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8/12 Orientering‐ og drøftingsaker 2012
Arkivsak‐dok. 12/00192‐3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
8/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enig om gjennom drøftingene.



Orientering og drøfting ved fylkesordfører Gro Lundby.



Nytt fra fylkesmannen.



Forslag til Nasjonal transportplan 2014‐2023
Orientering v/representant fra Oppland fylkeskommune.
http://www.ntp.dep.no/2014‐2023/pdf/2012_03_01_lavopploselig_utskriftsvennlig.pdf







Bedriftskontakt for opplæring.
Orientering om prosjekt v/
Trond Kristian Holter, rektor Hadeland vgs.
Tone Elisabeth Andersen, Leder NAV Hadeland

Drøftinger:
BIOREG – Videre bioenergisatsing på Hadeland?
Drøfting med utgangspunkt i vedlagt notat og Østlandsforsknings
presentasjon av evalueringsrapport på forrige møte.
Regional plan for Hadeland.
Drøfting av aktuelle problemstillinger med utgangspunkt i notat som legges
fram i møtet.

Vedlegg til sak
Drøftingsnotat
BIOREG mars 12.pdf
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9/12 Referatsaker 16.03. 2012
Arkivsak‐dok. 12/00193‐3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
9/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Tilsagn om kr. 300 000 – i tilskudd til regional ungdomssatsing på Hadeland
for 2012. Administrativt vedtak fra Oppland fylkeskommune av 16.12.2011.

Ja



Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen ‐ Høringsuttalelse fra
Regionrådet for Hadeland, vedtatt 27. 01. 2012.

Ja



Fornyelse av Osloregionens strategier ‐ Høringsuttalelse fra Regionrådet for
Hadeland, vedtatt 27. 01. 2012.

Ja



Oppland fylkeskommunes strategiplan for idrett – Høringsuttalelse fra
Regionrådet for Hadeland, vedtatt 27. 01. 2012.

Ja



Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen
1. februar 2012.

Ja

Vedlegg til sak
Vedlegg referatsaker
160312.pdf
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10/12 Prosjektplan for "Hadeland ‐ nært og naturlig" 2012
Arkivsak‐dok. 11/00421‐12
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
10/12

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidene kommuner på Hadeland», bevilges 1 000 000 kr til gjennomføring av prosjektet
«Hadeland – nært og naturlig» i 2012.

Saksdokumenter
Revidert prosjektplan for «Hadeland – nært og naturlig»
Fylkesdelsplan for Hadeland 2004‐2015
Regionalt handlingsprogram for Oppland 2012

Vedlagt
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Prosjektet «Bo‐ og etablererregion Hadeland» ble vedtatt igangsatt av Regionrådet i oktober 2007.
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av kommunenes ordførere og rådmenn i tillegg til
regionkoordinator. Det finansieres med midler fra partnerskapsavtalen med Oppland
Fylkeskommune. Gunnar Haslerud var prosjektleder frem til sommeren 2010. I slutten av oktober
2010 startet Vibeke Buraas Dyrnes opp som ny prosjektleder. Prosjektet skiftet våren 2011 navn til
«Hadeland – nært og naturlig. ‐ Regionrådets prosjekt for etablering og bosetting på Hadeland».
Prosjektet har siden oppstart ønsket å ta utgangspunkt i flere utfordringer i regionen:
Hadelands profil, boregion Hadeland, bærekraftig samfunn, pendling og etableringer.
Hovedmålet for prosjektet er:

«Hadeland skal bli den mest attraktive tilflyttings‐ og etablererregion på
Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne»
Ut fra hovedmålet vil prosjektet jobbe med flere tiltak. Det vil være viktig å profilere og
markedsføre regionen som et attraktivt sted å bo og etablere arbeidsplasser, samt som en
region med fokus på «det grønne». Bostedsfaktoren er av de viktigste forutsetninger for
næringsutvikling. Markedsføring av gode bomiljøer som fører til økt tilflytting vil være et godt
virkemiddel til at kommunenes vedtatte mål for befolkningsvekst nås og for å øke antall lokale
arbeidsplasser. I tillegg vil det være et delmål å bistå i tilrettelegging for mer nyetablering på
Hadeland, og å jobbe med næringsutvikling som støtter opp målet om bærekraft. Prosjektet vil også
jobbe for mer bygging av energivennlige bolig og næringsbygg på Hadeland.
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Nåværende prosjekt vil videreføre de fleste av tiltakene som er igangsatt, i tillegg foreslås noen nye
tiltak etablert. Det er hensiktsmessig med en dynamisk gjennomføring underveis.

