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13/15 Dimensjonering av antall utdanningsprogram, sett i sammenheng med
samfunnets og næringslivets behov.
Arkivsak-dok. 13/00623-6
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
19.06.2015

Saknr
13/15

Innstilling:
Regionrådet støtter intensjonene i forslag til plan for videregående opplæring i Oppland.

Saksdokumenter
Høringsdokument, Plan for videregående opplæring i Oppland.
Høringsdokument fra regionalt kompetanseforum på Hadeland.
Høringsinnspill fra Hadeland videregående skole.
Strategiplan for videregående opplæring.

Vedlagt
JA
JA
JA
NEI

Saksopplysninger:
Bakgrunn og mandat.
Når Oppland fylkeskommune vurderer organiseringen av struktur på videregående skole,
er det sentralt å imøtekomme de unges ønsker om utdanningsprogram, skape skoler med et
inkluderende læringsmiljø og samtidig dekke det lokale næringslivets og samfunnets behov for
fremtidig arbeidskraft.
Arbeidslivets behov for kompetanse er i stadig endring. Ny teknologi og nye arbeidsformer kan føre
til at det som var sentral kompetanse på ett tidspunkt, kan vise seg å bli utdatert i løpet av få år. I
arbeidet med fremtidens kompetansebehov har Oppland fylkeskommune først og fremst tatt hensyn
til det nasjonale og lokale kompetansebehovet. Det internasjonale behovet er i noen grad blitt
vurdert.
Mandat for arbeidet.
Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune vedtok i juni 2014 følgende mandat med å sikre gode
videregående skoler for fremtidens behov for kompetanse.
«Komite for opplæring og kompetanse bes om å vurdere antall utdanningsprogram, samt gjøre
forslag om endringer for å sikre gode skoler for fremtidens behov. Utdanningstilbudet skal ses i
sammenheng med samfunnets og næringslivets behov.
Arbeidet legges fram for fylkestinget juni 2015.»
Saken kommer ikke til behandling i juni men er utsatt til september med høringsfrist 21.08.15.
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Dimensjonering og tilbudsstruktur for framtiden kompetansebehov.
Dimensjonering av videregående opplæring er en balanse mellom elevenes ønsker og behovet i
samfunnet, arbeidslivet og høyere utdanning. Dette krever et godt kunnskapsgrunnlag om elevenes
preferanser og behovene i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.
Ut fra framtidens behov for kompetanse, er det nødvendig med videregående skoler som tåler ulike
svingninger i elevtallet, og som er store nok til å være attraktive kompetansesentra i regionen.
Utdanningsprogram bør lokaliseres og samles i regioner hvor arbeids- og næringslivet kan tilby
praksis i faget prosjekt til fordypning og læreplasser. På den måten kan kompetansemiljøer vokse
fram til det beste for elever/lærlinger og for ansatte i skoler, bransje- og fagmiljø.
Kombinerte skoler i Oppland fylkeskommune:
De videregående skolene i Oppland skal være kombinerte og tilby opplæring både innenfor
studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Kombinerte skoler gir et større mangfold av
opplæringsarenaer og metoder, samtidig som elevgruppen er mer sammensatt enn skoler som ikke
er kombinerte.
Dette gir endringer i dagens struktur:
• Alle videregående skoler skal være kombinerte skoler; yrkesfaglig- og studieforberedende løp.
• Utdanningsprogram skal rendyrkes ut fra egenart og fagmiljø.
Utdanningsprogram.
I dag finnes to hovedveier for ungdom i videregående opplæring: Tre utdanningsprogrammer er
studieforberedende. De studieforberedende programmene skal gi elevene en god plattform
for videre studier – elevene skal være studieforberedt. Ni programmer er yrkesfaglige og skal
danne en god plattform for arbeidslivet, hvor hovedmodellen er utdanning i fag gjennom en
kombinasjon av skole og læretid.
Alle de 12 utdanningsprogrammene har som formål å gi elevene mulighet til å velge utdanning ut
fra interesse, evner, anlegg og ferdigheter. Målsetningen er at ungdom skal gå ut av videregående
opplæring med fag-/svennebrev/yrkeskompetanse/vitnemål eller grunnkompetanse (planlagt).
Både nasjonalt og lokalt er målsettingen at ungdommen skal gjennomføre og bestå videregående
opplæring. På den måten sikres ungdommen en plattform for et arbeidsliv og eller videre studier.


