Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:

Regionrådet for Hadeland
Lunner Produkter, Roalinna 28, 2740 Roa.

Møtedato:
Tid:

22.06.2012
10.00

Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf. 61 33 83 55 eller via epost til
edvin.straume@gran.kommune.no eller til Kommunetorget på tlf. 61 33 84 00.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling.
Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering.

Møteplan
10.00 Orientering om Lunner Produkter og kort omvisning.
10.30. Orienteringer
12.00 Lunsj.
12.30 Behandling av saker

Saksliste
Saksnr.

Tittel

29/12

Orientering‐ og drøftingssaker 22. juni 2012

30/12

Referatsaker 22. juni 2012

31/12

Strateg for skog‐ og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013 ‐ 2016.
Høringsuttalelse fra regionrådet for Hadeland.

32/12

Vei‐ og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.

33/12

Bedriftskontakt for Opplæring.
Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt for å få flere til å fullføre
videregående opplæring og redusere antallet unge NAV‐brukere.

1

34/12

Kompetanseutvikling på Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus
Hadeland.

35/12

Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Bruk av partnerskapsmidler til nytt prosjekt.

36/12

Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013 – Bruk av partnerskapsmidler
2012.

37/12

Temakart Hadeland – Bruk av partnerskapsmidler 2012.

Gran rådhus, 15.06.12

Edvin Straume
regionkoordinator
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29/12 Orientering og drøftingssaker 22. juni 2012
Arkivsak‐dok. 12/00192‐7
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
29/12

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

Orienteringer:


Revisjon av reiselivsstrategien til Oppland fylkeskommune.
v/Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune.



Forprosjekt – Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
v/ konst. leder for Randsfjordmuseene, Kari‐mette Avtjern.



Økologisk mat fra Hadeland. Mulighet for videreføring av prosjektarbeid.
v/ leder for Landbrukskontoret for Hadeland Gudbrand Johannessen.



Nytt fra Fylkesmannen



Nytt fra fylkeskommunen



Norsk Kulturarv.
v/nestleder i styret, Ivar Odnes.



Regionalt handlingsprogram for Oppland (RHP)
Orientering om prosess til høsten.

Drøfting:


Regional plan for Hadeland:
Drøfting med utgangspunkt i notat som legges fram på møtet.
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30/12 Referatsaker 22. juni 2012
Arkivsak‐dok. 12/00193‐7
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
30/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Nasjonal transportplan 2014‐2023
Innspill fra Regionrådet for Hadeland til Oppland fylkeskommune.

Ja



Møte mellom ordførere, rådmenn og region administrasjon 8. mai 2012.

Ja



Møte mellom rådmenn og regionadministrasjon 8. mai.

Ja



Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjon 8. juni 2012.

Ja



Referat fra styremøte i Osloregionen 24.04. 2012.

Ja



Transportetatenes forslag til NTP 2014‐2023
Uttalelse fra styret i samarbeidsalliansen Osloregionen.

Ja



Protokoll fra møte i samarbeidsrådet i Osloregionen 5. juni 2012.

Ja



Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

Nei

Vedlegg til sak
Nasjonal
transportplan 2014-2

Møte ordf+rådm
8.5.12.docx
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Rådm.-møte
8.5.12.docx

Møte ordf+rådm
8.6.12..docx

Referat styremøte
Osloregionen 24 04 1

Osloregionens
uttalelse etatenes for

Protokoll
Osloregionens rådsmø
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31/12 Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedemark og Oppland 2013 ‐ 2016.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Arkivsak‐dok. 12/01445‐2
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
31/12

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland er positiv til at det settes fokus på en svært viktig fornybar næring som
skog – og tre‐sektoren i Innlandet ved Strategi for skog – og tresektoren i Innlandet.
2. Strategi for skog‐ og tresektoren forplikter de regionale myndigheter til å følge opp med konkrete
tiltak.
3. Det anbefales at det innarbeides noen resonnementer i strategien knyttet til følgende
momenter:
 Det må legges arbeid i påvirke de sentrale myndigheter til nasjonale rammebetingelser
som gjør det mulig med en konkurransedyktig skog – og trenæring.
Strategien mangler en drøfting av hvordan strukturendringen i treforedlingsnæringen
kan møtes med tiltak som fører til ny næringsetablering i vår region
 For å få høyverdig kvalitetsvirke, må det legges vekt på å få rett treslag på rett mark.
 Det legges mer arbeid i å ajourføre offentlige databaser for naturmangfold og
kulturminner. Disse må også gjøres mer brukervennlige, enhetlige og stabilt tilgjengelige.