Eksempel på tiltak i prosjektet:
Delprosjekt 1: Kommunikasjon, markedsføring og profilering
I dette delprosjektet blir det lagt vekt på å synliggjøre Hadeland som en grønn, bærekraftig og
attraktiv region. Viktige tiltak i dette delprosjektet i 2012 vil være:
 Lage bodyer til alle nyfødte på Hadeland med logo og slagord, som videre distribueres
gjennom helsestasjonene
 Utarbeide enkel bestillingsordning av logo og slagord for eksterne brukere via hjemmesiden,
og følge opp eksterne bedrifter/ andre som bruker logo/slagord/profil
 Lage en helhetlig markedsføringsstrategi for prosjektet
‐ Innhente konsulentbistand
 Innbyggerdugnad på sosiale medier, «dele» gode historier om Hadeland – for å oppnå stor
publisitet og mange lesere
 Avklare mulighet og evt. gjennomføre leasing av elbiler som vi kan ha slagordet på –
barnefamilier/ enkeltpersoner som kan låne gratis en mnd av gangen, og se om
energivennlige biler passer for deres behov
Delprosjekt 2: Regionalt samarbeid i forhold til stimulering av bærekraftig bygging av boliger og
næringsbygg. Viktige tiltak i delprosjektet i 2012 er:
 Forbedre, oppdatere, vedlikeholde og markedsføre nettstedet “ledigtomt.no”
 Stimulere privatpersoner og utbyggere av boliger på Hadeland til å bygge passivhus ved å
støtte kommunene økonomisk slik at de kan gi fritak for byggesaksgebyr
Delprosjekt 3: Felles næringsutvikling på Hadeland som støtter opp under målet om bærekraft.
Eksempler på tiltak i 2012:
 Bidra i stedsutviklingsprosjekter som tar sikte på bærekraftig, funksjonell og estetisk bolig‐ og
næringsutvikling, eks: Harestua og Jevnaker
 Markedsføre lokalt næringsliv via den nye hjemmesiden, facebook, gjennom Osloregionens
profileringsgruppe og via andre kanaler
Prosjektet handler i hovedsak om å samarbeide med andre, spille andre aktører gode, og få satt i
gang utvikling i riktig retning.
Parallelt med prosjektet foregår det også andre regionale og kommunale prosjekter som er med å
bygge merkevaren Hadeland. Disse prosjektene er også viktige for å nå hovedmålet om tilflytting og
etablering på Hadeland for de som ønsker å leve i takt med naturens bæreevne. I tillegg er det
private aktører som jobber mot samme mål.Disse er også viktige samarbeidspartnere.
Det henviser for øvrig til vedlagte prosjektplan med detaljerte opplysninger om omfang,
avgrensninger, organisering, delmål, tiltak, beslutningsporter og relaterte prosjekter.
Økonomi
I 2011 ble det budsjettert med 1 400 000. I 2012 er det budsjettert med 1 080 000, av disse er 80 000
overført fra tidligere års ubrukte midler. Grunnen til at det foreslås et mindre beløp for 2012, er at
oppsetting av vegskiltene var en stor utgiftspost i fjor. I 2012 blir det ingen utgifter i slik
størrelsesorden.
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Det minnes for øvrig om at prosjektleder, som også har andre oppgaver som medarbeider for
Regionrådet, lønnes i sin helhet gjennom dette prosjektet.

Vedlegg til sak
Prosjektplan
2012.pdf
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11/12 Hadeland Ringerike Reiseliv. Bruk av partnerskapsmidler 2012
Arkivsak‐dok. 11/00731‐10
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
11/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 375 000 kr til
reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike i 2012.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Utbetaling av midlene skjer i henhold til tidligere inngått samarbeidsavtale som forlenges med et år.
Regionrådet vil ta stilling til videre finansiering av reiselivsarbeidet når utredning om framtidig
organisering foreligger.

Saksdokumenter
Hadeland Ringerike – Mandat for utredning
Årsberetning Hadeland Ringerike reiseliv 2011
Strategisk plan 2012 – 2014 for HRR
Samarbeidsavtale om fellestjenester innen reiselivet på Hadeland og Ringerike for
2010 og 2011
Evaluering av samarbeidsavtalen. Rapport av 07.11.2011
Reg.råd sakene 10/11, 42/11 og 48/11