Idrettsfag.



Musikk, dans og drama.



Studiespesialisering.



Bygg- og anleggsteknikk.



Design og håndverk.



Elektrofag.



Helse- og oppvekstfag.



Medier og kommunikasjon.



Naturbruk.



Restaurant- og matfag.
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Service og samferdsel..



Teknikk og industriell produksjon.

Befolkningsutvikling.
Ulike regioner i Oppland står overfor ulike demografiutfordringer og muligheter.
Befolkningsgrunnlag, flyttetendenser, næringsstruktur og næringsutvikling påvirker den regionale
utviklingen. Utviklingen vil sette rammer for fylkeskommunens handlingsrom også når det gjelder
videregående opplæring. Selv om det er store forbehold knyttet til framskrivinger, er det nødvendig å
forberede samfunnet på fremtidige endringer i kompetansebehovene. Et viktig grunnlag i så måte er
å kartlegge kompetansebehovene i dag og i nær framtid.
Vi lever i et globalisert samfunn preget av internasjonalt samarbeid og konkurranse. Mennesker
forflytter seg i langt større grad enn tidligere. De unge vokser opp i et samfunn preget av ulikhet og
mangfold på mange arenaer. Mobilitet er et av kjennetegnene på globalisering.
Stadig flere unge velger opphold i utlandet, enten som del av grunnopplæringen eller høyere
utdanning, eller som en pause i studier. Også i Norge ser vi denne mobiliteten. Veldig mange
er på flyttefot, særlig de unge, og særlig inn til byene. Vi ser en økt sentralisering, og dette vil påvirke
tilgang til både arbeidskraft og kompetanse i privat og offentlig sektor. Oslo og Akershus
er vekstområder og ungdom fra Oppland vil etter videregående opplæring naturligvis søke dit
hvor det er spennende vekst- og arbeidsmuligheter. For opplandsamfunnet kan dette føre til at lokalt
næringsliv i større grad må konkurrere om å beholde fagkompetansen.
Generell utvikling innen videregående opplæring
Regionrådet for Hadeland støtter intensjonene i fylkeskommunens arbeid med gjennomgang av
utdanningsprogrammer med sikte på endringer som er tilpasset samfunnslivet- og næringslivets
behov for kompetanse. Vi er av den oppfattingen at denne gjennomgangen er nødvendig, riktig og
viktig. Utdanningstilbudet innen videregående opplæring må kontinuerlig være gjenstand for
endringer slik at tilbudet speiler samfunnets reelle behov for kompetanse.
Skolesteder og regioner kan ikke lene seg på historien og hvilke fagmiljøer som tidligere har vært
lokalisert til deres nærmiljø, men gjennom omstilling og endringer ha et tilbud tilpasset sine
omgivelser. Fylkeskommunens samlede ressursbruk på tilbudsstruktur, investeringer og drift må
vurderes nøye. Utdanningstilbudet kan ikke tuftes på distriktspolitiske hensyn men tilpasse seg
samfunnets behov.
Hadeland er en distriktsregion i Oppland men vi vil allikevel understreke viktigheten av at
utdanningstilbudet i regionen først og fremst skal være basert på faglige vurderinger. Dette er viktig
både for at eleven skal kunne ta reelle yrkesvalg som sikrer en deltagelse i arbeidslivet, øker
gjennomføringen og for at samfunnet får dekket sitt behov for arbeidskraft. I ytterste konsekvens vil
et konservativt utdanningstilbud fremme arbeidsledighet og fraflytting i regionene.
Regionrådet er klar over at dette kan medføre endringer i tilbudet ved skolesteder, internt i regionen
og fylket forøvrig. Selv om dette kan være en vanskelig omstilling er dette en nødvendig prosess. Vi
er av den oppfatning at man i større grad enn tidligere også må vurdere konkurrerende tilbud internt
i regioner og i fylket som helhet. Fylkeskommunen bør vurdere om flere tilbud enn i dag skal være
samlet som et felles utdanningsløp for regioner eller for hele fylket. I den sammenheng bes
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fylkeskommunen spesielt vurdere om det er samfunnsøkonomisk riktig å bruke så store ressurser på
utbygging av skoler der elevtilgangen er liten og synkende.
Beskrivelse av Hadelandsregionen.