Saksdokumenter
Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013‐2016
(Høringsdokument)
Høringsbrev av 30. mai 2012

Vedlagt
Ja
Nei

Saksframlegget er skrevet av Helge Midttun, spesialkonsulent skog ved Landbrukskontoret for
Hadeland.

SAKSOPPLYDNINGER:
Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013‐2016 er utarbeidet av de 2
fylkesmennene og de 2 fylkeskommunene. Den er oversendt kommunene og en rekke organisasjoner
for høring, med svarfrist 15. august. I følge strategien har Hedmark og Oppland (Innlandet)
‐28 % av landets skogressurser
‐40 % av landets avvirkning for salg
‐30 % av landets samlede verdiskaping innen skogbruk
‐26 % av landets samlede verdiskaping innen trelast‐ og trevare‐industri
Skog‐ og tre‐næringen er en av bærebjelkene i næringslivet i Innlandet.
Hovedmålet for strategien er:
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Skogen og de skogbaserte næringene skal gi økt verdiskaping i Innlandet, og bidra til å løse
viktige samfunnsoppgaver innen miljø og klima.
I samråd med skog‐ og trenæringene har en valgt å prioritere følgende temaer i strategien:
‐miljø
‐klima
‐trebruk
‐bioenergi
‐skogproduksjon
‐transport
‐rekruttering og kompetanse
Strategien tar utgangspunkt i nasjonal skogpolitikk nedfelt i St.meld. nr. 9 (2011‐2012) Landbruks‐ og
matpolitikken. I følge denne vil regjeringen styrke skogens bidrag til verdiskaping i hele landet og til å
nå viktige energi‐, klima‐ og miljømål. Dette forutsetter et lønnsomt og bærekraftig drevet skogbruk,
bedret tilgjengelighet til skogressursene og konkurransedyktige verdikjeder. Skogen er også viktig for
en rekke miljøverdier som biologisk mangfold, naturtyper, karbonopptak og som utgangspunkt for
friluftsliv og bedre folkehelse. Økt aktivitet i skogen skal kombineres med bedre kunnskap om
miljøverdiene i skog og styrkede miljøhensyn i tråd med St. meld. Nr. 39 (2008‐2009)
Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen.
I St.meld. nr. 21 (2011‐2012) Norsk klimapolitikk, fremmet i april i år, vil Regjeringen gjennom aktiv,
bærekraftig skogpolitikk, opprettholde eller øke karbonlageret, blant annet gjennom styrket innsats
innen skogplanteforedling, økt plantetetthet og gjeninnføring av forbudet mot hogst av ungskog,
samt styrke skogvernet. Regjeringen vil legge fram en strategi for økt skogplanting.
Både Fylkesmannen og Fylkeskommunen har et ansvar for gjennomføring av skogpolitikken regionalt.
I følge forslaget til strategi, skal det utarbeides en handlingsplan med fordeling av ansvar og
oppgaver. Nedenfor er et kort sammendrag av de enkelte punktene i strategien:
RESSURSGRUNNLAGET
Innlandet har 20,8 mill. dekar produktivt skogareal. Stående volum er 200 mill. kubikkmeter, fordelt
på 125 mill. kubikkmeter i Hedmark og 75 mill. kubikkmeter i Oppland. Årlig tilvekst er 7,9 mill.
kubikkmeter og årlig avvirkning 3,3 mill. kubikkmeter. Dermed øker CO2 – bindingen i skogen hvert
eneste år. 
Omkring 50 % av tømmeret er egnet som sagtømmer, resten er massevirke, som enten kan brukes i
treforedlingsindustri eller som bioenergi. Innlandet foredler det mest av sagtømmer (85 %) selv. Men
over 90 % av massevirket blir foredlet utenfor regionen.
MILJØ OG KLIMA
I tillegg til å bidra til stor nasjonal verdiskaping, er skogen viktig for bevaring av biologisk mangfold,
for friluftslivet, og ikke minst for opptak og binding av CO2 som et bidrag til løsning av
klimautfordringene. Under dette kapitlet er det 2 målsettinger og 4 strategier til disse. Målene er:
Innlandet skal bli best på et bærekraftig skogbruk.
Strategier:
1. Øke kompetansen om hvordan miljøhensyn kan ivaretas i skogbruket.
2. Skape arenaer for diskusjon og samarbeid for å sikre et bærekraftig skogbruk.
Skogressursene i Innlandet skal bidra til å nå nasjonale klimamål.
Strategier:
1. Øke produksjonen og bruken av biomasse fra skogen i Innlandet.
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2. Gjennomføre tiltak i henhold til kommunale og fylkeskommunale energi‐ og klimaplaner.
SKOGBASERT VERDISKAPING; TREBRUK, BIOENERGI OG SKOGPRODUKSJON
Innenfor verdiskaping knyttet til de 3 delområdene trebruk, bioenergi og skogproduksjon er det satt
opp følgende mål og strategier:

Innlandet skal bli best på bruk av tre.
Strategier:
1. Synliggjøre treets muligheter som byggemateriale og bidra til utvikling av Innlandets
leverandørindustri gjennom økt bruk av tre i offentlige bygg.
2. Støtte forsknings‐ og utviklingsprosjekter som sikrer større regional avsetning og verdiskaping for
Innlandets skogressurser.
3. Bidra til videreutvikling av kompetansemiljøer som fremmer bruk av tre.
4. Fremme bruk av tre i landbruksbygg.
Innlandet skal være best på utvikling og bruk av skogbasert bioenergi.
Strategier:
1. Øke næringsrettet forskning og utvikling innen produksjon og utnyttelse av bioenergi
2. Arbeide for etablering av storskala bioenergianlegg på Østlandet.
3. Styrke landbruket som bruker og leverandør av bioenergi.
Den langsiktige produksjonen og utnyttelsen av skogsråstoffet skal øke for å møte
framtidig etterspørsel.
Strategier:
1. Sikre en aktiv forvaltning av skogarealene med hensyn til økt skogproduksjon.
2. Bidra til effektive tiltak for å forebygge og redusere skader på skog.
3. Bidra til høyere ressursutnyttelse på mer vanskelig tilgjengelige arealer og på mindre eiendommer.
4. Bidra til at skogeierne har tilgang til et aktivt og kompetent veiledningsapparat.
INFRASTRUKTUR; TRANSPORT, REKRUTTERING OG KOMPETANSE
Innenfor disse områdene har strategien følgende mål og enkeltstrategier:

Redusere skogbrukets og skogindustriens transportkostnader.
Strategier:
1. Stimulere til økt transport av tømmer og flis på bane gjennom investeringer i og utvikling av
jernbanenett og terminaler.
2. Øke investeringer i skogsvegnettet, spesielt vedlikehold av eksisterende vegnett og ombygging av
skogsbilvegnettets hovedveger til standard som tåler helårsbruk.
3. Opprustingen av det offentlige vegnettet videreføres i henhold til flaskehalsanalyser og 56 tonn
totalvekt for vogntog innføres som standard. Innføring av 60 tonn totalvekt for tømmertransport på
alle strekninger der vegstandarden gir rom for det.
Innlandet skal ha den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skog‐ og
tresektoren.
Strategier:
1. Sikre rekruttering til skog‐ og trebaserte studier gjennom målrettede tiltak og prosjekter, og sikre
at innholdet i utdanningen er tilpasset skog‐ og trenæringens behov.
2. Etablere muligheter for arbeidserfaring, utplassering og lærlingplasser i samarbeid med næringen.
3. Videreutvikle undervisningsopplegg om skog, tre og klima i skoleverket.
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VURDERING
Strategidokumentet gir en god oversikt over mulighetene for skog‐ og tresektoren i Innlandet. Når
tilveksten er over dobbelt så stor som avvirkningen, er det et stort potensial i økt avvirkning, og i
tillegg mulighet for fortsatt binding av mer CO2 i skogen i fylkene våre. Men mye av skogen, særlig
gammel granskog, vil kollapse, dersom den ikke blir hogd, når den er hogstmoden. Da vil tilveksten
gå betydelig ned og skogen frigjøre CO2, når den råtner. Derfor er det viktig å nytte skogens tilvekst
til verdiskaping og binde CO2 i trevirke i bygninger og erstatte fossilt brensel med fornybar bioenergi
fra skogen.
De 3,3 mill. kubikkmeter tømmer, som årlig blir avvirket i Innlandet, har en førstehåndsverdi på
omkring 1 milliard kroner, og gir en verdiskaping på flere ganger dette beløpet ved videreforedling.
Økt avvirkning vil øke denne verdiskapingen. På Hadeland utnytter skogbruket en langt større andel
av tilveksten enn i det meste av Innlandet, omkring 80 – 90 %. Potensialet for økt avkastning er hos
oss er først og fremst knyttet til økt uttak av bioenergivirke.
Strategien drøfter i liten grad de store utfordringene næringene står overfor. Her er nok å nevne
konkurransesituasjonen på verdensmarkedet, som har ført til at en betydelig del av skogindustrien i
Norge er gått tapt det siste halvåret ved at papirfabrikkene på Follum i Hønefoss og M. Petterson i
Moss er lagt. En vesentlig del av virket i hele Vest‐Oppland har gått til Follum. Dersom det ikke
kommer ny treforedlings‐industri på Østlandet, må en stor del massevirket i vår region eksporteres til
Sverige, med høye transportkostnader, og i konkurranse med tømmer fra Hedmark, som tradisjonelt
har gått til Sverige.
Derfor er det svært viktig å få ny treindustri i nærheten av vår region. Arbeidet som Viken
skogeierforening gjør for å utvikle ny treforedlingsindustri på Follum, er derfor av avgjørende
betydning. Regjeringen har satt av 125 millioner ekstraordinært til forskning og utvikling innen
skogbruk og skogindustri. Dette er viktige midler, men utvikling av skogindustri krever ofte milliard‐
investeringer. Derfor er det avgjørende at privat kapital får langsiktig gode rammebetingelser ved
investering i foredling av fornybare råstoff som fra skogen.
Skal vi få høyverdig virkeskvalitet i framtida, må vi ha kontroll over både elg‐ og hjorte‐stammen., slik
at skogen ikke blir nedbeitet og skadet. Dette er også viktig for raskt å få ny skog og dermed binde
CO2. Beitetrykket og gammel tradisjon gjør ofte at vi får etablert gran, der det er best forhold for
bjørk og furu. Her er informasjonsarbeid overfor skogeierne og jegerne vesentlig for å få viltstammen
i balanse med skogressursene og å få etablert rett treslag på rett sted.
Det drives skogbruk på ¾ av landarealet i kommunene våre. Skogbruket må følge opp
miljølovgivningen og miljøsertifiseringen på en fullverdig måte. Derfor må alle i næringen legge mye
arbeid i å ta hensyn til naturmangfoldet og kulturminner. Mye arbeid legges i å kontrollere natur‐ og
artsdatabaser og kulturminnebaser. Det er betydelig behov at regionale myndigheter kvalitets‐sikrer
disse databasene og bidrar til at de er mer brukervennlige.

Vedlegg til sak
Skog og trestrategi
2013-2016_høring.pd
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32/12 Vei‐ og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.
Arkivsak‐dok. 12/01431‐1
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
32/12

Innstilling:
350 000 kr bevilges til påvirkningsarbeid og markedsføring av viktige samferdselsprosjekter for
Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
I «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» omdisponeres beløp avsatt til Stedsutvikling Harestua.
I tillegg tas 150 000 fra avsatt reserve.