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Å få til en god organisering av reiselivet har i flere år vært et prioritert arbeidsområde for
regionrådet.
Det har vært et viktig poeng at reiselivet selv har hatt ansvar for fellestjenestene og for
turistinformasjonen. Fram til 2008 ble reiselivsarbeidet på Hadeland ivaretatt av
medlemsorganisasjonen Hadeland Reiseliv, med kontor lag til Hadeland Glassverk.
Samarbeidsavtale med Ringerike.
I 2009 ble nedslagsfeltet til Hadeland Reiseliv utvidet slik at bedrifter fra Ringerike også meldte seg
inn. Organisasjonen endret navn til Hadeland Ringerike Reiseliv.
I februar 2010 ble det inngått samarbeidsavtale med Rådet for Ringeriksregionen og Hadeland
Ringerike Reiseliv om drift av fellestjenester innen reiselivet for begge regioner for 2010 og 2011.
Avtalen inneholdt bestemmelse om at samarbeidet skulle evalueres i løpet av høsten 2011. Slik
evaluering er gjennomført. Regionrådet er orientert om utfallet av denne evalueringen i egen sak.
(Sak 48/11 i møtet 25.11.2011)
Fra konklusjonen til evalueringen repeteres kort:
«Gjennom arbeidet med å evaluere reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike har
arbeidsgruppa erfart at dette er et komplisert fagfelt med mange aktører og ulike forventninger.
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Faktaopplysninger og statistikk er mangelfull og den som er tilgjengelig er ofte vanskelig å tolke.
Spesielt er det vanskelig å registrere effekter i et område som vårt, hvor dagsturisme er
dominerende.»
«I reiselivssammenheng må Hadeland og Ringerike betegnes som små. Men beliggende sentralt på
Østlandet, nær store befolkningskonsentrasjoner, må en anta at potensialet for økt
reiselivsvirksomhet er stort, spesielt med tanke på dagsbesøk.»
Videre konkluderes det med at:
‐ det er vanskelig å registrere målbare resultater etter en prøveperiode på 2‐3 år.
‐ det vil også være viktig å ha et godt faglig grunnlag når en skal trekke en konklusjon som
bør legges til grunn for utviklingen av reiselivet i regionene i flere år framover.
Med dette som utgangspunkt ble følgende anbefalt:
 Samarbeidsavtalen om fellestjenester innen reiselivet forlenges med et år.
 Kompetent fagmiljø engasjeres for å utrede framtidig organisering.
 Utredningsarbeidet må være ferdig senest 1. sept. 2012.
At samarbeidsavtalen forlenges med ett år forutsetter at både regionrådet og kommunene bidrar til
samarbeidet med samme beløp som i 2011
Mandat for utredningsarbeidet er nå utarbeidet. Denne ligger som vedlegg til saksframlegget.
Utredningsarbeidet vil bli bekostet av Buskerud og Oppland fylkeskommuner. Ringerike kommune vil
stå for tilbudsinnbydelse til et utvalgt antall aktører.
Bruk av partnerskapsmidler for 2012.
Da evalueringsrapporten ble behandlet i november i fjor var følgende innarbeidet i vedtaket:
«Til finansiering av reiselivssamarbeidet i 2012 avsettes 375 000 kr i Regional handlingsplan for
Hadeland.»
Dette ble fulgt opp gjennom regionrådets behandling av Regional handlingsplan.
Kort om driften i 2011 og Strategier for 2012 – 14.
Årsberetning for 2011, lagt fram for årsmøtet 23. februar ligger vedlagt. Av denne framgår det at:
 Reiselivsavis er produsert i et opplag på 200 000. 165 000 er distribuert i Osloområdet.
Resten er fordelt lokal og på messer o.l.
 Nettsidene og portal for turistinformasjon er forbedret.
 En har deltatt på flere messer, bla. Reiselivsmessa på Lillestrøm.
 En har pakket og drevet innsalg til turoperatører, lag/foreninger og andre grupper.
 Medlemsmassen er relativt stabil – ca. 100 medlemmer.
 En har hatt to «baser» for arbeidet; hos Ringerike Næringsforum på Hønefoss og i
Hadelandshagen i Gran. 2 kontordager pr. uke begges steder.
Daglig leder er ansatt i full stilling. Pga. sykdom har en vært nødt til å opprette en engasjementstilling
som produkt‐ og markedssjef. Denne har vært i virksomhet fra 1. juni og ut året.
Omsetningen i 2011 er oppgitt å være på kr 2 502 000 kr.
Av strategisk plan for 2012 – 2014 framgår det at organisasjonens kjerneverdier er å være:
Medlemsaktiv – Profesjonell og Samfunnsaktiv
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Visjonen er at: «Hadeland Ringerike Reiseliv skal arbeide for at vår region blir et av de foretrukne
reisemålene i Norge»

Vedlegg til sak
Hadeland Ringerike Mandat for utredning

Årsberetning HRR
for 2011.pdf
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12/12 Kom inn på tunet på Hadeland

Arkivsak‐dok. 12/00587‐1
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
12/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 100 000 kr til prosjektet “Kom
inn på tunet på Hadeland”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

Saksdokumenter
Prosjektbeskrivelse for «Kom inn på tunet på Hadeland»
K.sak Gran 17/12
K.sak Jevnaker 2/12
K.sak Lunner 2/12
Regional handlingsplan for Hadeland 2012