Hadeland er en av Oppland sine distrikts- og utkantregioner samtidig har vi en gunstig plassering med
et omland i vekst og utvikling som også gir synergier i vår region. Regionens sentrale plassering med
Gjøvikregionen i nord, Ringeriksregionen i vest, Romerike med Gardermoen i øst og Osloregionen i
sør gjør at vi har en positiv utvikling på mange samfunnsområder. Regionen har både økende intern
arbeidsplassdekning samtidig som veksten i omlandet vårt gir store muligheter for et variert yrkesliv
for pendlere. Hadeland har en historisk tradisjon for dagpendling til våre omkringliggende regioner,
noe som medfører at vi ikke bare kan ha et utdanningstilbud som er tilpasset behovene for
arbeidskraft i egen region.
Befolkningsveksten i regionen i perioden frem mot 2024 er i følge SSB forventet å ligge på 10,2 % og
Hadeland er med det fylkets mest hurtigvoksende region med et innbyggertall som kan
sammenlignes med våre byregioner.
I fylkeskommunens høringsutkast står det følgende:
3.1.5 Hadeland
Hadeland er den regionen i Oppland hvor det forventes størst befolkningsøkning frem mot
2024, 2 952 personer tilsvarende 10,2 % i forhold til 2014. Også her følger utviklingen samme
mønster, den eneste gruppen hvor det kan ventes en negativ utvikling er «16–20 år». Men
her er det kun snakk om en liten endring tilsvarende 21 personer og 1 %. De øvrige gruppene
anslås å øke, med kraftigst vekst i gruppen «67 år og eldre».
Dermed må regionen kunne tilby et bredt opplæringstilbud som er tilpasset den vekst og utvikling vi
står ovenfor. Dette er en stor utfordring allerede med dagens dimensjonering av Hadeland
videregående skole. Som kjent ble skolen i sin tid dimensjonert for 850 elever mens skolens elevtall
ligger godt over dette og må forventes å øke ytterligere. Skal skolen kunne tilby et godt og variert
utdanningstilbud må fylkeskommunen investere i lokalene i den kommende fylkestingsperioden.
SSB sin statistikk tilsier at antall 16 – 19 åringer holder seg stabilt på Hadeland, med nærmest ingen
endringer, da det er estimert 1,4 % forventet nedgang frem til 2024.
Hadeland vil ta del i den nasjonale demografiske utviklingen som tilsier en stadig eldre befolkning.
Samtidig er vi naboer til Osloregionen som nå står ovenfor en «yngre-bølge»
Transportøkonomisk institutt (TØI) og NIBR har tatt for seg Oslo og 77 kommuner rundt
hovedstaden, basert på utviklingen over ti år. Forskerne anslår at det i 2024 vil være 23 prosent flere
personer i alderen 25-35 år her i landet enn i dag, hvis denne utviklingen
Forslag til endringer som berører Hadeland.
Hadeland VGS blir liten grad berørt av de omfattende forslag til endringer som ligger i plan for
videregående opplæring. Dagens lokale tilbudsstruktur med en robust skole med god balanse anses
for å være fremtidsrettete og i tråd med samfunnet og næringslivets behov. Andre regioner og skoler
i Oppland står trolig foran vesentlige endringer som en konsekvens av denne prosessen.
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Den eneste endringen som foreslås ved Hadeland VGS er nedleggelse av drama, men planen ønsker
samtidig en videreføring av musikk ved skolen.
Følgende formuleringer står i planen:
«Lokale behov kan vanskelig konkretiseres. Etter fullført videregående opplæring, søker de fleste
høyere utdanning innen fagfeltet. Tilbakemelding fra regionale arbeidsgrupper (kompetanseforum)
viser behov for en endring vedrørende tilbudet i utdanningsprogrammet musikk, dans, drama.
Kompetanseforum på Hadeland viser til at søkertallet på drama er synkende. Kompetanseforum
mener derfor at drama bør samles ved Gjøvik vgs og at Hadeland vgs i stedet kan tilbyr dans og
bygge opp et fagmiljø og et skoletilbud hvor ikke det vil være konkurranse om opplæringstilbudet i
Vestoppland.
Det er i dag ikke bygningsmessige fasiliteter på plass for å ha et dansetilbud ved Hadeland
vgs.»
Regionalt kompetanseforum for Hadeland har tidligere kommet med følgende uttalelse i prosessen