Saksdokumenter
Reg.råd sak 19/12 Nasjonal transportplan 2014 ‐ 2023
Regional handlingsplan for Hadeland 2012.
E‐post fra Oppland fylkeskommune av 7. juni 2012

Vedlagt
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
NTP 2014‐2023:
På forrige møte vedtok regionrådet innspill til fylkeskommunens høringsuttalelse til Nasjonal
transportplan 2014 – 2023 (NTP). Innspillet inneholdt mange forventninger og krav knyttet til viktige
samferdselsprosjekter for Hadeland. I først rekke er kravene knytte til utbygging og forbedring av Rv
4, Rv 35 og Gjøvikbanen. Arbeidet med å få disse strekningene prioritert gjennom behandling av NTP
er godt i gang.

Ulke alliansepartner for kommunene på Hadeland.
Med utgangspunkt i at de viktige samferdselsprosjektene våre ligger i ulike transportkorridorer har
kommunene valgt ulike alliansepartner for å få gjennomslag når Stortinget skal foreta endelige
behandling av NTP 2014‐2023 neste vår.
Jevnaker har etablert samarbeid med kommunene på Ringerike. Gjennom selskapet Ringerike
utvikling har disse kommunen, sammen med næringslivet, etabler prosjektet LINK Ringerike. Dette
prosjektet skal bidra til å realisere fire viktige veg‐ og baneprosjekter på Ringerike og få disse
prioritert inn i NTP 2014‐2023. Rv 35 Eggemoen – Olimb er et av disse prosjektene.
Kommunene Gran og Lunner har etablert samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen og Nittedal
for utvikling av Rv 4 og Gjøvikbanene. Dette samarbeidet bygger videre på arbeid som allerede pågår
i regi av «Rv 4 – forum» og «Jernbaneforum Gjøvikbanen». I tillegg er det etablert en «Ressursgruppe
for Rv 4» hvor næringslivet er sterkere representert.
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En er nå i ferd med å knytte til seg et kompetansemiljø for å utvikle en helhetlig påvirkningsstrategi
for Rv 4 og Gjøvikbanene. Som målsettingen for dette arbeidet er følgende formulert:
«Stortinget vedtar en NTP 2014‐2023 med mest mulig investeringsmidler til Gjøvikbanen og Rv 4 med
tanke på å korte ned reisetiden til Oslo».
Ander viktige begivenheter.
FN har vedtatt utvidelse av E 16 slik at Rv 35 på strekningen Hønefoss – Jessheim vil bli en del av
denne. Den nye E 16 vil gå fra Londonderry i Nord‐Irland til Bergen, følge nåværende E 16 til
Hønefoss, derfra til Gardermoen, Kongsvinger og til Gävle i Sverige.
Den nye E.16 blir åpnet 25. sept. med et arrangement i Kongsvinger hvor samferdselsministerne og
vegdirektørene i Norge og Sverige deltar.

Vurdering:
Dersom en skal lykkes i arbeidet med å få våre viktige veg‐ og baneprosjekter prioritert i NTP 2014‐
2023 vil dette kreve tung og målrettet innsats fra flere parter. Slik innsats vil også kreve økonomiske
ressurser og muligheter til å engasjere nødvendig kompetanse til målrettet innsasts.
Det kan også være behov for økonomiske ressurser i forbindelse markedsføring av ny E 16 trase.
Å bruke midler fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune til dette arbeidet,
vurderes å ligge klart innenfor de prinsipper som er utarbeidet for bruk av midler fra denne avtalen.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2012, som regionrådet vedtok 25. nov. i fjor, er bl.a. følgende
punkter innarbeidet:


Stedsutvikling Harestua.
Delfinansiering.
Forutsetter initiativ og prosjektutvikling fra Lunner kommune.
Bruk av LUK‐midler kan bli aktuelt.
(Statlige midler til Lokal samfunnsutvikling i kommunene.)