Vedlagt
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Landbruks‐ og matdepartementet og Kommunal‐ og regionaldepartementet igangsatte en treårig
kommunerettet satsing i 2010 som kalles «Inn på tunet‐løftet». Landbrukskontoret for Hadeland
søkte, på vegne av alle tre Hadelandskommunene, om deltakelse i denne satsingen med prosjektet
«Kom inn på tunet på Hadeland». Med forbehold om lokalpolitisk oppslutning ble det positivt vedtak
og økonomisk støtte, som ett av to prosjekter i Oppland.
Kommunestyrene i Gran, Lunner og Jevnaker har behandlet saken og støtter oppstarten av
prosjektet.
«Inn på tunet» (IPT) er tilrettelagte tjenestetilbud på gardsbruk til utdannings‐, oppvekst‐, helse‐ og
sosialsektoren. Tilbudene er rettet mot enkeltmennesker og/eller grupper, og skal gi mestring,
utvikling, bedre helse og trivsel for den enkelte bruker. Aktivitetene skal være knyttet opp til gården,
livet og arbeidet der. I de fleste tilbud er kontakt med dyr vesentlig.

Tilbyderne av IPT‐tjenester er som regel privatpersoner med tilknytning til gardsbruk mens kjøperne i
all hovedsak er kommunene og NAV. Eksempler på IPT‐tilbud er; arbeidstrening, demensomsorg,
språkopplæring for innvandrere, og lærings‐ og mestringsarenaer for barn og unge med lære‐ eller
atferdsproblemer.
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Hadelandskommunene har i flere år hatt Inn på tunet‐tiltak av varierende omfang. På landsbasis har
det vært en betydelig vekst av antall IPT‐tilbud de siste årene og det er nå ca. 850 gardsbruk som
tilbyr slike tjenester. Per i dag er det ca. 15 tilbydere på Hadeland.
For landbruket er utviklingen av IPT‐tjenester en mulighet til å bruke flere av ressursene på garden på
en ny måte, slik som bygningsmasse og menneskelige ressurser. IPT‐tjenester er å betrakte som
tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk og gir landbruket et ben til å stå på økonomisk.
Hovedutfordringene for IPT tilbyderne er å nå fram med sine tilbud til rette vedkommende på
kjøpersiden og det er vanskelig å få til avtaler av en viss varighet. For kjøpersiden har utfordringene
vært knyttet til uforutsigbarheten i å ta i bruk nye tilbud og økonomi.
Målsetting for «Kom inn på tunet på Hadeland»
Fra prosjektbeskrivelsen presenteres følgende:
Hovedmålet er at IPT skal være tilbud som er attraktive å ta i bruk av kjøpergruppen og at de blir
brukt! Dette innebærer at tilbudene må være synlige for kjøpergruppene, de må ha god kvalitet,
være konkurransedyktige, levedyktige og gi gode resultater for brukerne.
Delmål








Markedsføre ut mot kjøpergruppene hva IPT er og hva IPT tilbyr
Forankre og styrke IPT i kommunenes plan‐ og strategiarbeid
Øke tilbydernes fokus på kvalitetssikring
Etablering av faste, selvdrevne og profesjonelle samarbeidsnettverk for tilbydere
Definering av landbrukskontorets rolle som koordinator
Definere rollefordeling. Hvilke organisatoriske enheter på hvilke arbeidsoppgaver
Finne gode samarbeidsformer og modeller for bruk av IPT tjenester

Arbeidsform
Det skal jobbes fram ett til to pilotprosjekter som delfinansieres av midler fra «inn på tunet løftet».
Erfaringene en gjør gjennom organisering og gjennomføring av pilotprosjektene skal brukes til å
definere roller og dokumentere samarbeidsformer. Pilotene skal dokumenteres via foto og
loggføring, og på den måten gi overføringsverdi for nye tilbydere og kjøpergrupper.
Organisering:
Prosjektet har følgende organisering (for en mer detaljert beskrivelse se vedlagt prosjektbeskrivelse):
 Prosjekteier for prosjektet er Landbrukskontoret for Hadeland.
 Styringsgruppa skal bestå av styringsgruppeleder, prosjektleder, og tre representanter fra
kjøpergruppen.
 Styringsgruppelederen er prosjektets representant overfor alle tre kommunene, og treffer
nødvendige beslutninger som ligger utenfor prosjektlederens mandat. Prosjektlederen skal
sikre kontakt til oppdragsgiveren for prosjektet, styringsgruppen, og er ansvarlig for den
daglige ledelsen av prosjektet.
 En arbeidsgruppe er tenkt knyttet til hver pilot. Gruppa skal bestå er fagpersoner som utfører
arbeidsoppgaver tildelt fra prosjektleder.

