjennomføres etter PLP – metodikken, og det opprettes styringsgruppe for prosjektet
Regionkoordinator Edvin Straume er prosjektansvarlig (PA). John Kristiansen, Daglig leder i
Karrieresenteret Opus Hadeland er prosjektleder (PL) i 35 % stilling for prosjektperioden.
Regionkoordinator er leder av styringsgruppa.
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3.1

Styringsgruppas sammensetning
Styringsgruppa for prosjektet / regionalt kompetanseutvalg:
Navn:
Arbeidssted:
Straume Edvin
Regionrådet, leder av styringsgruppa
Kristiansen John
Karrieresenteret Opus Hadeland , prosjektleder
Torkel Aas
Styreleder Opplæringskontor - Håndverk og industrifag Hadeland
Dagfinn Edvardsen
Hadelandshagen

Prosjekteier
Regionrådet for Hadeland
Prosjektansvarlig
Regionkoordinator Edvin Straume

Styringsgruppe:
John Kristiansen (prosjektleder)
Edvin Straume, regionkoordinator
Dagfinn Edvardsen, Hadelandshagen
Torkel Aas, OHIH

Medlem i styringsgruppa for prosjektet, er medlem i regionalt kompetanseforum for Hadeland.
Regionalt kompetanseforum er et rådgivende organ for Karrieresenteret Opus Hadeland,
sammensatt med deltakere fra regionalt næringsliv og offentlig forvaltning.
Møter i styringsgruppa vil bli gjennomført i tilknytning til møter i regionalt kompetanseforum.
3.2 Økonomi
Prosjektet finansieres med en andel fra kommunene Lunner, Gran og Jevnaker og tilskudd fra
Regional Partnerskapsavtale. Avtale med kommunene av 2010 videreføres og kommunene bidrar
med kr. 30.000,- pr. kommune som et årlig tilskudd til prosjektet.
3.3

Budsjett
Utgifter pr år:
Lønn og sos utgifter prosjektleder
Avtale www.studiesenteret.no
Reise, diett, deltakelse seminarer
Kontorhold/husleie/annonser
Totale kostnader pr år

270.000,60.000,20.000,20.000,370.000,-

Finansiering:
Kommunene (3 x 30.000,-)
Videokonferanse www.studiesenteret.no
Regional partnerskapsavtale
Totalt pr år

90.000,30.000,250.000,370.000,
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Tilskudd fra regional partnerskapsavtale – kr. 250.000,Kr. 90.000,- er halvpart av kostnader i avtale fra 2010, mellom kommunene og Karrieresenteret
Opus Hadeland. Kr. 60.000,- er medlemskontingent i avtale med www.studiesenteret.no for å ha
tilgang til desentrale studietilbud gjennom nettverket.

4

Planlagte aktiviteter

Det er viktig at det fortsatt tas et regionalt ansvar for å dekke regionens behov for
kompetanseutvikling også i tiden fremover. Som tidligere nevnt så har fokus på næringslivet ikke
vært tilfredsstillende. Prosjektet er et tiltak for å videreutvikle et samarbeid med regionens
næringsliv og imøtekomme deres kompetansebehov. I tillegg vil drift av igangsatt aktivitet ivaretas.
4.1

Nye aktiviteter
 Kompetanseutvikling i samarbeid med næringslivet
 Gjennomføre prosesser for kompetanseutvikling i et utvalg små og mellomstore
bedrifter. Starte med bygg og anlegg og servicebransjen for å skaffe erfaring til
videre prosess i andre næringer. Bruk av ”Startpakka” fra Oppland
Fylkeskommune tilbys interesserte bedrifter.
 Utvikle og tilby opplæring som etterspørres
 Tilby kortere kurs innen for eksempel språk, IKT
 Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) – opplæring for personer i arbeidslivet
innen IKT, lesing, skriving, hverdagsmatematikk
 Meglerfunksjon innenfor fag og høgskoletilbud
 Gjennomføre relevant forskning innen et utvalg små og mellomstore bedrifter i
regionen for å få kunnskap om hva ledere av små og mellomstore bedrifter tenker
om kompetanseutvikling. Sees i sammenheng med prosjekt initiert av
Universitetet i Tromsø v/ Gunnar Grepperud m.fl.


Kartlegging og koordinering av regionens behov for opplæring for voksne
 Oppsøkende virksomhet for å være i dialog, skape relasjoner og definere behov
for kompetanseutvikling
 Aldersstatistikk i sektorer eller bransjer som grunnlag for å ”shoppe” og
planlegge studietilbud i samarbeid med aktuelle høgskoler



Nye studier på høgere nivå

4.2
Videre drift av igangsatte aktiviteter
Følgende regionale aktiviteter videreføres innenfor rammen av «Avtale om tilrettelegging av Fagog Høyskoleutdanning på Hadeland», inngått mellom kommunene, fylkeskommunen og
Karrieresenteret Opus Hadeland høsten 2010:


igangværende regionale prosjekter:
 Barnehagesektor - ”Fra Start til Mål”
 Skolesektor – ”Læringsmiljø Hadeland”



igangværende desentralisert fag og høgskoleutdanning
 Sykepleierstudium, Høgskolen i Gjøvik
 Vernepleierstudium, Høgskolen i Lillehammer
 Grunnskolelærerstudium, Høgskolen i Telemark
 Førskolelærerstudium Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Telemark
 Studier gjennom www.studiesenteret.no



videre medlemskap og markedsføring av studietilbud i www.studiesenteret.no
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Foreløpig prrosjektbeskrivelse

Klimapådriver
Hadeland
Innledning
I perioden 01.08.09 – 31.07.11 hadde Gran, Lunner og Jevnaker en egen klimapådriver. Denne
klimapådriveren var et resultat av at kommunene, sammen med Oppland fylkeskommune, var utpekt
som de første «Grønne energikommuner». Prosjektet «Grønne energikommuner» er avsluttet, men
klimapådrivers sluttrapport og kommunenes erfaringer viser at det er behov for en ny klimapådriver.
Det nye klimapådriverprosjektet vil bygge videre på sluttrapporten og kommunenes erfaringer.
Kommunene vil tilsette en ny pådriver som har initierende ansvar og kan samordne kommunenes
klima- og energiarbeid. Pådriveren skal, i tillegg til å være en inspirator, slik at kommunene når
målene som er nedfelt i klima og energiplanene, og samarbeide med allerede eksisterende prosjekter i
klima og energispørsmål. Pådriveren vil være prosjektleder for prosjektet «Klimapådriver Hadeland»
Rådmennene vil være styringsgruppe for prosjektet og ha ansvaret for at arbeidet til klimapådriveren
forankres godt i kommunenes administrasjon
Varighet
Prosjektets varighet: 1.8.2012 – 31.7.2015 (3 år)
Målsettinger:
1. Initiere og bidra til felles rullering av kommunenes klima og energiplaner slik at disse blir et godt
verktøy for å oppnå konkrete mål
2. Inspirere og være en pådriver for at kommunene når målsettingene som er vedtatt i klima og
energiplanene, og at det oppnås konkrete resultater for energieffektivisering, energiomlegging og
reduksjon av klimautslipp i kommunene
3. Bidra til at kompetanse og mobilisering for energi- og klimaarbeidet i befolkning og næringsliv
styrkes vesentlig
Arbeidsoppgaver
Arbeidsoppgaver som gir positiv synergieffekt for alle tre kommunene skal prioriteres. Prioriterte
oppgaver er:
• Holdningsskapende arbeid (selvstendig ansvar)
Klimapådriver skal drive med opplæring og informasjon i klima og energispørsmål, og samarbeide
med:
- videregående skole (med særlig fokus på å opparbeide et godt samarbeid med den nye videregående
skolen)
- grunnskole (bl.a. utvikle tilbudet med Klimaskolesekken)
- næringsliv (utvikle strategi for arbeid mot næringslivet)
- innbyggere

• Arbeid for langsiktige og bærekraftige løsninger (pådriverfunksjon)
- energieffektivisering i all bygningsmasse (f.eks. ved bruk av EPC1)
- miljøvennlige innkjøp/utnytte kommunenes rolle som «forbilde» (f.eks. elbiler/hybridbiler som
tjenestebiler)
- bruk av KS’ verktøy i miljø- og klimaarbeid (F.eks. KLOKT2 og KVIKKT3. Dette vil bl.a. avhenge
av om verktøyene innarbeides i regjeringens klimamelding 2012)
- felles skolering av alle med driftsansvar i energisparetiltak og generelle klimatiltak
- opparbeidelse av system for miljøfyrtårnsertifisering
- informasjon og synliggjøring av oppnådde resultater
- areal- og transportplanlegging som fører til redusert transportbehov og effektiv energibruk
- oppfølging av LEU4
Eksisterende samarbeid som skal involveres:
- Landbrukskontoret for Hadeland (Energidagene m. m)
- HRA
- Energisamarbeid med HEV (bl.a. LEU)
- Energiråd Innlandet
- Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk.
- Hadeland – nært og naturlig
- BIOREG (dersom dette blir videreført)
- Folkehelse
Metode
Pådriverrollen skal prioriteres og prosjektet skal ha fokus på «å jobbe med det som virker».
Prioritering av arbeidsområder og valg av metode er derfor vesentlig. I tillegg er fleksibilitet til å følge
opp nye arbeidsområder viktig.
Innenfor enkelte områder er ekspertise utenifra nødvendig. Midler for å drive tiltak skal stilles til
disposisjon (f.eks. Klimaskolesekken).
Prosjektplan
Ved oppstart av prosjektet utarbeider prosjektleder en mer presis prosjektplan, med tydelige
beslutningspunkter og milepæler for prosjektperioden, samt strategi for gjennomføring. Prosjektplanen
må også inneholde et system for registrering av gjennomførte tiltak og aktiviteter. Foreliggende
prosjektplan er utgangspunkt for prosjektplanen.