vedrørende musikk, dans og drama:
«Søkertallet til musikk ser ut til å være noenlunde stabilt. Søkertallet til drama er derimot synkende,
og inneværende år er det kun 4 primærsøkere til Vg1 drama. Kompetanseforumet mener derfor at
drama bør vurderes flyttet til Gjøvik vdg skole, og at Hadeland vdg skole i stedet kan tilby dans og
bygge opp et fagmiljø og et skoletilbud hvor det ikke vil være konkurranse om opplæringstilbudet i
Vestoppland. Hadelandsregionen har et rikt musikk og kulturliv, med felles kulturskole for Gran og
Lunner kommune. Vi holder derfor fast på at det er viktig å opprettholde et godt og variert
opplæringstilbud også innafor dette utdanningsprogrammet i regionen.»
Hadeland videregående skole har kommet med en egen høringsuttalelse som blant annet sier
følgende:
«Hadeland videregående skole startet opp utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama i ny skole
høsten 2012. Det er først i inneværende skoleår 2014/2015 at utdanningsprogrammet er i drift med
tre klasser i programområdene musikk og drama. I realiteten er det først i inneværende skoleår at
utdanningsprogrammet har startet opp med alle klasser på alle trinn, og fagområdet drama har
dermed fått en liten reell mulighet til å etablere seg i regionen. Sett i lys av dette ønsker skolen at
programområdet drama lyses ut i to eller tre skoleår, og starter opp forutsatt et forsvarlig antall
søkere. Søkertallene for de tre oppstartsårene representerer et for lite tallmateriale til å være
statistisk signifikant, og et tynt beslutningsgrunnlag til en så viktig vurdering som å legge ned
programområdet drama i utdanningsprogrammet MDD permanent.»
Programområder
På Vg2–Vg3 skal eleven velge fordypning i minst to ulike fag fra eget programområde
(programfag er fag som tilhører enten realfag eller språk/samfunnsfag/økonomi).
Hvert fag skal ha minst 280 timer over to år. I tillegg skal eleven velge ett programfag på 140 timer
per år. Her kan eleven velge ett programfag innen eget programområde, dvs realfag,
språk/samfunnsfag/økonomi, eller fra andre programområder innen utdanningsprogrammene for
studieforberedende, dvs musikk/dans/drama, formgivning eller idrettsfag.
I planen skisseres følgende endring i programområder:
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Skoler med studiespesialisering skal ikke ha søkbare tilbud som konkurrerer med skoler
som har utdanningsprogram musikk/dans/drama og idrettsfag. Nåværende tilbud legges ned som en
konsekvens av dette.
Regionrådet for Hadeland sier seg enig med denne intensjonen og støtter forslaget som vil gi en
riktigere organisering av programfagene.
Oppsummering og anbefaling.
Det trengs en opprydding i utdanningsprogrammene, det foreslås å tenke Vestopplandtilbud og
fylkestilbud, kompetanseforumet støtter fylkeskommunen i dette. Dimensjonering må baseres på
behov, og det må i større grad tenkes regionale og fylkeskommunale tilbud.
Regionrådet er av den oppfatning at dagens «vifte» ved Hadeland VGS er riktig, og at skolen må ha et
breddetilbud slik at det blir en robust skole. i tiden fremover blir det viktig å fortsette arbeidet med å
finne ut av hvilken kompetanse det er behov for, og se det i sammenheng med hva som er best for
elevene. Bredden i antall utdanningsprogram ser ut til å være riktig ved Hadeland vdg skole i dag.
Tilbudet i videregående opplæring må likevel dreies mer over på arbeidslivets behov. Da det er
vanskelig å fremskaffe reelt kompetansebehov som sier noe om hvordan det er på Hadeland ut om 5
– 10 år, må dette arbeidet fortsette, da vi mener det må være en tilnærmet kontinuerlig prosess.
Bedriftene i Hadelandsregionen består i stor grad av små og mellomstore bedrifter (SMB). Vår
erfaring tilsier at SMB har kortere tidshorisont for kompetanseutvikling, noe som gjør at de ikke har
langsiktige planer som avdekker deres behov for lærlinger. Denne faktoren må det tas hensyn til når
videregående opplæring dimensjoneres.