Vurdering:
En vurderer prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» som et godt fellesprosjekt for
Hadelandskommunene.
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Hadelands beliggenhet, med under en times kjøring til de store befolkningskonsentrasjonene rundt
Oslo, gjør at det bør være et stort marked for IPT‐tjenester også utenfor våre kommuner. En mener
derfor det ligger et potensial for å skape flere arbeidsplasser innenfor dette feltet på Hadeland.
For IPT tilbydere som allerede er i gang vil et prosjekt kunne virke stimulerende og utviklende. Større
krav til kvalitetssikring og dokumentasjon til de som tilbyr tjenester, og utvikling av et
nettverkssamarbeid mellom aktørene vil være positivt.
Omsorgsplan 2015 i regi av Helse‐ og omsorgsdepartementet og Samhandlingsreformen vektlegger
begge nødvendighetene av økte omsorgstilbud. Samarbeid med frivillige og private aktører kan være
et bidrag for lykkes med fremtidens omsorgstjenester. Samhandlingsreformen på Hadeland og
rapporten som er utarbeidet har flere tiltak for økt aktivitet på dagtilbud. IPT‐tjenester kan være
gode aktivitetstilbud for ulike brukergrupper. I tillegg mener en at IPT kan utfylle tjenestespekteret i
kommunene på en måte som gir store muligheter for individtilpasning.
En er av den oppfatning at prosjektet «Kom inn på tunet på Hadeland» er et positivt tiltak både for
landbruket og samfunnet for øvrig. Landbruket får flere ben å stå på, og kan samtidig tilby
samfunnet og brukerne av IPT et godt tilrettelagt tilbud.
I Regional handlingsplan for 2012 er det avsatt 100 000 kr til prosjektet. Det innstilles på at disse
midlene stilles til disposisjon og at tilsvarende beløp innarbeides i Regional handlingsplan for 2013.

Vedlegg til sak
Prosjektbeskrivelse
Kom inn på tunet på H
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13/12 "Veien Videre" ‐ LAR 2012
Arkivsak‐dok. 11/02281‐3
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
13/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 80 000 kr til prosjektet “Veien
videre”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder

Saksdokumenter
Årsmelding for Veien Videre 2011.
Veien videre – folder med info om prosjektet
Reg. råd sak 25/11
Regional handlingsplan for Hadeland 2012
Søknad med prosjektbeskrivelse sendt regionrådet 5. aug. 2010

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
«Veien Videre» startet opp som et utviklingsprosjekt hos Blå Kors Utvikling Oppland i 2008 og var i
utgangspunktet et to‐årig prosjekt i Gran kommune. Prosjektet ble overført til Blåkorsforeningen
Lysglimt i januar 2011, og prosjektperioden ble utvidet til å vare ut desember 2012. I 2011 ble
prosjektet også utvidet for å ta i mot deltakere fra Lunner.
Det er i dag 20 ‐ 25 rusmisbrukere i Gran og Lunner som er i et legemiddelassistert
rehabiliteringsprogram (LAR). Dette er prosjektets primære målgruppe.
«Veien Videre» har i dag 10 deltagere fra Gran og 3 fra Lunner.
Prosjektet bygger på
‐ resultatene fra forprosjektet ”Kampen for livet”, som er gjennomført i Gjøvik i 2006 / 2007
‐ grunnverdiene i Blå Kors i Norge,
‐ allianser med aktuelle frivillige organisasjoner og næringslivet i prosjektområdet
Prosjektet er finansiert gjennom Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, Fylkesmannen i Oppland,
Helsedirektoratet, Gran kommune, St. Johs. Broderforening, Blåkorsforeningen Lysglimt og
Menighetsrådet i Brandbu. Etter at prosjektet i fjor ble utvidet slik at deltakere fra Lunner kommune
også kan delta har Regionrådet og Lunner kommune bidratt med midler.

Prosjektet ledes av ei styringsgruppe med medlemmer fra:
 Blåkorsforeningen Lysglimt
 Gran Frivilligsentral
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Kirkens diakonale tjeneste
NAV Hadeland