1

EPC = Energy Performance Contracting
Energisparekontrakt innebærer at en energientreprenør sørger for gjennomføring av lønnsomme energitiltak i bygg. Energientreprenøren
garanterer besparelse og lønnsomhet i tiltakene. Hvis den lovte besparelsen uteblir, er det leverandøren som er ansvarlig og må ta
kostnaden. Dersom resultatet blir mer besparelser enn det som ble forventet, deles den ekstra besparelsen mellom byggeier og
entreprenør

2

KLOKT = Klimakutt lokalt gjennom lokale tiltak
Kommunene foreslår selv miljøtiltak som påvirker egen hverdag. Effekten av enkelttiltak i planen, målt i tonn CO2-ekvivalenter, blir
beregnet og kontrollert av en uavhengig kontrollinstans. Tiltakene blir samlet i en lokal handlingsplan og lagt fram for staten for
prisforhandling.

3

KVIKKT = Kvantifisering av kommunale klimatiltak
Verktøy for effektberegning av lokale klimatiltak. Kommunene kan beregne effekten av tiltak og dokumentere hva som oppnås med
bestemte tiltak i en enkelt kommune.
4

LEU = Lokale energiutredninger
For alle kommuner i Norge er det utarbeidet lokale energiutredninger som oppdateres annet hvert år. Utredningene skal gi informasjon om
lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området, og gjennom å øke kunnskapen bidra til en samfunnsmessig
rasjonell utvikling av energisystemet. Utredningen skjer i samarbeid med kommunene.

Kommunenes ansvar
Prosjektlederen skal ikke behøve å bruke ressurser på å skape tilslutning til sitt arbeid i
kommunene. Kommunene har derfor et særlig ansvar for å legge til rette for en effektiv utnyttelse av
prosjektlederens ressurser, og må sørge for tilstrekkelig forankring av prosjektet både politisk og
administrativt.
Hensikten med å ansette en klimapådriver er ikke at kommunene skal legge ansvar
for gjennomføring ut fra egen administrasjon, men få motivasjon og bistand i sitt klima- og
energiarbeid, samt påtrykk til å drive prosesser på tvers av kommunegrensene.
Organisering / styring
Prosjektleder plasseres organisatorisk hos regionrådet, med en kontordag/arbeidsdag pr uke i hver
kommune.
Regionkoordinator er nærmeste overordnede for prosjektleder.
Hver kommune oppnevner en kontaktperson, helst sentralt plassert i kommunenes administrasjon,
fortrinnsvis en med erfaring fra energi- og klimaarbeid.
Kontaktpersonene utgjør, sammen med regionkoordinator, en ressursgruppe for prosjektet.
Rådmennene er styringsgruppe, og har sammen med regionkoordinator, styringsansvar for prosjektet.
Rapportering
Prosjektleder rapporterer løpende til regionkoordinator. Det rapporteres skriftlig (enkel
oversikt) til rådmannsmøtet første uke i februar, mai og oktober gjennom prosjektperioden.
Ved avslutning av prosjektperioden skal det utarbeides sluttrapport som gjøres rede for oppnådde
resultater.
Evaluering
Løpende evaluering av prosjektet gjøres av prosjektleder i samarbeid med ressursgruppa
Dersom dette resulterer i konkrete forslag til vesentlige endringer i prosjektet, legges dette frem på
rådmannsmøtet til godkjenning.
Finansiering
Finansiering (i 1000 kr)
Totalbudsjett
Egenandel komm
Skjønnsmidler fra FM
Partnerskapsmidler
Evt. nasjonale prosjektm

2012
283000
60000
123000
100000

2013
850000
180000
370000
300000

2014
850000
180000
370000
300000

2015
425 000
90 000
185 000
150 000











































































































'(/7$.(1'(
)2581'(5/,*
(1*$6-(5(1'(

ďĞǀĂƌŝŶŐ ͮ ĨŽƌŵŝĚůŝŶŐ





.RQVHSWVNLVVH²+DGHODQG)RONHPXVHXPnUL
5$1'6)-25'086((1($6

8767,//,1*6+$//(13c+$'(/$1')2/.(086(80_/$97(56.(/0$*$6,12*)250,'/,1*6$5(1$











































sŝƆŶƐŬĞƌĂƚďǇŐŶŝŶŐĞŶŝŐũĞŶƐŬĂůďĞŶǇƚƚĞƐĂŬƚŝǀƚƐŽŵ
ĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐƐƚĞĚŽŐďůŝĚĞƚƐĂŵůŝŶŐƐƉƵŶŬƚĞƚĚĞŶǀĂƌŵĞŶƚĊ
ǀčƌĞ͘DĊůĞƚĞƌĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚ͕ŵĞŶĨůĞŬƐŝďĞůƵƚƐƚŝůůŝŶŐŝĞŶ
ĨŽƌŵƐŽŵŽƉƉĨŽƌĚƌĞƌŽŐŝŶƐƉŝƌĞƌĞƌƚŝůĂŬƚŝǀďƌƵŬŽŐƐŽŵ
ŽƉƉĨǇůůĞƌĞŶƌĞŬŬĞŬŽŶŬƌĞƚĞďĞŚŽǀ͘WƌŽƐĞƐƐĞŶĨƌĞŵŽǀĞƌǀŝů
ŝŶǀŽůǀĞƌĞĂůůĞĚĞůĞƌĂǀŵƵƐĞĞƚƐǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚ͕ŶčƌŝŶŐƐůŝǀŽŐ
ůŽŬĂůƐĂŵĨƵŶŶ͘


.RQVHSWVNLVVH²+DGHODQG)RONHPXVHXPnUL
5$1'6)-25'086((1($6




DƵƐĞĞƚƐϭϬϬͲĊƌƐũƵďŝůĞƵŵŝϮϬϭϯĞƌƌĂŵŵĞŶŽŵŐũĞŶĊƉŶŝŶŐĞŶ
ĂǀhƚƐƚŝůůŝŶŐƐŚĂůůĞŶ͘WƌŽƐũĞŬƚĞƚĞƌĚĞƚƐƚƆƌƐƚĞůƆĨƚĞƚƐŽŵĞƌŐũŽƌƚ
ǀĞĚ,ĂĚĞůĂŶĚ&ŽůŬĞŵƵƐĞƵŵŝŶǇĞƌĞƚŝĚ͘ĞƚŬŽŵďŝŶĞƌĞƌ
ĨŽƌƐŬŶŝŶŐŽŐŵŽĚĞƌŶĞƐĂŵůŝŶŐƐĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐŵĞĚĨŽƌŵŝĚůŝŶŐ͘
ZĞƐƵůƚĂƚĞƚĞƌĞŶĨůĞƌďƌƵŬƐŚĂůůƐŽŵŝŵƆƚĞŬŽŵŵĞƌďĞŚŽǀĞƚĨŽƌĞŶ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐͲŽŐŬƵŶŶƐŬĂƉƐĂƌĞŶĂĨŽƌƵůŝŬĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶĞƌ͕ƐĂŵƚ
ŝǀĂƌĞƚĂƌŵƵƐĞĞƚƐďƌƵŬĞƌĞŽŐĚĞƚƐƐƚŽƌĞƐĂŵůŝŶŐĞƌ


,>>E ͕ ,/^dKZ/EK', Wd 
hƚƐƚŝůůŝŶŐƐŚĂůůĞŶďůĞďǇŐŐĞƚŝϭϵϱϲĞƚƚĞƌƚĞŐŶŝŶŐĂǀĂƌŬŝƚĞŬƚƌŶĞ
ĞƌŐ͘ĞŶďůĞƚŝůĞƚƚĞƌƆŶƐŬĞŽŵĊǀŝƐĞĨƌĞŵĚĞƐƚŽƌĞ
ƐĂŵůŝŶŐĞŶĞĂǀůĂŶĚďƌƵŬŽŐƐŬŽŐďƌƵŬƐƌĞĚƐŬĂƉ͕ĞŶƵƚƐƚŝůůŝŶŐƐŽŵ
ďůĞƐƚĞŶŐƚƉŐĂƐůŝƚĂƐũĞŝϮϬϬϰ͘/ĚĂŐĞƌŵŝŶĚƌĞĚĞůĞƌĂǀŚĂůůĞŶ
ĊƉĞŶ͘DĞĚĂǀƐƚĞŶŐŶŝŶŐĞŶŵŝƐƚĞƚŵƵƐĞĞƚƐŝŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ
ďĂƐŝƐƵƚƐƚŝůůŝŶŐŽŐĞŶǀŝŬƚŝŐĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐĂƌĞŶĂ͘

