VEDLEGG
TIL SAKSLISTE

REGIONRÅDET FOR HADELANDInterkommunalt politisk råd
23.oktober 2020
SAKENE 14/20-15/20

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Sigmund Hagen
16. oktober 2020 11:34
Vibeke Buraas Dyrnes
VS: Omdisponering av midler

-----Opprinnelig melding----Fra: Hans Philip Einarsen <Hans.Philip.Einarsen@randsfjordmuseet.no>
Sendt: fredag 2. oktober 2020 11:59
Til: Sigmund Hagen <Sigmund.Hagen@gran.kommune.no>
Emne: Re: Omdisponering av midler
Det stemmer. Ble overført i 2016.
Vennlig hilsen
Hans Philip Einarsen
Tlf: 99024832

Sendt fra min iPhone
> 2. okt. 2020 kl. 09:28 skrev Sigmund Hagen <Sigmund.Hagen@gran.kommune.no>:
>
> Hei, disse midlene er overført og står på en konto hos dere?
>
> Mvh
>
> Sigmund
>
> -----Opprinnelig melding----> Fra: Hans Philip Einarsen <Hans.Philip.Einarsen@randsfjordmuseet.no>
> Sendt: torsdag 1. oktober 2020 16:27
> Til: Sigmund Hagen <Sigmund.Hagen@gran.kommune.no>
> Emne: SV: Omdisponering av midler
>
> Ok, da har det nok vært en misforståelse, men fint å få ryddet opp.
> Da holder du meg orientert om utfallet og sier fra om det er behov for mer informasjon.
>
> Vennlig hilsen
> Hans Philip Einarsen
> Direktør
> RANDSFJORDMUSEET
> Kongevegen 92 | 2770 JAREN
> www.randsfjordmuseet.no
> T 61 31 32 80 | M 99 02 48 32
> Hadeland Folkemuseum | Lands Museum | Hadeland Bergverksmuseum | Kittilbu Utmarksmuseum
>
> -----Opprinnelig melding----> Fra: Sigmund Hagen <Sigmund.Hagen@gran.kommune.no>
> Sendt: 1. oktober 2020 16:22

> Til: Hans Philip Einarsen <Hans.Philip.Einarsen@randsfjordmuseet.no>
> Emne: Re: Omdisponering av midler
>
> Da har vi snakket forbi hverandre. Vi har ingen regionråd for 23 oktober.
>
> Mvh
>
> Sigmund
>
> Sendt fra min iPhone
>
> 1. okt. 2020 kl. 15:23 skrev Hans Philip Einarsen <Hans.Philip.Einarsen@randsfjordmuseet.no>:
>
>
> Hei Sigmund,
>
> Jeg viser til e-posten under og lurer på om saken er blitt vurdert, eller når dette vil skje.
> Gi beskjed om det er behov for møte eller ytterligere informasjon.
>
> Vennlig hilsen
> Hans Philip Einarsen
> Direktør
> RANDSFJORDMUSEET
> Kongevegen 92 | 2770 JAREN
> www.randsfjordmuseet.no<http://www.randsfjordmuseet.no>
> T 61 31 32 80 | M 99 02 48 32
> Hadeland Folkemuseum | Lands Museum | Hadeland Bergverksmuseum | Kittilbu Utmarksmuseum
>
> Fra: Hans Philip Einarsen
> Sendt: 3. september 2020 12:33
> Til: 'sigmund.hagen@gran.kommune.no' <Sigmund.Hagen@gran.kommune.no>
> Kopi: Edvin Straume <edstrau@online.no>; Jo-Terje Høyesveen <joterje.hoyesveen@randsfjordmuseet.no>
> Emne: Omdisponering av midler
>
> Til Sigmund Hagen
>
> Jeg viser til telefonsamtale om omdisponering av midler bevilget til etablering av Nasjonalt
Glassmuseum, og sender her over noen forklarende ord:
>
> Våren 2009 tok hovedtillitsvalgt i LO Industri Energi ved Hadeland Glassverk initiativ til etablering
av et Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker med nærhet til Hadeland Glassverk. Målet var at Nasjonalt
Glassmuseum skulle være et konsolidert museum i det offentlig eide Randsfjordmuseet AS, samtidig
som det også skulle forankres i det privateide Hadeland Glassverk. Det er i løpet av de ti årene
prosjektet har eksistert gjennomført både mulighetsstudie og forprosjekt finansiert av regionrådet
for Hadeland og rådet for Ringeriksregionen, uten at dette har ført fram til en realisering av et
Nasjonalt Glassmuseum.
>
> I 2018 ble det gjort et nytt forsøk på å etablere et samarbeid mellom Hadeland Glassverk og
Randsfjordmuseet AS, denne gang med fokus på registrering av glassamlingen, men også denne
gangen uten å føre fram til konkrete tiltak. 11. juni 2020 møttes partene igjen til dialog. Med
bakgrunn i manglende aktivitet og framdrift i prosjektet, samt nye strategiske planer for