I tillegg er det knyttet en faglig referansegruppe til prosjektet.
Prosjektleder i full stilling er Edel Espelien, i tillegg er Guttorm Skovly ansatt som
prosjektmedarbeider i halv stilling fra oktober 2011. To vernepleierstudenter fra Høgskolen i
Akershus har også hatt 7 ukers praksis hos «Veien Videre» i 2011.
Noen frivillige enkeltpersoner og organisasjoner bistår prosjektet ved ulike aktiviteter.
Prosjektet har kontor og base i Aktivitetshuset Lidskjalv.
Målsetting for «Veien Videre»
 prøve ut forskjellige arbeidsformer for å engasjere personer som skal ha legemiddelassistert
rehabilitering (LAR) i meningsfulle aktiviteter i hverdagen og planlegging av egen framtid,
 engasjere personer som benytter LAR i ansvarlig virksomhet innenfor prosjektet,
 utforme tilbud som kan virke integrerende for andre sosiale grupper med spesielle behov,
 engasjere frivillige som kan hjelpe prosjektdeltagerne og som kan bruke prosjektet for egen
videreutvikling,
 utvikle et forpliktende samarbeid mellom aktuelle frivillige organisasjoner og næringsliv til
beste for målgruppa,
 etablere et direkte samarbeid mellom prosjektet og NAV med sikte på å skaffe
prosjektdeltakere varig arbeid
Prosjektgjennomføring
Fra årsmeldingen for «Veien Videre» for 2011 presenteres følgende:
For å få kontakt med deltagerne har «Veien Videre» folder som informerer om prosjektet. Folderen
distribueres av NAV Hadeland på ansvarsgruppemøter med LAR‐pasienter. NAV informerer også
muntlig om prosjektet. Hvis LAR pasienten ønsker å høre mer om prosjektet, blir det opprettet
kontakt via telefon eller satt opp en avtale med prosjektleder.
Prosjektet tilbyr deltagerne organiserte gruppeaktiviteter ukentlig. Eksempler på gruppeaktiviteter er
«Lidskjalvdager» og fysiske aktivitetsdager. Deltagerne får aktivitetsplaner og kan også være med å
påvirke innholdet i gruppeaktivitetene..
Prosjektet tilbyr individuell oppfølging i tillegg til faste gruppeaktiviteter hver uke.
Hovedfokuset i den individuelle oppfølgingen er veiledning. Målet er å mestre egen hverdag og etter
hvert kunne delta i gruppeaktiviteter el. Før øvrig arbeides det systematisk etter punktene:
1)Kartlegging av individuelle ønsker, interesser og behov.
2)Planlegging og igangsetting av tiltak.
3)Evaluering.
Arbeidet med å opprette en kontakttelefon er igangsatt. Noen deltagere har gått kurs for operatører
av kontakttelefon og målet er å gi deltagerne en etterlengtet mulighet til å snakke med noen.
Prosjektet har også tilbudt dataopplæring, veiledning i bruk av e‐ mail og facebook. Det er også
igangsatt arbeid for å opprette en web side for prosjektet.
I 2011 hadde prosjektmedarbeiderne 346 avtaler (mot 242 i 2010). Det vesentligste av
arbeidsinnsatsen går med til hjemmebesøk og andre en‐til‐en‐situasjoner
Prosjektleder utarbeider også månedlige rapporter som sendes styringsgruppa og referansegruppa.
Rapportene inneholder oversikt over type aktiviteter, avtaler, strategier og mål.
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Av årsmeldingen går det fram ar prosjektet har følgende planer for 2012:
 sørge for framdrift for den enkelte deltager gjennom å bevege seg fra ”en‐til‐en‐situasjon” til
sosial integrering,
 videreutvikle fellesaktivitetene og arbeide for å tildele deltagerne ansvar,
 øke antallet timer som brukes i kontakt med naturen,
 tilstrebe deltagelse i vedlikeholdsarbeid ved basen,
 legge til rette situasjoner som kan gi deltagerne opplevelser av mestring,
 drive kontakttelefonen med tett oppfølging,
 fortsette oppbyggingen av faglig og sosialt nettverk,
 videreutvikle aktiviteter som bidrar til personlig utvikling for deltagerne,
 planlegge tiltak rettet mot næringslivet for å lete etter muligheter for varig arbeid,
 gi politikerne i Gran og Lunner god informasjon og grunnlag for å videreføre arbeidet når
prosjektperioden er avsluttet.

Vurdering:
Regionrådet vurderer prosjektet “Veien Videre” som et godt og viktig prosjekt. Etter kontakt med
NAV er det bekreftet at samarbeidet funger godt og “Veien videre” er det eneste organiserte tilbudet
som finnes for LAR‐deltagerne som har fokus på rehabilitering.
Konkrete resultater i prosjektet vises gjennom deltagernes engasjement, initiativ og egne oppsatte
mål. Flere av deltagerne har nådd egne personlige mål og evaluert disse.
Prosjektperioden for “Veien videre” slutter 31.12.12.
Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2012 avsatt 80 000 kr til “Veien videre”. Det innstilles
på at disse midlene stilles til disposisjon.

Vedlegg til sak
Årsmelding Veien
Videre.pdf

Folder generell
presentasjon 2012.pd
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14/12 Presentasjonsarene ‐ "Ambassade" på Oslo S
Arkivsak‐dok. 11/00421‐13
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
14/12

Innstilling:
Regionrådet tar informasjonen om presentasjonsarena ‐ «Ambassade» ved Oslo S, til orientering.
Når mer konkrete planer foreligger, og ny sak er lagt fram for regionrådet, vil inntil 75 000 kr. kunne
brukes på prosjektet i 2012.