ĞŶŝŵƉŽŶĞƌĞŶĚĞƚƌĞďǇŐŶŝŶŐĞŶŚĂƌĞŶƐčƌĞŐĞŶĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌŽŐ
ƐŬŝůůĞƌƐĞŐƵƚŝĨƌŝůƵĨƚƐŵƵƐĞĞƚ͘ĞƚƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐĞĂƌĞĂůĞƚĞƌϰϬϬ
ŵϮ͖ĞƚĊƉĞŶƚƌŽŵŵĞĚƐǇŶůŝŐƚĂŬŬŽŶƐƚƌƵŬƐũŽŶ͘,ĂůůĞŶůŝŐŐĞƌƉĊ
ŶĞĚƌĞĚĞůĂǀŵƵƐĞƵŵƐŽŵƌĊĚĞƚ͘,ĞƌĞƌŐŽĚĂĚŬŽŵƐƚŽŐĞƚ
ƉŽƉƵůčƌƚƌĞŬƌĞĂƐũŽŶƐͲŽŐĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐŽŵƌĊĚĞŵĞĚďĞŶŬĞƌ͕
ŐƌƆŶƚĂƌĞĂůŽŐǀĂŶŶŵŝůũƆ͘



8767,//,1*6+$//(1  3c  +$'(/$1'  )2/.(086(80






/ŵĂŐĂƐŝŶĨŽƌŵĞƌŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞůƆƐƌĞǀĞƚĨƌĂĞŶƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůů
ŬƌŽŶŽůŽŐŝƐŬŽŐŬŽŶƚĞŬƐƚƵĞůůƌĂŵŵĞƐŽŵǀĂŶůŝŐǀŝƐďƌƵŬĞƐŝ
ƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞƌ͘DĞŶŐĚĞŽŐŵĂŶŐĨŽůĚǀŝůǀčƌĞŚŽǀĞĚŝŶŶƚƌǇŬŬĞƚ
ƐŽŵŵƆƚĞƌĚĞďĞƐƆŬĞŶĚĞ͘

hd^d/>>/E'^,>> 
^ŽŵƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞƌĚĞƚŵƵƐĞĞƚƐŽŵůŽŬĂůŵŝůũƆĞƚƐŵŝŶŶĞďĂŶŬŽŐ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƚƐĞůǀƐŽŵďůŝƌĚĞƚŽǀĞƌŽƌĚŶĞĚĞƚĞŵĂ͘'ũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞ
ƉůĂƐƐĞƌĞƐƚĞƚƚŽŐŝŚƆǇĚĞŶ͕ĚĞůǀŝƐďĞƐŬǇƚƚĞƚĨǇƐŝƐŬĨƌĂ
ďĞƐƆŬĞŶĚĞŽŐĂǀďƌƵƚƚĂǀŝƐĐĞŶĞƐĂƚƚĞĞŵŶĞƌŽŐ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐƐŽŶĞƌ͘

ĞŶĨƌŝĞƌĂŵŵĞŶŽŵŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞŐũƆƌŵƵůŝŐŚĞƚĞŶĞŽŐ
ǀŝŶŬůŝŶŐĞŶĞŵĂŶŐĞ͘&ŽƌŵĞŶĊƉŶĞƌĨŽƌŽŵǀŝƐŶŝŶŐĞƌŽŵĂůƚĨƌĂ
ďĞƐƚĞŵƚĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞƌ͕ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞƚĞŵĂŽŐƚĞŵĂƌĞůĂƚĞƌƚ
ƚŝůŵƵƐĞĞƚƐǀĞƐĞŶŽŐĂƌďĞŝĚƐŵĞƚŽĚĞƌ͖ĂůƚƚŝůƉĂƐƐĞƚďƌƵŬĞƌĞ
ŵĞĚƵůŝŬďĂŬŐƌƵŶŶŽŐĂůĚĞƌ͘

ŶƉĂƐƐĂƐũĞůĞĚĞƌĨƌĞŵƚŝůĞŶĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐƐŽŶĞŵĞĚŬůŝƉƉĨƌĂ
ƐĂŵůŝŶŐĞŶĞĂǀĨŽƚŽŽŐĨŝůŵ͘>ǇĚŽŐďŝůĚĞŝƐƚŽƌĨŽƌŵĂƚǀŝůďŝĚƌĂ
ƚŝůĨŽƌƐƚĊĞůƐĞĂǀŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞƐŽŵŽŵŐŝƌĚĞďĞƐƆŬĞŶĚĞ͘^ŽŶĞŶ
ŬĂŶŽŐƐĊďƌƵŬĞƐƐŽŵĨŽƌĞĚƌĂŐƐƐƚĞĚ͘/ŶƚĞƌĂŬƚŝǀĞǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌǀŝů
ƉŝƌƌĞŶǇƐŐũĞƌƌŝŐŚĞƚĞŶŽŐĞŶŐĂƐũĞƌĞƐƚŽƌĞŽŐƐŵĊ͘^ƚĂƐũŽŶĞƌ
ƚŝůŬŽďůĞƚŝŐŝƚĂůƚDƵƐĞƵŵ͘ŶŽŐŝƌŵƵůŝŐŚĞƚƚŝůĊƐƚƵĚĞƌĞ
ŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞŶčƌŵĞƌĞ͘
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D '^/E,>> 
WĊŵƵƐĞĞƚŵƆƚĞƌĚĞďĞƐƆŬĞŶĚĞŝĚĂŐĞŶďƌƆŬĚĞůĂǀƐĂŵůŝŶŐĞŶĞ͘
ŶƐůĂŐƐǀŝƐϵϬйĞƌŵĂŐĂƐŝŶĞƌƚŽŐƵƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐĞƉĊŐƌƵŶŶĂǀ
ŵĂŶŐůĞŶĚĞƵƚƐƚŝůůŝŶŐƐůŽŬĂůĞƌ͘dŝƚƚĞůĞŶ>ĂǀƚĞƌƐŬĞůŵĂŐĂƐŝŶŽŐ
ĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐĂƌĞŶĂŚĞŶƐƉĞŝůĞƌƉĊŝĚĞĞŶŽŵĊƉŶĞŵĂŐĂƐŝŶ͘Ğƚ
ďƌǇƚĞƌŵĞĚǀĂŶƚĞĨŽƌĞƐƚŝůůŝŶŐĞƌŽŵŵƵƐĞƵŵƐŵĂŐĂƐŝŶĞƌƐŽŵ
ůƵŬŬĞĚĞ͕ƐƚƌĞŶŐƚŬŽŶƚƌŽůůĞƌƚĞƌŽŵƐĂŵƚŝĚŝŐƐŽŵĚĞƚƚĂƌŚƆǇĚĞĨŽƌ
ƚŝůĨƌĞĚƐƐƚŝůůĞŶĚĞŽƉƉďĞǀĂƌŝŶŐ͘

ĞƚĞƌŝĚĂŐĞƚĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌƚŽŐŬƌŝƚŝƐŬďĞŚŽǀĨŽƌŵĂŐĂƐŝŶƉůĂƐƐ
ǀĞĚŵƵƐĞĞƚ͘ĞůĞƌĂǀƐĂŵůŝŶŐĞŶĞĞƌŝĨĞƌĚŵĞĚĊĨŽƌƌŝŶŐĞƐ
ďĞƚƌĂŬƚĞůŝŐ͘sĞĚĊƵƚŶǇƚƚĞĚĞŶĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďǇŐŶŝŶŐƐƉŽƚĞŶƐŝĂůǀŝů
ŵƵƐĞĞƚŝǀĂƌĞƚĂďĞǀĂƌŝŶŐƐĨŽƌŵĊůƐĂŵƚŝĚŝŐƐŽŵĞŶǀŝŬƚŝŐŽŐ
ǀĞƌĚŝĨƵůůĚĞůĂǀƐĂŵůŝŶŐĞŶĞďůŝƌƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐŐũŽƌƚ͘DĂƚĞƌŝĂůĞƚĞƌ
ŚŽǀĞĚƐĂŬĞůŝŐƵƚƐƚǇƌ͕ƌĞĚƐŬĂƉĞƌŽŐŵĂƐŬŝŶĞƌĨƌĂƐŬŽŐͲŽŐ
ũŽƌĚďƌƵŬƐƐĨčƌĞŶ͕ŚƵƐĚǇƌŚŽůĚ͕ĨĂŶŐƐƚŽŐŬũƆƌĞƚƆǇ͘'ũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞ
ǀŝƐĞƌƚŝůǀĞƐĞŶƚůŝŐĞĚĞůĞƌĂǀ,ĂĚĞůĂŶĚƐŬƵůƚƵƌͲŽŐŶĂƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝĞ
ƐŽŵĞƌƐĞŶƚƌĂůƚŝĚĞŶĂŬƚŝǀĞĨŽƌŵŝĚůŝŶŐĞŶǀĞĚŵƵƐĞĞƚ͘





