MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

23.10.2020 kl. 09:00
Jevnaker samfunnshus

Arkivsak:
Arkivkode:

19/02211

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.
SAKSLISTE
14/20
15/20

11/02958-286

Prosjektstilling regionalt plan- og strategiarbeid

11/03231-6

Omdisponering av midler fra prosjekt for Nasjonalt
Glassmuseum til annet utviklingsarbeid ved
Randsfjordmuseene

ORIENTERINGER OG DRØFTINGER



Orienteringer fra fylkeskommunene
o Innlandet
o Viken
Drøfting om mulig framtidig organisering av Hadelandsamarbeidet

Vibeke Buraas Dyrnes, 16. oktober 2020
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14/20 Prosjektstilling regionalt plan- og strategiarbeid
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler
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11/02958-286
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
23.10.2020

Saknr
14/20

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 250 000,- til prosjektstilling for regionalt plan
og strategiarbeid. Midlene omdisponeres fra ubrukte lønnsmidler i «Hadeland –
nært og naturlig».

Saksopplysninger:
Den siste tiden har arbeidet til regionadministrasjonen handlet mye om ny
organisering og det framtidige regionsamarbeidet på Hadeland. Hovedsatsingen
«Hadeland – nært og naturlig» har ikke hatt prosjektleder deler av det siste året
av ulike årsaker, og er ubemannet fra 1.9.20-1.5.21 pga foreldrepermisjon. Andre
satsingsområder som klima, stedsutvikling og arrangement mm har vi heller ikke
hatt bemanning til å følge opp godt nok det siste året.
På bakgrunn av bemanningssituasjonen og de utfordringene rundt framtidig
organisering som Hadelandsregionen står overfor, er det stort behov for styrking
av regionrådets sekretariat. En ny prosjektstilling vil primært arbeide med
regionale planer og strategier, og bistå i prosjektet «Hadeland – Nært og naturlig».
Det vil også være naturlig at stillingen bistår i arbeidet med organisering av
regionalt samarbeid framover i Hadelandsregionen.
Regional Plan 2015-21 skal etter planen revideres, dette kan være en aktuell
arbeidsoppgave hvis Regionrådet for Hadeland ønsker det.
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Det er også andre utfordringer som må jobbes med:
- Regionalt samarbeid, samarbeid med andre regioner, samarbeid med de
to fylkene
- Ulike modeller for å organisere det regionale samarbeidet internt på
Hadeland
- Befolkningsutvikling – trender, prognoser, sammenligne kommuner og
regioner
- Attraktivitet / image / profilering – herunder kulturprofil og grønn profil
m.m.
- Næringsutvikling, næringssamarbeid, næringsstrategi
- Samferdsel
Punktene under organisatoriske utfordringer fokuserer på regionalt samarbeid
internt og utover Hadeland. Disse temaene vil stå sentralt i regionrådets arbeid de
nærmeste årene.
To av de siste strekpunktene går direkte inn i fokuset for prosjektet «Hadeland –
Nært og naturlig». De to neste strekpunktene retter seg direkte inn imot arbeidet
med Næringsstrategi for Hadeland.
I dialog med Gran kommune er det foreslått å engasjere spesialrådgiver for plan
og utvikling Øyvind Sørlie i en 50% prosjektstilling fom 1.7.2020.
Det er usikkert hva slags organisering Hadelandssamarbeidet får fremover. Men
det vil også i 2021 være krevende i forhold til bemanning i sekretariatet og
prosjekter. Utfordringene nevnt ovenfor vil allikevel måtte jobbes med og det
anbefales derfor å utvide prosjektstillingen utover i 2021.
Vurdering:
På bakgrunn av ovenstående beskrivelse av bemanningssituasjonen og de
utfordringene Hadelandsregionen står overfor anbefales det bevilge midler til
prosjektleder i 50% med arbeidsoppgaver som nevnt ovenfor.
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15/20 Omdisponering av midler fra prosjekt for Nasjonalt
Glassmuseum til annet utviklingsarbeid ved Randsfjordmuseene
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

---

11/03231-6
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
23.10.2020

Saknr
15/20

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland - IPR godkjenner at restmidler fra prosjekt Nasjonalt
Glassmuseum kan omdisponeres til annet utviklingsarbeid ved
Randsfjordmuseene.
Saksdokumenter
Mail fra daglig leder Hans Philip Einarsen til Regionrådet for
Hadeland 3.september 2020
Sak 19/16 - Søknad om støtte til prosjektet Nasjonalt glassmuseum
Vedtak i sak 19/16

Vedlagt
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
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 Glassverk og Randsfjordmuseet å avvikle prosjektet Nasjonalt
Glassmuseum.
I 2016 bevilget Regionrådet for Hadeland 200 000,- til prosjektet.
Ringeriksregionen bevilget også midler. Av de tildelte prosjektmidler fra
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Regionrådet for Hadeland og rådet for Ringeriksregionen, gjenstår det i dag totalt
kr 313 438 på konto hos Randsfjordmuseene.
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. Med dette
som bakgrunn ønsker museet å igangsette en mulighetsstudie for en
gjennomgående vurdering av museumsanlegget på Hadeland.
Derfor har nå Randsfjordmuseet tatt kontakt med Regionrådet for Hadeland – IPR
for tillatelse til å omdisponere ubrukte midler fra prosjekt Nasjonalt Glassmuseum
til annet utviklingsarbeid. Tilsvarende henvendelse vil bli rettet mot rådet for
Ringeriksregionen.
Vurdering:
Denne saken gjelder tillatelse fra Regionrådet fra Hadeland – IPR til å benytte
ubrukte midler fra prosjekt Nasjonalt Glassmuseum til annet utviklingsarbeid som
vil komme Hadeland til gode. Det vurderes som riktig å anbefale dette, da det er
midler som allerede er disponert og utbetalt, og som fortsatt vil brukes til
utvikling, men i stedet gjennom Hadeland Folkemuseum.
Vedlegg til sak
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