Saksdokumenter
Ref. fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 1. feb. 2012
Regional handlingsplan for Hadeland 2012

Vedlagt
Referatsaker
Nei

Saksopplysninger:
Det vises til sak 11/12 i ref. fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 1. feb. i
år.
Som det går fram her er det gjennom initiativtakere opprettet kontakt med Rom Eiendom. Gjennom
denne kontakten er det avklart at det er mulig å få tilgang til plass på Oslo S for en periode på 1 ½‐år.
Ved presentasjon av ideen kom det fram ulike syn. Konklusjonen var imidlertid at regionkoordinator
skulle drøfter ideen videre med aktuelle parter.
Gjennom drøftinger med politisk og administrativ ledelse i Lunner kommune er det avklart at
kommunene ønsker å drøfte ideen nærmere. Gran kommune ønsker også å være med i disse
drøftingene.
Saken vil på nytt bli drøftet i møte før 16. mars og muntlig informasjon fra disse drøftingene vil bli
lagt fram i møtet.

Vurdering:
Dersom en eller flere av kommunene på Hadeland ønsker å presentere seg på Oslo S, og inngår
kontrakt med Rom Eiendom om dette, vil det være naturlig at også regionrådet deltar.
Dette vil være en god plass for markedsføring og et sted hvor mange vil kunne bli oppmerksom på
hva vår region har å by på.
At muligheten denne gangen er for en periode på 1 ½ år gir oss rom for utprøving. Hvor vidt dette er
noe å satse på i et lengre perspektiv vil da kunne avklares på et seinere tidspunkt.
Det er imidlertid klart at slik satsing vil kreve god forberedelse og koordinering. En vil være avhengig
av at flere utviklingsaktører er positive til ideen.
Gjennom kontakt med Rom Eiendom er det avklart at flere arealer kan være aktuelle. Arealet som til
nå er vurdert som mest aktuelt vil ha en årlig leiekostnad på ca. 150 000 kr.
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For å gå videre med ideen vil en innstille på at regionrådet gir signaler om at inntil halvparten av
dette beløpet vil bli stilt til disposisjon for videre arbeid med ideen.
Beløpet tas fra avsatt reserve i vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012. Den avsatte
reserven er på 205 000 kr.
Det innstilles imidlertid på at pengene første stilles til disposisjon når mer konkrete planer foreligger
og ny sak er lagt fram for regionrådet.
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15/12 Høringsuttalelse til Oppland fylkeskommunes dokument "Ung i
Oppland"
Arkivsak‐dok. 12/00523‐2
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
15/12

Innstilling:
Saken legges fram for drøfting i regionrådet.
Synspunkter regionrådet ønsker innarbeidet i høringsuttalelsen må komme fram under denne
drøftingen.
Det nedsettes et administrativt utvalg, med en representant fra hver kommune oppnevnt til
rådmannen til å utarbeide forslag til uttalelse i saken. Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes er
sekretær for arbeidet.
Høringsuttalelse vil bli lagt frem som referatsak på møte i regionrådet i mai.

Saksdokumenter
Ung i Oppland. Ungdomspolitikk for Oppland fylkeskommune.
Høringsutkast pr. 3.2.2012
Hovedlinjer i Oppland fylkeskommunes politikk for ungdom.
Notat fra 2007.

Vedlagt
Ja

Nei

Saksopplysninger:
Med bakgrunn i «Hovedlinjer i Oppland fylkeskommunes politikk for ungdom» fra 2007, ble det
nedsatt tverrfaglig arbeidsgruppe som skal legge frem et konkret og kortfattet dokument, med
forslag til hovedsatsingsområdene i fylkeskommunens ungdomspolitikk.
Forslag til ny politikk, dokumentet «Ung i Oppland», ligger nå ute på høring med frist 13.april for
høringsinnspill. Gjennom forslaget ønsker fylkeskommunen å spisse sine satsingsområder og vise vei
for utvikling og gi forutsigbarhet i sine prioriteringer.
Dokumentet er lettlest og kortfattet, og det kommer klart frem hva og hvordan fylket ønsker at
ungdomspolitikken og satsingsområdene skal være fremover.
Dokumentet er delt inn i følgende kapitler. I kommentarene til det enkelte kapittel er det nevnt
viktige punkter for Hadeland som en vurderer innarbeidet i en høringsuttalelse.
1. Innledning
2. Mandat og prosess
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3. Avgrensning i ungdomspolitikken
4. Oppland fylkeskommune sin rolle
5. Brukere av ungdomspolitikken
 Vår del av fylket bør være en naturlig samarbeidspart når ungdomssatsingen for hele
fylket skal iverksettes
6. Status ungdomspolitikken i dag
 Her nevnes de ulike regionale ungdomsprosjektene som Oppland fylkeskommune støtter
i dag, blant annet Ungdomssatsingen på Hadeland (støttet siden 2010). Hadeland har
siden 2010 fått støtte til ungdomstiltaket «trygt hjem for en 50‐lapp», og fått støtte fra
2011 til de regionale fritidsprosjektene «Aktiv sommer» «Filmfokus». Fra og med 2012
har alle regionene i Oppland regionale ungdomsprosjekter støttet av OFK. Det står kort
om innholdet i de ulike regionene. Alle prosjektenes grunntanke er at det skal lages gode
aktiviteter og arrangementer for og med ungdom i regionen. Disse skal være lavterskel
og resultatene man blant annet ønsker å oppnå er: reduserte sosiale forskjeller, hindre
rusmisbruk, øke kreativitet, fremme fysisk aktivitet, trivsel og bolyst, og skape goder
fritidstilbud og opplevelser.
7. Mål og hovedsatsingsområder
 Her deles dokumentet inn i seks hovedsatsingsområder. Disse har mange likheter med
hovedsatsingsområdene nevnt i «Hovedlinjer i Oppland fylkeskommunes politikk for
ungdom» fra 2007, som ungdomssatsingen har vært forankret i frem til nå. Det er
allikevel verdt å merke seg noen forskjeller som kan være avgjørende for Hadelands
ungdomssatsing fremover:
o