/$97(56.(/0$*$6,1  2*  )250,'/,1*6$5(1$


,ĂĚĞůĂŶĚ&ŽůŬĞŵƵƐĞƵŵǀĂƌĞƚĂǀĚĞĨƆƌƐƚĞŵƵƐĞĞŶĞŝEŽƌŐĞ
ƐŽŵƉƵďůŝƐĞƌƚĞƐĂŵůŝŶŐĞŶĞƐŝŶĞŝĚĞŶŶĂƐũŽŶĂůĞďĂƐĞŶĨŽƌ
ŵƵƐĞƵŵƐƐĂŵůŝŶŐĞƌƉĊŶĞƚƚ͗ǁǁǁ͘ŝŐŝƚĂůƚDƵƐĞƵŵ͘ŶŽ͘,ǀĞƌ
ƵŬĞůĞŐŐĞƐĚĞŬůĂƌŐũŽƌƚĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞƵƚŽŐƉƵďůŝŬƵŵŬĂŶƉĊ
ĚŝƐƐĞƐŝĚĞŶĞĨƆůŐĞĂƌďĞŝĚĞƚŚũĞŵŵĞĨƌĂ͘,ĞƌŬĂŶŵĂŶŐŝ
ƚŝůďĂŬĞŵĞůĚŝŶŐĞƌ͕ĨŽƌĞƐůĊƚŝůůĞŐŐŽŐƌĞĨĞƌĂŶƐĞƌĞůůĞƌďĞƐƚŝůůĞ
ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƌ͘

ƌďĞŝĚŵĞĚ͟ƌĞǀŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͟ĂǀƐĂŵůŝŶŐĞŶĞĨŽƌƚƐĞƚƚĞƌĞƚƚĞƌ
ƵƚƐƚŝůůŝŶŐƐĊƉŶŝŶŐ͘^ůŝŬďůŝƌƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶŝŬŬĞďĂƌĞĞƚƌĞƐƵůƚĂƚĂǀ
ĞƚƐƚƆƌƌĞƉƌŽƐũĞŬƚĂƌďĞŝĚŵĞŶŽŐƐĊĞŶǀŝƐŶŝŶŐƐĂƌĞŶĂĨŽƌĚĞƚ
ƉĊŐĊĞŶĚĞŽŐǀŝŬƚŝŐĞĚŽŬƵŵĞŶƚĂƐũŽŶƐĂƌďĞŝĚĞƚ͘




'(/7$.(1'(%(9$5,1*2*)250,'/,1*


$UEHLGVSURVHVVHQIRUHJnUnSHQW%HV¡NHQGHNDQELGUDDNWLYW
RJInLQQEOLNNLPXVHHWVDUEHLGVPHWRGHULQQHQ

GRNXPHQWDVMRQRJIRWRJUDIHULQJKnQGWHULQJRJHYW

EHKDQGOLQJDYJMHQVWDQGHQH



9LYLOLQYLWHUHWLOGLDORJRJGHOWDNHOVHLDUEHLGHW





.RQVHSWVNLVVH²+DGHODQG)RONHPXVHXPnUL
5$1'6)-25'086((1($6







KZdZ/dd 
&ƌŝǀŝůůŝŐĞůĂŐ͕ĨŽƌĞŶŝŶŐĞƌ͕ĞŶŬĞůƚƉĞƌƐŽŶĞƌ͕ƐŬŽůĞƌŽŐďĂƌŶĞŚĂŐĞƌ
ʹĂůůĞŝŶǀŝƚĞƌĞƐƚŝůĊďŝĚƌĂŝĂƌďĞŝĚĞƚĨƌĞŵŵŽƚĊƉŶŝŶŐĞŶŝ
ũƵďŝůĞƵŵƐĊƌĞƚ͘

&ƆƌŵĂŐĂƐŝŶĞƌŝŶŐŝƵƚƐƚŝůůŝŶŐƐŬĂůĂůůĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞƌĞǀŝĚĞƌĞƐ
ŽŐĨŽƚŽŐƌĂĨĞƌĞƐĚŝŐŝƚĂůƚ͘ƌďĞŝĚĞƚǀŝůƉĊŐĊĨŽƌĊƉĞŶƐĐĞŶĞ͕ŚǀŽƌ
ŵƵƐĞĞƚƐďƌƵŬĞƌĞŬĂŶĨƆůŐĞĚĞŶĚĂŐůŝŐĞĨƌĞŵĚƌŝĨƚĞŶŽŐĚĞůƚĂŝ
ĂƌďĞŝĚĞƚƉĊƵůŝŬƚǀŝƐ͘WƌŽƐũĞŬƚĞƚŐĞŶĞƌĞƌĞƌŬƵŶŶƐŬĂƉƵŶĚĞƌǀĞŝƐ
ŝĚŽŬƵŵĞŶƚĂƐũŽŶĞŶĂǀƐĂŵůŝŶŐĞŶĞ͘

dƌĂĚŝƐũŽŶĞůƚƌĞŐŝƐƚƌĞƌŝŶŐƐĂƌďĞŝĚǀĞĚŵƵƐĞĞƚŚĂƌĨŽŬƵƐĞƌƚƉĊ
ƚĞŬŶŝƐŬĞĚĂƚĂ͘ĞƐŵĊŚŝƐƚŽƌŝĞŶĞƐŽŵŐŝƌŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞ
ƐĂŵĨƵŶŶƐŬŽŶƚĞŬƐƚŽŐŵĞŶŝŶŐƵƚĞďůŝƌŽĨƚĞŝŬĂƚĂůŽŐĞŶ͘DƵƐĞĞƚ
ǀŝůŝŶǀŝƚĞƌĞĨŽůŬƚŝůĊďŝĚƌĂŵĞĚŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŽŐƚŝůĊĚĞůĞŵŝŶŶĞƌ
ŽŐĞƌĨĂƌŝŶŐĞƌ͘^ƉĞƐŝĞůůĞŚĞŶĚĞůƐĞƌŽŐƉĞƌƐŽŶůŝŐĞŵŝŶŶĞƌ
ŬŶǇƚƚĞƚƚŝůďĞƐƚĞŵƚĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞƌǀŝůŐŝĚĞŵĞŶƌŝŬĞƌĞŬŽŶƚĞŬƐƚ
ŽŐďŝĚƌĂƚŝůĊƆŬĞĚĞŶŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞǀĞƌĚŝĞŶĨŽƌďĞĨŽůŬŶŝŶŐĞŶŽŐ
ůŝǀĞƚĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƌ͘KƌĚĞƚĞƌĚŝƚƚ͊





'(/7$.(1'(




























)2581'(5/,*



^ĊŵǇĞĨŽƌƐŬũĞůůŝŐŽŐƐĊŵǇĞůŝŬƚ͘,ǀĂĨŽƌƚĞůůĞƌĚĞƚŽŵ
,ĂĚĞůĂŶĚƐŚŝƐƚŽƌŝĞ͕ŽŵĨŽůŬ͕ŽŵŵƵƐĞĞƚ͍

EǇƐŐũĞƌƌŝŐŚĞƚĞŶƉŝƌƌĞƐŽŐŽƉƉŵƵŶƚƌĞƐŝŵƆƚĞŵĞĚ
ŵĂƚĞƌŝĂůĞƚ͘ĞƚĞƌĞƚŽǀĞƌǀĞůĚĞŶĚĞŽŐƐĂŶƐďĂƌƚŝŶŶƚƌǇŬŬ͘
^ĞŶƐŽƌƐƚǇƌƚůǇƐǀŝƐĞƌƐƚĂĚŝŐŶǇĞƐĞŬƐũŽŶĞƌĞƚƚĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵ
ŵĂŶďĞǀĞŐĞƌƐĞŐůĂŶŐƐƌĞŽůĞŶĞ͘

WĊůĞƌƌĞƚĞƚǀŝƐĞƐĨŽƌƐŬũĞůůŝŐĞĨŝůŵŬůŝƉƉŽŐĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞƌĨƌĂ
ƐĂŵůŝŶŐĞŶĞ͘^ŵĊĚŝŐŝƚĂůĞĨŽƌƚĞůůŝŶŐĞƌƐŽŵǀĞŬŬĞƌ
ŶǇƐŐũĞƌƌŝŐŚĞƚĞŶ͕ĨĂŶƚĂƐŝĞŶŽŐŽƉƉůĞǀĞůƐĞŶĂǀĚĞƚƐŽŵŚĂƌ
ǀčƌƚ͘sĂƌĚƵĚĞƌ͍



 )2581'(5/,*%(9$5,1*2*)250,'/,1*



0DJDVLQHUHUIRUXQGHUOLJH0XVHXPVJMHQVWDQGHU
 ²W L Q J ²I\OOHUUHROHURJURPIUDJXOYWLOWDN1RHQHUNMHQWH

DQGUHLNNH+YDHUWDWWYDUHSn"+YRUIRU"


 9L¡QVNHUnXWIRUGUHEHV¡NHQGHWLOUHIOHNVMRQRPNULQJEHKRY

RJPRWLYIRUEHYDULQJ




.RQVHSWVNLVVH²+DGHODQG)RONHPXVHXPnUL
5$1'6)-25'086((1($6

WEdD'^/E 
hƐƚŝůůŝŶŐƐĨŽƌŵĞŶĞƌƵƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůů͘,ĞƌďůŝƌŝŬŬĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞ
ƐĂƚƚŝŶŶŝĞŶůĊƐƚƚĞŵĂƚŝƐŬĞůůĞƌŬƌŽŶŽůŽŐŝƐŬŬŽŶƚĞŬƐƚ͘
ĞƐƆŬĞŶĚĞĞƌĨƌŝĞƚŝůĊƐĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞƐŽŵĚĞƚĚĞĞƌ͕ƵƚĞŶ
ƉĊǀŝƌŬŶŝŶŐĨƌĂƚŽůŬŶŝŶŐĞƌĞůůĞƌŵĞŶŝŶŐƐƌĂŵŵĞƌ͘ĞƚĞƌĞŶ
ĨŽƌŵĨŽƌĚĞŵŽŬƌĂƚŝƐĞƌŝŶŐĂǀŵƵƐĞĞƚƐƐĂŵůŝŶŐĞƌƐŽŵďƌǇƚĞƌ
ŵĞĚĚĞŶĂƵƚŽƌŝƚĂƚŝǀĞŵĊƚĞŶŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞǀĂŶůŝŐǀŝƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐƉĊ͘EĊƌƚŝĚŽŐƌŽŵĨŽƌƐǀŝŶŶĞƌ͕ĊƉŶĞƌĚĞƚŽƉƉĨŽƌ
ĞƚŵĂŶŐĨŽůĚĂǀŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞďůŝŬŬŽŐŵĞŶŝŶŐĞƌ͘





