Opplæringstilbudet i større grad tilpasses næringslivets behov.



Fylkeskommunen må investere i ny lokaler ved Hadeland VGS i den kommende
fylkestingsperioden. Regionrådet vil understreke at disse lokalene også må kunne tilby et
dansetilbud ved skolen.



Bredden i Vg1 tilbud opprettholdes på dagens nivå.



Det vurderes om studiespesialisering med fotball fordypning kun tilbys på et mindre utvalg
av skoler i Vest-Oppland.

Vedlegg til sak
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14/15 Sprek på Hadeland 2015
Arkivsak-dok. 15/01470-1
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
19.06.2015

Saknr
14/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 75 000 kr til prosjektet «Sprek på Hadeland» 2015.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune, og er en omdisponering
innenfor rammene i Regional Handlingsplan 2015.

Vedlagt

Saksdokumenter



Søknad om midler til Sprek på Hadeland 2015
Prosjektbeskrivelse – Sprek på Hadeland 2015

Ja
Ja

Saksopplysninger:
Hadeland Orienteringslag har i vår dratt i gang et gratis lavterskeltilbud for å fremme folkehelsen på
Hadeland. Tilbudet kalles Sprek på Hadeland, og benytter seg av det meget suksessfulle konseptet
med stolpejakt fra Gjøvik og Toten. De siste to årene har 10% av innbyggerne på Gjøvik og Toten
vært aktive deltakere i tilbudet der.
I 2015 har Hadeland O-lag satt ut 100 stolper fordelt i nærmiljøet på Hadeland, i Brandbu, Gran
sentrum, Nesbakken og Harestua. Stolpene har ulik vanskelighetsgrad, og man kan nå dem enten ved
å bruke kartene som deles ut gratis eller ved å laste ned en gratis app på smarttelefonen –
«Stolpejakten». Mange av stolpene er tilgjengelige både for rullestol, med barnevogn, sykkel og for
gående.
Dette året er det en del nybrottsarbeid som må gjøres, blant annet utarbeidelse av kart, kjøp av
digitale tjenester, kjøp og utsetting av stolper, brosjyrer, trykking etc. I 2015 er det stipulert et
budsjett med 300 000,- i kostnader.
For å lykkes med å heve folkehelsen i regionen ses det som viktig at tilbudet er et gratis
lavterskeltilbud, og at det vil foregå i nærområdene.
Hadeland O-lag har fått støtte fra ulike stiftelser og fra næringslivsaktører. I tillegg søker de nå støtte
fra det offentlig gjennom Regionrådet for Hadeland om 75 000,- i støtte for å dra i land prosjektet.