virksomhetene, ønsker både Hadeland Glassverket og Randsfjordmuseet å avvikle prosjektet
Nasjonalt Glassmuseum.
>
> Av de tildelte prosjektmidler fra regionrådet for Hadeland og rådet for Ringeriksregionen, gjenstår
det i dag totalt kr 313 438.
>
> I Randsfjordmuseets strategiske plan er «styrking av stedene» en av fem strategiområder, og
igangsetting av en utviklingsplan på Hadeland Folkemuseum et av tiltakene. Hadeland Folkemuseum
har de siste årene utviklet seg til å bli en attraktiv arena med økt aktivitet og stigende besøkstall.
Sommeren 2020 hadde vi nok en gang besøksrekord til tross for koronapandemi og avlyste
arrangementer. Denne positive utviklingen krever et museumsanlegg som i langt større grad
imøtekommer publikums og ansattes behov enn hva museet gjør i dag. Utfordringene knytter seg så
vel til administrasjon og daglig drift som til arrangementer med høye publikumstall.
Underdimensjonerte sanitæranlegg og manglende kontorlokaler, møtelokaler og seminarrom er noe
som kan nevnes. Med dette som bakgrunn ønsker museet å igangsette en mulighetsstudie for en
gjennomgående vurdering av museumsanlegget på Hadeland.
>
> Vi ber med dette om omdisponering av gjenstående midler fra prosjekt Nasjonalt Glassmuseum til
annen type utvikling som vil komme Hadelandregionen til gode. (Tilsvarende henvendelse vil bli
rettet mot rådet for Ringeriksregionen.)
>
> Vennlig hilsen
> Hans Philip Einarsen
> Direktør
> RANDSFJORDMUSEET
> Kongevegen 92 | 2770 JAREN
> www.randsfjordmuseet.no<http://www.randsfjordmuseet.no>
> T 61 31 32 80 | M 99 02 48 32
> Hadeland Folkemuseum | Lands Museum | Hadeland Bergverksmuseum | Kittilbu Utmarksmuseum
>

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

11/02958-142
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Søknad om støtte til prosjektet Nasjonalt glassmuseum
Innstilling:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 200 000,- til prosjekt for etablering
av Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedlagt

Saksdokumenter


Søknad om midler til prosjektet Nasjonalt Glassmuseum

Ja

Saksopplysninger:
Det har i mange år vært et ønske fra flere hold å se på muligheten for å etablere et nasjonalt
glassmuseum på Jevnaker. Regionrådet har blant annet bevilget midler tidligere år til forprosjekt for
Nasjonalt glassmuseum. Det har i de siste årene vært gjennomført mulighetsstudie, forstudie og
forprosjekt for NG (Nasjonalt Glassmuseum). . Regionrådet har blant annet bevilget midler tidligere
år til forprosjekt for Nasjonalt glassmuseum. Hadeland Glassverks glasssamling er taksert, og
samlingen er unik både i norsk og internasjonal sammenheng.
Eieren av HG, Atle Brynestad, har vært interessert i å ha dialog om å leie/ selge samlingen. Det er
ønskelig at denne samlingen danner grunnlag for etableringen av NG.
Målsetting med prosjektet er å etablere et Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker som skal være et
konsolidert museum i Randsfjordmuseene AS samtidig som NG ønskes forankret i det privateide
Hadeland Glassverk. NG skal samle inn, dokumentere, formidle og forske i glassets historie i Norge.
Dette favner vidt, både kunst, kulturhistorie, industrihistorie, sosialhistorie og ikke minst den
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immaterielle kulturarven som arbeidsteknikker er. Det er et ønske om at NG skal både være en
møteplass lokalt og ha en klar nasjonal profil.

Vurdering:
Det vurderes som viktig for Hadeland at Nasjonalt Glassmuseum blir etablert i vår region.
Glassproduksjon og glasskunst har vært og er en viktig del av regionens historie. Det ses på at det er
naturlig at dette etableres i tett samarbeid med Hadeland Glassverk. Glass-samlingen derfra er en
skatt som bør bevares på en ordentlig måte og som bør vises frem. Et nasjonalt glassmuseum vil også
øke attraktiviteten og øke verdiskapingen for reiseliv og næringsliv i Hadelandsregionen.
Det trengs nå en prosjektleder for å jobbe frem en løsning om eierskap, finansiering og forvaltning av
samlingene fra Hadeland Glassverk. For å finansiere dette søkes det midler både fra
Ringeriksregionen og Hadelandsregionen. I henhold til Regional Handlingsplan for Hadeland for 2016
vurderes det som riktig å bevilge 200 000,- til prosjektet i 2016.
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Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

11/03231
Sigmund Hagen

Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
27.11.2015

Saknr
3/15

SAKSPROTOKOLL
Nasjonalt glassmuseum

Regionrådet har behandlet saken i møte 27.11.2015 sak 3/15

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 200 000,- kr
til arbeidet med å etablere Nasjonalt Glassmuseum.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommuner.