3nLQIRVWDVMRQHUNDQGXXWIRUVNHPXVHHWVVDPOLQJHURJ
NRPPHPHGWLOEDNHPHOGLQJHUGLUHNWH)LOPIUHPYLVQLQJHQH
SnGHWVWRUHOHUUHWHWYHNNHUWLOOLYHPLQQHURJJLU
RSSOHYHOVHUIUDHQWDSWWLG

9LYLOLQVSLUHUHWLONXQQVNDSVXWYHNVOLQJRJGLDORJPHOORP
EUXNHUHRJPXVHXP

(1*$6-(5(1'(%(9$5,1*2*)250,'/,1*


ĂŐĞŶƐƵƚĨŽƌĚƌŝŶŐĞƌŝĨŽƌŚŽůĚƚŝůƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐŚĞƚŽŐƐŝŬŬĞƌŚĞƚ
ůƆƐĞƐǀĞĚĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂǀĞƚŶǇƚƚŝŶŶŐĂŶŐƐƉĂƌƚŝ͕ƵŶŝǀĞƌƐĞůů
ƵƚĨŽƌŵŝŶŐŽŐůƆƐŶŝŶŐĞƌƐŽŵƐĞƚƚĞƌĚĞďĞƐƆŬĞŶĚĞĨŽƌĂŶ͘

EĊƌŵƵƐĞĞƚŝŶǀŝƚĞƌĞƌŝŶŶŝŵĂŐĂƐŝŶĞƚƐĞƚƚĞƌǀŝƐĂŵƚŝĚŝŐĨŽŬƵƐ
ƉĊĞŶĚĞůĂǀǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚĞŶƐŽŵǀĂŶůŝŐǀŝƐŝŬŬĞĞƌƐǇŶůŝŐ͘^ůŝŬ
ƐŬĂƉĞƐŝŶŶďůŝŬŬŝŵƵƐĞĞƚƐĂŶƐǀĂƌƐŽŵƌĊĚĞƌ͕ĨĂŐƌĞƐƐƵƌƐĞƌŽŐ
ƐĂŵĨƵŶŶƐƌŽůůĞ͘ŶŶǇĊƉŶŝŶŐĂǀŚĂůůĞŶŝũƵďŝůĞƵŵƐĊƌĞƚϮϬϭϯǀŝů
ŝŬŬĞďĂƌĞƐĞƚƚĞZĂŶĚƐĨũŽƌĚŵƵƐĞĞŶĞƉĊŬĂƌƚĞƚŝůŽŬĂůŽŐ
ƌĞŐŝŽŶĂůƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͕ŵĞŶĨŽƌŵĞŶŽŐůƆƐŶŝŶŐĞŶĞǀŝůƚƌŽůŝŐ
ƐŬĂƉĞŽƉƉŵĞƌŬƐŽŵŚĞƚŽŐĚŝƐŬƵƐũŽŶŝƵůŝŬĞŵŝůũƆĞƌ͘ĞŶƐƚƆƌƐƚĞ
ŽŐǀŝŬƚŝŐƐƚĞŐĞǀŝŶƐƚĞŶǀŝůŝŵŝĚůĞƌƚŝĚƚŝůŬŽŵŵĞ,ĂĚĞůĂŶĚƐ
ŬŽŵŵĞŶĚĞŐĞŶĞƌĂƐũŽŶĞƌ͕ŵƵƐĞĞƚƐƵůŝŬĞďƌƵŬĞƌĞŽŐŝŬŬĞ
ŵŝŶƐƚ͖ĚĞƚƐƐĂŵůŝŶŐĞƌ͘


.RQVHSWVNLVVH²+DGHODQG)RONHPXVHXPnUL
5$1'6)-25'086((1($6











W ZK^^^ 
ƌďĞŝĚĞƚŵĞĚĊŬůĂƌŐũƆƌĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞĨŽƌƵƚƐƚŝůůŝŶŐŽŐ
ƉƵďůŝƐĞƌŝŶŐƉĊŝŶƚĞƌŶĞƚƚǀŝůĞŶŐĂƐũĞƌĞůŽŬĂůďĞĨŽůŬŶŝŶŐŽŐ
ƚŝůƌĞŝƐĞŶĚĞ͘sĞĚĊďŝĚƌĂƉƌĂŬƚŝƐŬƉĊƐƚĞĚĞƚĞůůĞƌǀŝĂŝŶƚĞƌŶĞƚƚ
ĨĊƌĂůůĞĞŶĞŝĞƌĚĞůŝƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶ͘

hƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶďůŝƌĞƚĨĞůůĞƐƉƌŽƐũĞŬƚƐŽŵǀŝůĊƉŶĞĨŽƌĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚ
ŽŐŬƵŶŶƐŬĂƉƐƵƚǀĞŬƐůŝŶŐŵĞůůŽŵŵƵƐĞƵŵŽŐďƌƵŬĞƌ͘

d />Zdd>'d&KZD/>/E'^ZE 
hƚƐƚŝůůŝŶŐƐĨŽƌŵĞŶďŝĚƌĂƌƚŝůĂƚĚĞďĞƐƆŬĞŶĚĞƐĞůǀďůŝƌ
ĨŽƌƚŽůŬĞƌĞ͕ŚĞůůĞƌĞŶŶƉĂƐƐŝǀĞŵŽƚƚĂŬĞƌĞ͘/ƚŝůƌĞƚƚĞůĂŐƚĞƐŽŶĞƌ
ŬĂŶŵĂŶŚĞŶƚĞƵƚŝŶĨŽƌŵĂƐũŽŶŽŵŐũĞŶƐƚĂŶĚĞŶĞ͕Žŵ
ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞƚĞŵĂŽŐŽŵŵƵƐĞĞƚ͕ĚĞƚƐĂƌďĞŝĚƐĨĞůƚŽŐ
ŵĞƚŽĚĞƌ͘ĞƐƆŬĞŶĚĞƵƚĨŽƌĚƌĞƐƚŝůĊƌĞĨůĞŬƚĞƌĞŽŐƐƚŝůůĞ
ƐƉƆƌƐŵĊůǀĞĚƐĂŵůŝŶŐĞŶĞ͘DĞĚĂƵĚŝŽǀŝƐƵĞůůĞǀŝƌŬĞŵŝĚůĞƌ͕
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚĞƌŽŐĨŽƌĞĚƌĂŐ͕ǀŝůĚĞƚƐŬĂƉĞƐĞŶŵƆƚĞƉůĂƐƐŽŐĞŶ
ĂƌĞŶĂĨŽƌŵĂŶŐĨŽůĚ͘


(1*$6-(5(1'(






ĞůƉƌŽƐũĞŬƚϮ͗KƌĚĞƚĞƌĚŝƚƚ
ůůĞŐũĞŶƐƚĂŶĚĞƌƐŽŵƐŬĂů͟ŵĂŐĂƐŝŶĞƌĞƐ͟ŝƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶŵĊ
ƐũĞŬŬĞƐŽŐƌĞŶŐũƆƌĞƐ͘WƌĂŬƚŝƐŬŽŐĚŝŐŝƚĂůƚĂƌďĞŝĚƌĞƚƚĞƚŵŽƚ
ƌĞǀŝĚĞƌŝŶŐ͕ĚŽŬƵŵĞŶƚĂƐũŽŶŽŐĨŽƚŽŐƌĂĨĞƌŝŶŐĂǀĚĞƚƵƚǀĂůŐƚĞ
ŐũĞŶƐƚĂŶĚƐŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘ƌďĞŝĚĞƚĨŽƌĞŐĊƌƐŽŵZs/dŵĞŶŐũƆƌĞƐ
ŵĞƌƐǇŶůŝŐŽŐƚŝůŐũĞŶŐĞůŝŐ͘ ƉĞŶŽŐƚŝůƌĞƚƚĞůĂŐƚĂƌďĞŝĚƐƐŽŶĞ
ƚŝůŬŽďůĞƚƚƌĊĚůƆƐƚŶĞƚƚǀĞƌŬ͘WƵďůŝŬƵŵŝŶǀŝƚĞƌĞƐŽŐŽƉƉĨŽƌĚƌĞƐƚŝů
ĊĚĞůƚĂƉĊƵůŝŬĞŵĊƚĞƌ͘ƚƚĞƌŚǀĞƌƚƐŽŵŵĂƚĞƌŝĂůĞƚŬůĂƌŐũƆƌĞƐ͕
ƉƵďůŝƐĞƌĞƐĚĞƚƉĊŶĞƚƚƐƚĞĚĞƚŝŐŝƚĂůƚDƵƐĞƵŵ͘ŶŽ͘ĞƚŝŶŐĞƌ
ŽƉƉƌĞƚƚĞůƐĞĂǀĞƚƐƚĞĚĚĞƌĂƌďĞŝĚĞƚŬĂŶĨŽƌĞŐĊƉƌĂŬƚŝƐŬŝ
ƉĞƌŝŽĚĞŶŵĂŝͲŽŬƚŽďĞƌ͘ƌďĞŝĚƐƐĞƐŽŶŐĞƌϮϬϭϬͲϮϬϭϯ͘

