MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
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11.06.2021 kl. 09:00-14:00
Sanner hotell for de fra Hadeland + digitalt
via Teams for de fra fylkeskommunene

Arkivsak:
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Arkivkode:

Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere
avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter
særskilt innkalling.
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Kommunesamarbeid på bærekraft -Klima Viken v/ fylkesråd Anne Beathe
Tvinnereim
Samferdsel – Viken og Innlandet FK
Nytt fra fylkeskommunene

Vibeke Buraas Dyrnes, 4. juni 2021

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren
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8/21 Hadeland Utvikling
Arkivsak-dok.
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17/02093-71
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
11.06.2021

Saknr
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Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland IPR slutter seg til hovedlinjene i fremlagte notat om
organisering og ber administrasjonen utrede en konkret modell som legges frem
for vedtak i kommunene høsten 2021.
Utredning skal inneholde forslag til organisering, finansiering og arbeidsområder
for regionrådet.
Saksdokumenter




Vedlagt
Ja
Ja
Ja

Hadeland Utvikling – organisering
Årsrapport 2020
Presentasjon Hadelandshagen

Saksopplysninger:
Hadeland har en lang historie med regionalt samarbeid mellom kommunene og
jevnlige møter mellom ordførere og rådmenn samt regionrådsmøter. Helt siden
generalplanarbeidet på 60-tallet har kommunene samarbeidet om felles
utfordringer og oppgaveløsning.
I regionen er det mange interkommunale samarbeidsordninger og et godt etablert
samarbeid gjennom Regionrådet for Hadeland. Fra 2003 har regionrådet hatt en
fast ansatt administrativ leder og årlige budsjetter finansiert av kommunene og
fylkeskommunen. I dag består regionadministrasjonen av daglig leder samt 3
prosjektledere i 50%.
Jevnaker kommune vedtok i kommunestyremøte høsten 2020 at de ønsker å trer ut
av samarbeidet gjennom regionrådet for Hadeland.
Regionrådet for Hadeland IPR må dermed finne en ny organisasjonsmodell som
kan ligge fast frem til neste kommune- og fylkestingsvalg.

Kommuneloven slår fast følgene:
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«To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et
interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av
kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å
opprette et slikt råd.»
Viken og Innlandet fylkeskommuner er klare på at kommunene selv finner en
hensiktsmessig organisering men ønsker dialogen med kommunene gjennom IPR.
Dersom ikke Lunner og Gran selv aktivt finner gode løsninger sammen vil man bli
plassert i andre kommuneregioner. En annen variant enn dagens vil ikke
avstedkomme mindre ressurser eller tidsbruk.
Hadeland IPR vil heller ikke etter Jevnaker sin uttreden ha færre innbyggere enn
mange andre tilsvarende kommuneregioner i både Viken og Innlandet.
Vurdering:
Daglig leder anbefaler en organisering gjennom Hadeland Utvikling som en
fleksibel ordning frem til neste kommune- og fylkestingsvalg. Denne perioden bør
også benyttes til å videre avklare regionforstørring med Romerike- og
Gjøvikregionen. Organiseringen av Hadeland Utvikling vil ikke medføre økte
kostnader for kommunene men gir regionadministrasjonen nødvendige
forutsetninger for å hente inn midler fra begge fylkeskommuner til satsinger og
prosjekter i regionen. En slik organisering vil også kunne gi en mer effektiv
benyttelse av kompetanse og ressurser.
Vedlegg til sak
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Daglig leders innstilling:
Det bevilges 300 000,- av udisponerte midler for 2021 til utviklingsprosjektet hos
Stiftelsen Solobservatoriet på Harestua.

Saksdokumenter






Søknad fra stiftelsen Solobservatoriet 16.april
Notat til Regionrådet for Hadeland 4.januar
Stiftelsesprotokoll for Solobservatoriet 9.12.2019
Sak 15/18 – Søknad fra Solobservatoriet om støtte til
verdiskapingsarbeid i 2018 – Arkivnr 17/00490-14
Handlingsplan med budsjett 2021