200 000



Reserve ‐ Til prosjekter under utvikling

205 838

16. mars. fattet regionrådet vedtak hvor en reserverte 75 000 kr fra avsatt reserve til en mulig
framtidig etablering av «Ambassade» ved Oslo S. Påfølgende befaring og drøfting med Rom Eiendom
gjør det mindre sannsynlig at disse planene blir realisert.
I tillegg kommer at vi 7. juni mottok beskjed fra Oppland fylkeskommune om at
stedsutviklingsprosjektet på Harestua var tildelt 200 000 kr i statlige LUK‐midler. Dette medfører at
partnerskapsmidler som var reservert dette prosjektet kan omdisponeres.
Å lykkes med å få realisert prioriterte veg‐ og baneprosjekter vurderes som et av de aller viktigste
regionale utviklingstiltakene i vår region. Det innstilles derfor på at midler avsatt til stedsutvikling
Harestua omdisponeres til dette formålet og at det tas 150 000 kr fra avsatt reserve.
Fordeling av midler på de enkelte samferdselstiltak avgjøres etter drøfting i
ordfører‐/rådmannsmøte.
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33/12 Bedriftskontoret for Utdanning. Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt
for å få flere til å fullføre videregående opplæring.
Arkivsak‐dok. 11/02387‐3
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
33/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Bedriftskontakt for opplæring.
Midlene tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter
Prosjektplan Bedriftskontakt, datert 19.4.12
Fordeling av skjønnsmidler til omstilling og fornying.
Brev til Gran kommune fra Fylkesmannen i Oppland, av 21. mai 2012

Vedlagt
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet er flere ganger orientert om arbeidet med prosjektet Bedriftskontakt, sist gjennom
orientering fra NAV‐leder Tone Elisabeth Andersen og rektor Trond Kristian Holter på møtet i
regionrådet 16. mars i år.

Nå‐situasjonen på Hadeland
Kommunene på Hadeland arbeider med flere tiltak som skal berede grunnen for at flere fullfører
videregående opplæring. Grunnskolen har fokus på det helhetlige skoleløpet med særlig vekt på
leseferdigheter og læringsmiljø. Det gjøres mye for å øke elevenes faglige ferdigheter, spesielt i
matematikk og norsk.
Hadeland videregående skole har inneværende år hatt fokus på IKO‐modellen. Målet med IKO er å
fange opp elever som begynner å få fravær tidlig i skoleåret.
Sammenlignet med landsgjennomsnittet er ikke frafallet i den videregående skolen stor på Hadeland.
Andelen elever som slutter har de siste årene vært som følger:
2006/2007
4,7 % (4,7 %)
2007/2008
3,4 % (4,5 %)
2008/2009
2,1 % (3,6 %)
2009/2010
3,4 % (4,3 %)
2010/2011
3,7 % (3,5 %)
Skolene har i denne perioden hatt ca. 850 elever. Tallene i parentes er gjennomsnittstall for Oppland.
Selv om prosenttallene ikke er store utgjør dette mellom 20 og 30 elever pr år (28 elever forrige
skoleår).
NAV‐ kontorene på Hadeland prioriterer innsats mot ungdom høyt. Totalt var 202 ungdom under 24
år registrert ved de to NAV‐kontorene ved nyttår.
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Utfordringene
Vi vet at det å fullføre videregående opplæring, med et best mulig resultat er av stor betydning for
muligheten til å skaffe seg framtidig arbeid og bli værende i arbeidslivet. 1 av 4 unge uføre har ikke
fullført videregående opplæring. At ungdom fullfører utdanningen sin og går over i arbeid og unngår
å bli brukere av NAV har også store samfunnsøkonomiske konsekvenser, og bidrar til å redusere
kommunale utgifter både på kort og lang sikt.
Den elevgruppen man lykkes dårligst med i den videregående skole, er ikke nødvendigvis elever med
store fagvansker, men ofte elever som strever med sammensatt problematikk knyttet til psykososiale
problemer. Dette er elever som ofte kommer fra sårbare miljøer, har lite nettverk og ofte andre
problemer knyttet til familie‐ og oppvekstsituasjonen.
For å lykkes med disse elevene kreves det ofte tett personlig kontakt, et helhetlig
undervisningsopplegg og å integrere trening av sosiale ferdigheter med det faglige arbeidet.

Mål for prosjektet.
Prosjektet har følgende hovedmål og delmål:
Hovedmål:



Flere elever fullfører videregående opplæring.