ĞůƉƌŽƐũĞŬƚϯ͗/ŶŶŐĂŶŐƐƉĂƌƚŝ
ďƌƵŬĞŚĂůůĞŶƐŽŵŵĂŐĂƐŝŶŽŐƉƵďůŝŬƵŵƐďǇŐŐďĞƚŝŶŐĞƌĞƚ
ŶǇƚƚŝŶŶŐĂŶŐƐƉĂƌƚŝƐŽŵŝǀĂƌĞƚĂƌƵůŝŬĞďĂƐŝƐďĞŚŽǀ͘ǀ
ďĞǀĂƌŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞĊƌƐĂŬĞƌŵĊĚĞƚǀčƌĞĞŶƐůƵƐĞŝŶŶŝŚĂůůĞŶ
ƐŽŵďĞŐƌĞŶƐĞƌŬůŝŵĂƚŝƐŬĞƐǀŝŶŐŶŝŶŐĞƌ͘/ƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůƐůƵƐĞŶǀŝů
ĚĞƚǀčƌĞƌĂƐũŽŶĞůƚĊůĞŐŐĞŝŶŶƐĂŶŝƚčƌĞůƆƐŶŝŶŐĞƌ͘ĞƚƚĞĞƌĞƚ
ŵŝŶŝŵƵŵƐŬƌĂǀĨŽƌĂƚŚĂůůĞŶƐŬĂůŬƵŶŶĞďƌƵŬĞƐƐŽŵĞŶ
ĂŬƚŝǀŝƚĞƚƐĂƌĞŶĂŽŐŵƆƚĞƉůĂƐƐ͘ĞƚĞƌŽŐƐĊƉůĂŶůĂŐƚĞŶ
ĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐƐŽŶĞƐŽŵĨŽƌƚĞůůĞƌŽŵƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶŽŐďŝĚƌĂŐƐǇƚĞƌĞ͘
/ƚŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƚŝůĚĞŶŶĞƉƌĞƐĞŶƚĞƌĞƐĞŶĞŶŬĞůƚŐũĞŶƐƚĂŶĚʹĞŶ
ďƌĂŶŶďŝůͲƐŽŵǀŝůƐƚĊƐŽŵĞƚƐǇŵďŽůƉĊŵĂŶŐĨŽůĚĞƚŝŵƵƐĞĞƚƐ
ƐĂŵůŝŶŐĞƌ͘KŵƌĊĚĞƌƵŶĚƚŝŶŶŐĂŶŐĞŶƐŬĂůďĞƉůĂŶƚĞƐŽŐ
ĨŽƌƐŬũƆŶŶĞƐ͘ĞƚƐƚŝůůĞƐŚƆǇĞĞƐƚĞƚŝƐŬĞŬƌĂǀƚŝůĚĞƚŶǇĞ
ŝŶŶŐĂŶŐƐƉĂƌƚŝĞƚ͕ƐůŝŬĂƚĚĞƚƐƵƉƉůĞƌĞƌĚĞƚĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞďǇŐŐĞƚ
ƉĊĞŶďĞƐƚŵƵůŝŐŵĊƚĞ͘KƉƉƐƚĂƌƚϮϬϭϬ͘
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,ŽǀĞĚƉƌŽƐũĞŬƚĞƚ>ĂǀƚĞƌƐŬĞůŵĂŐĂƐŝŶŽŐĨŽƌŵŝĚůŝŶŐƐĂƌĞŶĂ
ďĞƚŝŶŐĞƌŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐĂǀĨůĞƌĞĚĞůƉƌŽƐũĞŬƚĞƌ͘ůůĞĞƌŝůŝŬĞ
ƐƚŽƌŐƌĂĚŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞĨŽƌƉƌŽƐũĞŬƚĞƚƐĨƌĞŵĚƌŝĨƚŽŐƌĞƐƵůƚĂƚ͘
ĞůƉƌŽƐũĞŬƚĞŶĞůƆƉĞƌƉĂƌĂůůĞůƚŵĞĚƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐŽŐƵƚǀŝŬůŝŶŐ
ĂǀŵĂŐĂƐŝŶƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶŝŚĂůůĞŶ͘,ĞƌďƆƌďǇŐŶŝŶŐƐŵĞƐƐŝŐĞ
ĂƌďĞŝĚĞƌ͕ŝƐŽůĞƌŝŶŐŽŐŽǀĞƌĨůĂƚĞĂƌďĞŝĚƐůƵƚƚĨƆƌĞƐŝϮϬϭϭ͘
DĂŐĂƐŝŶŝŶŶƌĞĚŶŝŶŐŽŐŵŽŶƚĞƌŝŶŐĂǀŐũĞŶƐƚĂŶĚĞƌůƆƉĞƌ
ƉĂƌĂůůĞůƚŵĞĚŬůĂƌŐũƆƌŝŶŐĂǀŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘/ϮϬϭϮƐŬĂůŝŶƚĞƌĂŬƚŝǀĞ
ůƆƐŶŝŶŐĞƌŽŐƚĞŬŶŝƐŬĞŝŶƐƚĂůůĂƐũŽŶĞƌƚĞƐƚĞƐƵƚŽŐŬǀĂůŝƚĞƚƐƐŝŬƌĞƐ͘

ĞůƉƌŽƐũĞŬƚϭ͗&ƌĞŵĨƌĂƐŬǇŐŐĞŶĞ
ZĞƐĞĂƌĐŚŽŐǀƵƌĚĞƌŝŶŐĂǀŬĂƉĂƐŝƚĞƚ͕ŵĂƚĞƌŝĂůĞŽŐŵĞŶŐĚĞƐŽŵ
ƐŬĂůŝŶŶŐĊŝŵĂŐĂƐŝŶƵƚƐƚŝůůŝŶŐĞŶ͘'ũĞŶŶŽŵŐĂŶŐĂǀƵůŝŬĞ
ŐũĞŶƐƚĂŶĚƐůĂŐƌĞŽŐƐĂŵůŝŶŐĞŶĞƐƐĂŵŵĞŶƐĞƚŶŝŶŐ͘ĞĨŝŶĞƌŝŶŐĂǀ
ƉƌŝŽƌŝƚĞƌŝŶŐĞƌŽŐŐũĞŶƐƚĂŶĚƐŐƌƵƉƉĞƌ͕ƐĞƚƚĞŵŝůĞƉčůĞƌŽŐ
ƉůĂŶůĞŐŐĞĂƌďĞŝĚƐƐĞƐŽŶŐĞƌĨŽƌƵƚǀĂůŐƚŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘KƉƉƐƚĂƌƚŽŐ
ŐũĞŶŶŽŵĨƆƌŝŶŐŝϮϬϬϵ͕ĂǀƐũĞŬŬŽŐĞǀĂůƵĞƌŝŶŐŝϮϬϭϭ͘
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ĂŶŶĞůƐĞŶĂǀZĂŶĚƐĨũŽƌĚŵƵƐĞĞŶĞ^ĞƚƚĞƌ
ƐĂŵŵĞŶƐůĊŝŶŐĞŶŵĞůůŽŵ,ĂĚĞůĂŶĚ&ŽůŬĞŵƵƐĞƵŵ͕>ĂŶĚƐ
DƵƐĞƵŵŽŐ<ŝƚƚŝůďƵhƚŵĂƌŬƐŵƵƐĞƵŵŚĂƌƐƚǇƌŬĞƚŽƐƐ
ĨĂŐůŝŐŽŐƌĞŐŝŽŶĂůƚ͘TŬƚƐĂŵŚĂŶĚůŝŶŐŵĞĚůŽŬĂůĞ͕
ƌĞŐŝŽŶĂůĞŽŐŶĂƐũŽŶĂůĞĂŬƚƆƌĞƌŚĂƌďŝĚƌĂƚƚƉŽƐŝƚŝǀƚƚŝů
ƵƚǀŝŬůŝŶŐĞŶ͘sŝŐůĞĚĞƌŽƐƐŽǀĞƌŐŽĚĞŽŐƐƚĞƌŬĞ
ƐĂŵĂƌďĞŝĚƐƉĂƌƚŶĞƌĞŽŐƐĞƌŵĞĚŽƉƚŝŵŝƐŵĞŽŐƐƚŽƌƚ
ĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚƉĊĨƌĞŵƚŝĚĞŶ͘
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/ϭϵϭϯƌĞĂůŝƐĞƌĞƐŝĚĞĞŶŽŵĞƚƌĞŐŝŽŶĂůƚŵƵƐĞƵŵĨŽƌ
,ĂĚĞůĂŶĚ͘EĂƐũŽŶĂůĞƐƚƌƆŵŶŝŶŐĞƌ͕ƐƚŽƌƚůŽŬĂůƚ
ĞŶŐĂƐũĞŵĞŶƚŽŐƐƚĞƌŬĞƐƚƆƚƚĞƐƉŝůůĞƌĞďŝĚƌĂƌƚŝů
ĞƚĂďůĞƌŝŶŐĞŶĂǀ,ĂĚĞůĂŶĚ&ŽůŬĞŵƵƐĞƵŵŝĚĞƚ
ŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝƐŬĞŬƵůƚƵƌůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŝdŝŶŐĞůƐƚĂĚŶčƌ
ƌĂŶĚďƵ͘ĞƚƵŶŐĞŵƵƐĞĞƚĨĊƌƌĂƐŬƚĞŶƐƚŽƌƐĂŵůŝŶŐ
ĂŶƚŝŬǀĂƌŝƐŬĞďǇŐŶŝŶŐĞƌŽŐŐũĞŶƐƚĂŶĚĞƌ͘ƚƚĞƌŚǀĞƌƚ
ƵƚǀŝĚĞƐƐĂŵůŝŶŐĞŶĞŵĞĚĨŽƚŽŐƌĂĨŝͲŽŐĂƌŬŝǀŵĂƚĞƌŝĂůĞ͘
DƵƐĞĞƚĨŽŬƵƐĞƌĞƌŝĚŝƐƐĞƚŝĚůŝŐĞĊƌĞŶĞƉĊŝŶŶƐĂŵůŝŶŐŽŐ
ƚŝůƐƚĞůŶŝŶŐĞƌ͕ĂůƚďĂƐĞƌƚƉĊĨƌŝǀŝůůŝŐŝŶŶƐĂƚƐ͘

/ĚĂŐĞƌƐĂƚƐŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƌŽŐǀŝƌŬĞĨĞůƚƵƚǀŝĚĞƚ͘
DƵƐĞƵŵƐůĂŶĚƐŬĂƉĞƚŽŐŬƌĂǀĞŶĞŝŶŶĞŶĚƌŝĨƚ͕
ďĞǀĂƌŝŶŐƐŽƉƉŐĂǀĞƌŽŐƵƚĂĚƌĞƚƚĞƚǀŝƌŬƐŽŵŚĞƚŚĂƌĞŶĚƌĞƚ
ƐĞŐ͘,ĂĚĞůĂŶĚ&ŽůŬĞŵƵƐĞƵŵůŝŐŐĞƌŐŽĚƚĨƌĞŵŵĞ͕ŽŐƐĊŝ
ŶĂƐũŽŶĂůƐĂŵŵĞŶŚĞŶŐ͕ŝŶŶĞŶŽŵƌĊĚĞƌƐŽŵ
ƐĂŵůŝŶŐƐĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐ͕ĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ͕ƐĂƚƐŶŝŶŐƉĊďĂƌŶŽŐ
ƵŶŐĞ͕ďĞƐƆŬƐƚŝůďƵĚ͕ŶĞƚƚǀĞƌŬƐĂƌďĞŝĚŽŐƚũĞŶĞƐƚĞǇƚŝŶŐ
ŽǀĞƌĨŽƌĚĞƚƉƌŝǀĂƚĞŽŐŽĨĨĞŶƚůŝŐĞ͘dĂŬŬĞƚǀčƌĞĞƚƐŽůŝĚ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞƌǀŝŝĚĂŐĞŶǀŝŬƚŝŐƐĂŵĨƵŶŶƐĂŬƚƆƌŽŐ
ŵƆƚĞƉůĂƐƐĨŽƌĞŶƌĞŬŬĞƵůŝŬĞďƌƵŬĞƌĞ͘
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Til
Regionrådet for Hadeland
v/Edvin Straume

Jaren, 13.2.2012

ÅRSRAPPORT 2011
- TILSKUDDSMIDLER FRA REGIONAL PARTNERSKAPSAVTALE
1. Prosjektnavn:
“Lavterskelmagasin og formidlingsarena”, Hadeland Folkemuseum 100 år 1913-2013
2. Søker:
Randsfjordmuseene AS
Prosjektansvarlig (PA) og prosjektleder (PL): Kari-Mette Avtjern
E-post: kma@randsfjordmuseene.no Telefon: 61 31 32 80 / 92
3. Målsetting for prosjektet (beskrivelse av prosjektet)
Prosjektet ”Lavterskelmagasin og formidlingsarena” er Hadeland Folkemuseums
hovedsatsning i anledning 100-årsjubileet i 2013. Utstillingshallen i friluftsmuseet ved
Hadeland Folkemuseum gjenåpnes som flerbrukshall som kombinerer det å være
formidlingsarena og magasin for store gjenstander. Det bygges en utstilling i en form som
åpent visningsmagasin og et nytt inngangsparti til bygningen. Første del av
jubileumsprosjektet “Ordet er ditt” ble igangsatt allerede i 2010, og publikum inviteres inn til
å se og delta i prosjektet helt fram til åpning i 2013.
4. Status for gjennomførte tiltak pr. 31.12.2011
Prosjektet “Lavterskelmagasin og formidlingsarena” er pr i dag i rute.
Den største arbeidsinnsatsen i 2011 har vært etterisoleringen av den eksisterende
Utstillingshallen. Dette arbeidet er utført av museets håndverkere og var ferdigstilt medio
september, fire måneder tidligere enn beregnet. Deretter foregikk det blending av vinduer.
Siden etterisolering har gått raskere enn planlagt og noe under budsjett, har dette gitt oss rom
til at vi har kunnet male innvendige vegger og tak i bygningen. Dette er et estetisk tiltak med
tanke på at det skal være en formidlingsarena, som vi er glad vi kunne gjennomføre.
Malearbeidet ble utført av egne ansatte og var ferdig til jul i 2011.
I disse dager foregår det elektriske arbeider i Utstillingshallen og i etterkant av dette skal det
installeres brann- og innbruddsikring. Deretter er hallen klar til at en kan sette inn reoler og
innredning. Det arbeides i disse dager med en detaljert romplan slik at arbeidet med å flytte
gjenstander inn i hallen, og hvor de skal stå, skal foregå på mest smidige måte.
Delprosjektet “Ordet er ditt” har avsluttet sin andre sesong og fortsetter å skape
oppmerksomhet og engasjement rundt gjenstandssamlingene og jubileumsprosjektet.
Prioritering av hvilke gjenstander som skal inn i hallen nærmer seg slutten.
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Det skal bygges et påbygg på 70 m2 til Utstillingshallen og dette arbeidet skal utføres av en
entreprenør. Rammesøknaden er innvilget i Gran kommune. Arkitekt og rådgivende ingeniør
arbeider nå med anbudsrunde. Påbygget er planlagt ferdig desember 2012 og vil være den
delen av prosjektet som vil kreve mest midler i 2012.
Vi er i gang med å planlegge interaktive løsninger i utstillingen. Vi har kontaktet KulturIT for
å diskutere nye måter å la brukerne ta i bruk innholdet på Digitaltmuseum. Hvilke og hvor
mange interaktive løsninger vi velger vil måtte styres av finansiering og sponsing
5. Status økonomi: - en beskrivelse (ikke regnskap) av hvilke utgifter som har påløpt, og hvilke
inntekter/egenandel kommunene og/eller andre har bidratt med i tillegg til eventuelle delutbetalinger
fra partnerskapsmidler
Randsfjordmuseenes egeninnsats – og -investering utgjør ca. 1/3 av finansieringen.
Prosjektet har en beregnet totalkostand på kr 5.791.900,-. Den største kostnaden i 2012 blir
påbygget.
Prosjektet mangler kr 388.000,- før fullfinansiering. Videre arbeid med sluttfinansiering
fortsetter i 2012 med søknader til Stiftelsen UNI og privat næringsliv. Det er en søknad til
behandling hos Norsk Kulturråd. (Innvilget 150.000,- kr 26. januar 2012)
Utgifter (2010 og 2011) pr 31.12.2011
“Ordet er ditt”
Prosjektmedarbeider “Ordet er ditt”
Lavterskelmagasin
Påbygg
SUM
Egeninnsats Randsfjordmuseene er pr
31.12.2011 stipulert, dvs. ca
SUM TOTALT CA

Kr
458.680
169.263
284.210
104.745
1.016.898
1.100.000 ca
2.216.898 ca

Delutbetalinger/finansiering pr 31.12.2011
Oppland Fylkeskommune (Innvilget 400.000 pr år 2010-2012)
Kulturminneåret 2009/2010, Oppland Fylkeskommune (Innvilget. Hele beløpet
utbetalt 2010)
Regionrådet Hadeland – tilskudd fra regionale partnerksalsavtale (Innvilget
150.000 til “Revita” i 2010, 100.00 pr. år 2010-2012)
Gran kommune (Innvilget 100.000 pr år 2010-2012)
Lunner kommune (Innvilget 100.000 pr år 2010-2012)
Jevnaker kommune (Innvilget 50.000 pr år 2010-2012)
ABM-utvikling til Ordet er ditt (Innvilget. Hele beløpet utbetalt 2010)
Sparebankstiftelsen Gran (Innvilget 2011. Utbetalt)
Sparebankstiftelsen Lunner Jevnaker Nittedal (Innvilget 2011. Utbetalt)
Norsk Kulturråd sikringsmidler (Innvilget 2011)
Norsk Kulturråd utviklingsmidler (Innvilget 2011)
Egeninnsats Randsfjordmuseene AS
Investeringsmidler Randsfjordmuseene AS
SUM

Kr
1.200.000
30.000
450.000
300.000
300.000
150.000
170.000
300.000
300.000
40.000
100.000
1.700.000
363.900
5.403.900
2
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6. Erfaringer/eventuelle endringer
Prosjektet mangler kr 388.000,- før fullfinansiering. Denne summen kan øke noe dersom vi
velger mer kostbare tekniske løsninger til formidling/utstilling inne i Magasinhallen.