Vurdering:
I år er det Friluftlivets år, og med det også fokus på å heve folkehelsenivået i regionen. Sprek på
Hadeland vurderes som et spennende tilbud som kommer hele regionen til gode, og som vil være til
nytte og glede for alle innbyggere.
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Det innstilles derfor at Regionrådet for Hadeland bevilger kr 75 000,- til «Sprek på Hadeland» 2015.

Vedlegg til sak
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15/15 Oktoberfestivalen i Brandbu 2015
Arkivsak-dok. 15/01471-1
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
19.06.2015

Saknr
15/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 90 000 kr til konsertarrangement på Oktoberfesten i Brandbu
2015. Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune, og er en
omdisponering innenfor rammene i Regional Handlingsplan 2015.

Vedlagt

Saksdokumenter


Ja

Søknad om støtte fra 26.mai 2015

Saksopplysninger:
Brandbu og Omegn har sendt oss en søknad om støtte til en konsert med lokale artister under
Oktoberfesten som skal holdes i oktober i år. Denne Oktoberfesten i Brandbu skal være et konsept
som er tuftet på de samme tankene som ligger til grunn for Oktoberfestene i München. Det skal være
en folkefest og sosial møteplass og det skal i størst mulig grad benyttes lokale varer og tjenester.
På Hadeland har vi mange fantastiske artister og musikere. Man kan se til naboregioner som har
lokale krefter som har skapt f.eks Sommerslagere på Gjøvik Gård, Hønefoss-revyen og Urbane
Totninger. Noe lignende kan vi få til på Hadeland også. Oktoberfesten i Brandbu ønsker derfor en
konsert med Eli Kristin Hansveen, Hege Blaker, Gunda Marie Bruce og Ann Beate Solstad Eide,
sammen med profesjonelle musikere. De sier selv dette vil bli et «fyrverkeri» av et show, som vil
skape lokal stolthet. For å få til en konsert med fullt band på scena er Oktoberfesten avhengig av
ekstern økonomisk støtte.
Regionrådet for Hadeland vedtok i møte 6.februar 2015 å bevilge midler til et prosjekt for
arrangementsutvikling på Hadeland og i Gjøvikregionen. Det ble i løpet av våren 2015 ansatt
prosjektleder og organisert styringsgrupper, og prosjektet vil starte opp i september 2015. Hensikten
med prosjektet er å løfte frem store eksisterende og nye kultur- og idrettsarrangement, for å
markedsføre regionen og vise den fram som attraktiv for tilreisende og innbyggere.
Regionrådet for Hadeland får i løpet av året flere henvendelser fra enkeltpersoner, lag foreninger
eller andre aktører som ønsker å gjennomføre tiltak og arrangement som skaper stolthet og gir økt
trivsel for folk i regionen. Utvikling av gode sosiale møteplasser ønskes også. Prosjektet «Hadeland –
nært og naturlig» har derfor de siste årene avsatt noe midler i sitt budsjett til å støtte slike initiativ. I
år får f.eks Hadeland Folkemuseums jubileumsutstilling «Alt for Norge», Musikkens dag i Gran og
«Musikalsk formiddag ved Glassverket» støtte.
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Maksimal utbetaling gjennom «Hadeland – nært og naturlig» er på 50 000,-. Når
arrangementsutviklingsprosjektet er på plass vil det være naturlig at Oktoberfesten i Brandbu vil få
evt støtte til store arrangement derfra. Oktoberfesten søker i år om støtte om et større beløp enn
det som kan gis fra potten i Hadeland – nært og naturlig. For å få til en konsert med de kvalitetene
som trengs for å løfte arrangementet trengs det 90 000,- i støtte. Søknaden legges derfor frem for
Regionrådet.

Vurdering:
Oktoberfestens hovedkonsert med lokale musikere og artister ses på som et positivt arrangement for
regionen. Arrangementet vil være en sosial møteplass og bidra både til indre lokal stolthet og trivsel
for våre innbyggere, og samtidig vise Hadeland på en positiv måte også utover regionens grenser. Det
innstilles derfor på å bevilge 90 000,- fra partnerskapsavtalen til arrangementet.