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet har mottatt en søknad fra styreleder Bjørn Niklas i Stiftelsen
Solobservatoriet på kr 300 000,- til kostnader til lønn og andre kostnader i
utviklingsprosjektet i 2021.
Utviklingsprosjektet jobber for å realisere planene for et nytt lærings- og
opplevelsessenter med Planetarium på 1500 m2 og syv overnattingsplaneter på
600 m2 til en total byggekostnad på ca 200 mnok. Det er godkjente
reguleringsplaner og det er gitt rammetillatelse for byggeprosjekt. Snøhetta
arkitekter har ferdigstilt forprosjekt.
Stiftelsen Solobservatoriet har ikke selv egenkapital til drift og
utviklingskostnader. Dette er utgifter som ikke dekkes av de investeringstilskudd
som
forventes fra ulike givere. Det arbeides derfor for å finansiere perioden frem til
byggestart, da en må påregne løpende kostnader til planlegging og tilrettelegging.
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Organisering og eierskap:
Stiftelsen Solobservatoriet ble registrert i Brønnøysundregistrene 18.02.2020. Den
er ideell og har som formål å bidra til finansiering av nybygg på Solobservatoriet
Eiendommen og bygningsmassen som man ønsker utvikle skal eies av Stiftelsen
Solobservatoriet.
Stiftelsens formål er «å utvikle og eie eiendommen Solobservatoriet i Lunner
kommune til et nasjonalt og vitenskapelig senter innen astronomi og naturfag,
herunder tilrettelegge for skapende virksomhet innen læring, næring og
opplevelsestursime ved Solobservatoriet».
Stiftelsens styre består i dag av: Bjørn Niklas Sjøstrøm (leder), Turid Næss, Bjørn
Hartz, Kristin Hille Valla og Dagfinn Edvardsen
Observatør er Torstein Brandrud, Lunner kommune.
Den virksomheten som drives på Solobservatoriet i dag er organisert gjennom
driftsselskapet Tycho Brahe Instituttet AS (TB). Dette er et ideelt aksjeselskap og
har i sine
vedtekter at det ikke er mulig å ta ut utbytte. Selskapet er 100% eiet av Turid Næss.
Eiendommen er bygslet fra Lunner Almenning gjennom en avtale som gjelder i 40
år med
rett til fornyelse. Bygslingsavtalen stadfester også Solobservatoriets rett til bruk av
veien
frem til observatoriet, samt at ved utbedring av veien forplikter Lunner Almenning
seg til
å stille med grunn vederlagsfritt.
Eiendommen vil bli sikret gjennom en tre parts avtale mellom Turid Næss, TB og
Stiftelsen Solobservatoriet. Eiendommen/leieavtalen overdras Stiftelsen så snart
prosjektet er fullfinansiert og før byggestart. Det er ikke mulig å ta ut overskudd
eller driftsmidler til driftselskapet TB fra Stiftelsen Solobservatoriet.
Utviklingsprosjektet i dag:
Det jobbes med finansiering av byggeprosjektet. Men som tidligere nevnt har ikke
Stiftelsen Solobservatoriet selv midler til prosjektleder og konsulenttjenester i
denne fasen. Det er søkt Næringsstiftelsen Ringerike/Hadeland, som under visse
forutsetninger har gitt tilsagn om tilskudd stort kr 200 000. Næringsstiftelsen
forutsetter at det gis tilskudd fra andre givere, og man søker derfor også om
midler hos Regionrådet for Hadeland. Stiftelsen Solobservatoriet har leid inn
prosjektkompetanse hos Egil Eide, men trenger finansiering for at det skal være
mulig videre i 2021.
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Utviklingsprosjektet går nå inn i en ny fase der alle kostnadskalkyler for
byggeprosjektet skal kvalitetssikres. I tillegg har man mål om følgende i denne
fasen:
1) Kvalitetssikre alle kostnadskalkyler for byggetrinn 1, Planetariet.
2) Utarbeide driftskonsept og driftsbudsjett tilpasset byggetrinn1.
3. Sikre Solobservatoriets fremtidige posisjon som et nasjonalt kompetansesenter
innen astronomi og læring gjennom nye samarbeidspartnere.
4. Utrede muligheten for fremtidig bevaring av bygningsmassen og etablering av
astronomisk museum.

Vurdering:
Regionrådet for Hadeland har tidligere år bevilget midler til Solobservatoriet på
Harestua. Blant annet ble det i 2018 bevilget 100 000,- til et verdiskapingsprosjekt.
I 2017 fikk de midler til et forprosjekt der utbygging og videre utvikling som
lærings- og besøkssenter var fokus.
Planene for et stort besøks- og overnattingssted har blitt presentert for
Regionrådet tidligere. Planene er veldig spennende, men det kreves mye ressurser
for å få realisert dem.
Som det ble påpekt ved tidligere bevilgninger har det vært et ønske om at
prosessene på Solobservatoriet skulle koordineres bedre fremover, og at det
måtte noen endringer til i organiseringen av Solobservatoriet for å kunne bidra
ytterligere. Det samme har vært påpekt fra Lunner kommune og
Oppland/Innlandet fylkeskommune. Delingen av driftsselskapet TB som førte til
dannelsen av Stiftelsen Solobservatoriet er sett på som et viktig skritt for å kunne
jobbe sammen for videre utvikling. Regionrådet og Lunner kommune har vært i
tett dialog med Stiftelsen Solobservatoriet det siste året. Det ses på som positivt
at det nå er valgt nytt styre. Det vurderes at utviklingsprosjektet jobber på en riktig
måte for å kunne få realisert noen av planene.
Solobservatoriet på Harestua har vært en viktig institusjon nasjonalt og
internasjonalt siden 1954. Senteret har også hatt en viktig posisjon som lokalt
lærings-, besøks og opplevelsessenter. Utviklingsplanene til senteret passer fint
inn i regionens profil og vil være et fyrtårn i markedsføringen for å få folk til å
besøke Hadeland. Daglig leder vurderer planene om et nasjonalt besøk- og
opplevelsessenter som noe som kan bidra til positiv utvikling for hele regionen.
Man ser også at Stiftelsen Solobservatoriet er avhengig av nye midler til drift av
utviklingsprosjektet for å kunne fortsette å jobbe mot disse målene. Det vurderes
derfor som riktig å bevilge midler til dette i 2021. Budsjettet for 2021 viser at det er
750 000,- som ikke er disponert. Det er derfor mulig å bevilge midler fra denne
potten.
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Vedlegg til sak
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Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland IPR tar referatsaker til orientering
Saksdokumenter


Voksnes læring i Innlandet - harmonisering av tilbudet og
framtidig organisering – høringsuttalelse 28.4.2021

Vedlegg til sak
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Vedlagt
Ja