.................................….
Sted

……………………… ……………………………………….…
Dato
Underskrift (PA)
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TEMAKART – HADELAND
PROSJEKTBESKRIVELSE
Hadeland: På landet – nær byen!
Benytt nærmiljøet og naturens muligheter – der du lever og er!
Bakgrunn for prosjektet
Hadelandskommunene har et felles ønske om å kunne tilby sine innbyggere og andre
oppdaterte WEB-kart over skiløyper, turstier, gang- og sykkelveger, gutuer mv. I dette arbeidet
ligger også kartlegging gjennom “Barnetråkk”, som vil være nyttig i.f.t. kommunenes planarbeid.
Gran kommune
Deltagelse i prosjektet begrunnes med at kommunen gjennom ulike planer, som
Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og
i Kommunedelplan for Geodata, har jobbet aktivt med Folkehelseperspektivet. Dessuten har
kommunen vedtatt dokument for videreføring av folkehelsearbeidet i kommunen. Gjennom alle
disse planene/dokumentene er tilrettelegging og synliggjøring av turmuligheter i lokalmiljøene
vektlagt, spesielt viktig er det med tilrettelegging for gjennomgående/sammenhengende gangog sykkelveger som knytter sentrumsområdene sammen og å sikre grønne korridorer fra
sentrumsområdene/boligområdene ut i ”marka”. Vi har derfor prioritert å starte arbeidet med
temakart.
Jevnaker kommune
Prosjektet er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel, som bl.a. har som overordnet mål å
motivere og legge til rette for allsidig fysisk aktivitet både for innbyggere og ansatte, arbeide
målrettet for god og likeverdig helse i hele befolkningen. Kommunen vil jobbe for trygge
oppvekstmiljøer for barn og unge som inviterer til aktiv fritid og som fremmer god helse og
trivsel. Videre skal Jevnaker kommune, som ”Grønn energikommune”, ha en bærekraftig
utvikling og arbeide for å redusere klimautslippene vesentlig.
Relevante delplaner, bl.a. for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, geodata og kultur, er forankret i
Kommuneplanen.

Lunner kommune
Kommunen skal i gang med revidering av Kommuneplanen og ser arbeidet med temakart som
en viktig del av dette arbeidet. I planprogrammet for revideringen har kommunen satt opp en
del utredningsbehov, bl.a. temakart vedr. Barnetråkk og turstier. Planleggingsarbeidet starter
opp i oktober 2010, kommunen oppdeles i områder rundt hver av skolene, elevene får mulighet
til registrering av tråkk i nærheten av sine skoler. Inntegning av tråkkene på kart gjøres vinteren
2010/2011. Nødvendig registrering med GPS foretas våren 2011.

Generelt for alle tre kommunene
Kommunene ønsker å få utarbeidet temakart for turstier, skiløyper og gang- og sykkelveger for så evt. å innlemme temaer som friluftsliv, jakt og fiske m.m. Vi ønsker å få synliggjort
turmuligheter i nærhet av de ulike boområdene i kommunene, samt deres tilknytning - via
grønne korridorer - ut i marka/skogsområdene. En tenker seg dessuten muligheten for å kunne
linke seg til andre aktuelle hjemmesider, som for eksempel Skiforeningen, Pilegrimsleden,
DNT/Ut på tur mv. Vi ser at en slik side vil være nyttig i et Folkehelseperspektiv, at det vil være
nyttig for reiselivsbransjen og ikke minst vil den vise større bredde av turmulighetene i
hadelandskommunene.
Hadeland Digital er et eksisterende samarbeidsorgan for de tre kommunene, hvor det
samarbeides om digitale kartløsninger. Hadeland Digital er en sentral samarbeidspartner i
arbeidet med temakart, spesielt i arbeidet med overføring av GPS-registreringene til kartdata
for utlegging på hjemmesidene.

Organisering og rammer for prosjektet
Styringsgruppa og prosjekteier:
Rådmannsgruppa på Hadeland.
Prosjektgruppe: 2 fra hver kommune,
Lunner:
Thor Einar Olsen og Anne Grønvold
Jevnaker:
Øyvind Nordstrøm og Anne Kari Sørli
Gran:
Else Hagen Lyngstad og Kjersti H. Tysland
Prosjektansvarlig/ prosjektleder
Else Hagen Lyngstad – Kulturkontoret for Lunner og Gran
Lokale arbeidsgrupper i den enkelte kommune – kommunen oppretter sine arbeidsgrupper.

Generelt for alle tre kommunene
Prosjektet er tverrfaglig - helse, kultur, teknisk, plan, skole m.fl. – samt at det forutsettes et tett
samarbeid med frivillige lag/foreninger (Hadeland Turlag, idrettslag, velforeninger m.fl.).
Prosjektet er primært rettet mot kartregistrering av turstier, gang- og sykkelveger, gutuer mv.,
det legges derfor ikke opp til vedlikehold og rydding av stier i denne omgang. Kartdataene er i
første omgang beregnet på å gi kommunenes innbyggere o.a. oversikt over turmuligheter, men
kan også benyttes i forhold til kommunenes egen planlegging (reguleringsplaner mv.).
I forbindelse med registrering er det viktig at grunneiere informeres og evt. gir samtykke
dersom ruter går tett på bebyggelse/gårdstun mv. Landbrukskontoret for Hadeland er her viktig
samarbeidspartner.
Gran kommune
Virksomhetene for Helse og for Kultur i Gran kommune tok initiativet til prosjektet og
representanter fra disse virksomhetene utgjør arbeidsgruppa i Gran kommune. Arbeidet drives i
tett samarbeid med teknisk og har direkte utspring i arbeidet med Kommunedelplan for
Geodata. Prosjektet er også godt forankret i Gran kommunes overordnede planer og Helse i
Plan arbeidet. Det er dessuten godkjent av administrasjonen i kommunen.
Til nå er det innkjøpt seks stk. GPS til registreringsarbeidet og det ble sendt ut informasjon til
grunneierne i forkant.
I løpet av første året er det for Gran kommunes del inngått samarbeid med Hadeland Turlag,
Forum Bjoneroa, Søndre Ål Sportsklubb og Midtre Brandbu UIL om registrering av turruter.
Hadeland Turlag er opptatt av at de representerer hele Hadeland.
Jevnaker kommune
Resultatenhet for kultur og utvikling leder arbeidet lokalt i Jevnaker. Det er utnevnt
representanter fra RE Familie og helse (FYSAK-koordinator) og RE Teknisk drift (plan/kart).
Prosjektet er forankret i Kommuneplanens samfunnsdel og i relevante delplaner.
Lunner kommune
Lunner kommune har opprettet to utredningsgrupper/arbeidsgrupper med representanter fra
skole, plan og kart. For temakartprosjektet er dessuten en representant fra Hadeland Turlag
foreslått.
Prosjektet er en del av pågående revidering av Kommuneplan.

Aktuelle samarbeidspartnere og foreninger for partnerskap
Eksterne:
Historielagene
Frivilligsentralene
Hadeland Turlag
Øståsen Skiløyper
Lokale idrettslag/foreninger
Velforeninger m.fl.
Kartavdeling/Hadeland Digital

Interne:
Skole/barnehage
Eldreomsorgen/helse
Kommunenes barnerepresentanter
Folkehelsekoordinator
Frivilligkoordinator
Teknisk avdeling

Egenfinansiering
Gran
Gjennom vedtatt kommunedelplan for Geodata 2009-2012 er Temakart for Hadeland et
prioritert prosjekt med følgene foreslåtte finansieringsplan:
Kr 100 000 i 2010, kr 50 000 i 2011 og 2012 og kr 30 000 i 2013.
Dessuten finnes en del frie midler gjennom eksisterende prosjekt, for eksempel Helse i Plan og
Fysak mv.
Jevnaker
Med forankring i Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2011-2014 er det
bevilget kr 50 000,- i 2011 og kr 100 000,- for henholdsvis 2012, 2013 og 2014 til formålene
turkart, WEB-kart og skilting.
Lunner
Det er bevilget kr 30 000 hvert år for 2010 – 2012.

Kostnadsoverslag
Se vedlegg for detaljert overslag for den enkelte kommune.
År
Totalsum prosjekt

2009
63000

2010
31000

2011
358000

2012
324000

2013
327000

Gevinst Folkehelse – Helse for hele befolkningen
Gir befolkningen mulighet til å benytte nærmiljøet og naturen – der de lever og er!

Søknad om Partnerskapsmidler
På bakgrunn av prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og framdriftsplaner søkes det
Regionrådet om Partnerskapsmidler i størrelsesorden kr 50 000 i 2010, kr 150 000 i 2011, kr
100 000 i 2012 og kr 200 000 i 2013. Siste års kostnader avhenger av om det skal trykkes kart –
ikke bare WEB-kartløsning.

Vedlegg:
- Kostnadsoverslag
- Framdriftsplaner