7.1 Ung skaperkraft
Av dette avsnittet framgår det at det er viktig å stimulere de unges muligheter til
å utvikle evner knyttet til aktivitet, kreativitet og skaperkraft innen film, kunst,
musikk, dans, teater og litteratur. At det her står mer spesifikt enn i 2007‐
dokumentet at det skal satses på film kan være viktig for Hadeland, siden en del
av ungdomssatsingen her nettopp er et filmprosjekt: «Filmfokus».

o

7.2 Bolyst
Her nevnes blant annet fritids‐ og lavterskeltilbud spesielt rettet mot de som ikke
engasjerer seg i de tradisjonelle organiserte aktiviteter. Både «Filmfokus» og
«Aktiv sommer» på Hadeland er tiltak som er rettet mot disse gruppene.

o

7.3 Sunn og Aktiv

o

7.4 Ungdomsmedvirkning
Ungdomsråd i regional eller kommunal regi er nevnt som et hovedtiltak.

o

7.5 Ungdom og trafikksikkerhet
«Trygt hjem» ‐ ordningen som finnes i flere regioner i Oppland nevnes som et
hovedtiltak her. Det står allikevel at denne ordningen skal evalueres, og at det
skal ses på muligheter for videreutvikling. Hadeland har siden 2009 hatt sin
«trygt hjem for en 50‐lapp»‐ ordning. Det bør derfor komme frem i
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høringsuttalelsen hva vi mener om ordningen, og hvordan den bør
videreutvikles.
o

7.6 Oppland i verden

Vedlegg til sak
Ung i Oppland.pdf
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16/12 Regionrådet for Hadeland ‐ Årsmelding 2011
Arkivsak‐dok. 11/00495‐12
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
16/12

Innstilling:
Vedlagt årsmelding vedtas og oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.

Vedlagt
Ja
Nei

Saksdokumenter
Årsmelding for Hadeland 2011
Regionrådet for Hadeland ‐ Reglement

Saksopplysninger:
I regionrådets reglement er følgende innarbeidet om årsmelding i
Pkt. 10 Handlingsplan – Årsmelding:
Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år.
Årsmeldingen oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.
Vurdering:
Årsmeldingen for 2011 er bygget opp med utgangspunkt i årsmeldingen som ble vedtatt i fjor.
Det framlagte forslaget til årsmelding er et forsøk på å beskrive den virksomhet regionrådet har hatt i
2011, på en oversiktlig måte. Følgende inndeling er valgt:
 Ledelse og administrasjon
 Møtevirksomhet
 Økonomi
 Saker
 Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune
 Klimapådriver for Hadeland
 Fellesmøte med ordførere og rådmenn
 Felles formannskapsmøte
 Interkommunale samarbeidsordninger – IS‐møter.
 Deltakelse fra Fylkesmannen i Oppland
 Regional plan for Hadeland
 Osloregionen
Intensjonen med årsmeldinga er bl.a. at den kan benyttes til å informere
kommunestyrerepresentantene på Hadeland om regionrådets virksomhet, samt at deler av meldinga
kan innarbeides i årsmeldinga til den enkelte kommune.
Hovedvekten er lagt på det arbeidet som har vært gjenstand for politisk behandling eller hvor
regionrådet er holdt løpende orientert. I tillegg kommer kontakt og avklarende arbeid knyttet til
prosjekter som ikke blir realisert, løpende kontakt med Oppland fylkeskommune og andre regionale
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og statlige institusjoner samt rutinemessig administrativ, arbeid med arkiv, møteprotokoller,
økonomi og lignende.
En beklager at årsmeldingen ikke er utarbeidet innen 15. februar slik reglementet foreskriver. Dette
har imidlertid ikke konsekvens for tidspunkt for framlegging av årsmelding for regionrådet.
Forslag til årsmelding legges med dette fram til behandling.

Vedlegg til sak
Årsmelding 2011.pdf
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