Vedlegg til sak
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16/15 Økt bevilgning til Hadeland - nært og naturlig i 2015
Arkivsak-dok. 13/00719-24
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
19.06.2015

Saknr
16/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland anbefaler økt aktivitet i prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» og
bevilger 200 000,- i økt budsjett. Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland
fylkeskommune, og er en omdisponering innenfor rammene i Regional Handlingsplan 2015.

Vedlagt

Saksdokumenter



Revidert prosjektplan for «Hadeland – nært og naturlig»
Regionrådsak 7/15 «Prosjektplan for Hadeland – nært og naturlig 2015»

Ja
Nei

Saksopplysninger:
«Hadeland – nært og naturlig» er Regionrådet for Hadelands hovedsatsing – med mål om å bidra til
økt befolkningsvekst og næringsetableringer i regionen. Regionrådet for Hadeland vedtok på møtet
13.mars prosjektplan med budsjett for prosjektet «Hadeland – nært og naturlig». I prosjektplanen er
mulige tiltak skissert opp, og det er satt en økonomisk ramme.
I de siste årene har det vært mer og mer fokus på «Hadeland – nært og naturlig» som et
kommunikasjons- og markedsføringsprosjekt. Skal man lykkes i arbeidet med å få til økt tilflytting og
næringsetablering må regionen gjøres mer kjent. Det er laget kommunikasjonsstrategi og utført
undersøkelser blant målgruppene. De viser at omdømmet til Hadeland er bra, men som mulig bo- og
etablererregion er ikke Hadeland kjent i det hele tatt i Oslo og omegn.
Det er viktig å gjøre en innsats med å få profilert oss. Derfor er det i prosjektet nå satsing på
markedsføringstiltak som ny utgave av nettsiden www.regionhadeland.no, oppgradering og
markedsføring av www.hadelandsjobber.no og www.ledigtomt.no, målrettet digital markedsføring i
sosiale medier, brosjyre, profileringsutstyr/ give aways og ny kvalitetsfilm som viser Hadelands
kvaliteter. Disse målrettede aktivitetene er helt i tråd med vedtatte prosjektplan, men man ser at
kostnadene vil bli noe høyere enn først antatt. De tiltakene som krever noe mer finansiering er
nettside, profileringsutstyr og film. Totalt er det ønskelig med en økning i budsjettet på 100 000,- for
disse tiltakene.
I tillegg jobbes det for å få flere sosiale møteplasser for innbyggerne, mer aktivitet, mer som gjør folk
som bor her fornøyd og stolte. I år som i fjor er det i prosjektet avsatt en pott med penger til støtte
(max 50 000,-) til tiltak som bidrar til økt attraktivitet og markedsfører regionen. Det ble i år kun
avsatt 100 000,- i denne potten, mens det var høyere i fjor. Prosjektet har allerede vedtatt å støtte
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Hadeland Glassverks gratis sommerkonserter og jubileumsutstillingen «Alt for Norge» på Hadeland
Folkemuseum. Dette er to viktige tiltak for bevissthet og økt stolthet i regionen, og er god
markedsføring også eksternt. For å kunne støtte flere av disse gode tiltakene og initiativene som
underbygger «Hadeland – nært og naturlig» sine mål, er det nødvendig å øke potten fra 100 000,- til
200 000,- inneværende år.
Forslag til nytt totalbudsjett for «Hadeland – nært og naturlig» ligger vedlagt som en del a revidert
prosjektplan.

Vedlegg til sak
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17/15 Referatsaker 19.juni 2015
Arkivsak-dok. 15/00461-3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
19.06.2015

Saknr
17/15

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Tildeling og søknad om midler til hjemmeside for Årbok for Hadeland

JA



Høringsuttalelse fra 18.5.15 fra Regionrådet for Hadeland til
Osloregionens internasjonale profileringsstrategi

JA

Vedlegg til sak
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