Delmål:







Redusere antall unge NAV‐brukere på Hadeland til et minimum.
Etablere og formalisere gode opplæringsarenaer for målgruppen.
Utarbeide en prosjektplan for prosjektgjennomføringen.
Utarbeide rapport som viser konkrete tall over gjennomføring, og en generell
evaluering av prosjektet.
Utarbeide plan for videreføring og implementering av god praksis fra prosjektet.

Roller og organisering:
NAV:
NAV Hadeland vil ha arbeidsgiveransvaret for bedriftskontakten (prosjektleder).
NAV har mye kontakt med lokalt næringsliv og bedriftskontakten vil jobbe tett sammen med
veiledere i NAV for å dele kunnskap om arbeidsmarkedet lokalt.
Hadeland videregående skole:
Skolen viderefører de rutinene man har i dag med samtale med elev og foresatte for de som ønsker å
slutte ved skolen. Gjennom tiltaket vil skolen utvikle gode alternativer for denne elevgruppen for å
kunne tilrettelegge opplæringen slik at eleven opprettholder sin tilknytting til skole‐ og elevmiljøet.
Ut fra kartlegging og samtale med elev og foresatte vil skolen i samarbeid med den enkelt tilby
opplæring knyttet til praksisplass i kommuner eller lokalt næringsliv. Eleven vil også kunne følge noen
fag ved skolen.
Det er skolens ansvar, i samarbeid med elev og foresatte, å utarbeide plan for opplæringen.
Skolen sørger for at eleven får en tett oppfølging gjennom bedriftskontakten og skolens faglærere og
holder tett og god dialog med bedriftene hvor elevene er.
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Kommunene
Kommunene har ansvar for alle innbyggerne i regionen, også elever i den videregående skolen, og er
opptatt av at den enkelte skal ha et godt og meningsfullt liv og at flest mulig fullfører videregående
opplæring.
Kommunene ønsker derfor å benytte prosjektet bedriftskontakt som et tiltak som utvikles i nær
tilknytning til kommunens arbeidsgiverpolitikk. Dette vil være viktig for å:
 rekruttere arbeidstakere til yrker hvor kommunene vet en vil få rekrutteringsproblemer.
 bidra til at flest mulig unge får et godt voksenliv og at antall NAV‐brukere reduseres.
Kommunene vil forplikte seg til å stille med minst 3 praksisplasser hver, dvs. totalt 9 plasser per år.

Styringsgruppe:
Prosjektet vil bli ledet av en styringsgruppe med følgende sammensetning:







En rep. fra hver av kommunene
Hadeland videregående skole
NAV
Opplæringskontoret for Håndverk og Industrifag
Regionrådet for Hadeland
Private virksomheter som deltar i prosjektet

Gjennomføring av prosjektet.
Prosjektet er nå igangsatt med prosjektleder i full stilling. Revidert prosjektplan er under utvikling og
vil bli lagt farm for godkjenning i styringsgruppa. Prosjektperioden er beregnet å vare fram til og med
skoleåret 2014/2015.
Det vil bli tatt kontakt med prosjektet Ung i Oppland som gjennomføres i regi av Fylkesmannen og en
vil søke å utvikle samarbeid med dette prosjektet.

Økonomi:
Prosjektet er ikke fullfinansiert.
Fra Fylkesmannen i Oppland har en imidlertid fått innvilget skjønnsmidler til omstilling og fornying til
prosjektet to år på rad. 150 000 kr både i 2011 og 2012. Til sammen 300 000 kr.
Gjennom bevilgningen regionrådet inviteres til å gjøre i dag, vil prosjektet ha mottatt tilsammen
300 000 kr i partnerskapsmidler (100 000 i 2011 og 200 000 i 2012).
I tillegg har fylkeskommunen bidratt med 75 000 kr. til prosjektet. Det pågår drøftinger med Oppland
fylkeskommune om ytterligere medfinansiering.
Totalt har en da opparbeidet seg en oppstartskapital på 675 000 kr. Dette har NAV‐Hadeland vurdert
som tilstrekkelig til å igangsette prosjektet.
En har i tillegg hatt kontakt med stortingsrepresentanter som undersøker muligheter for statlig
medfinansiering. Denne kontakten vil bli fulgt opp.
Styringsgruppa må også drøfte hvordan annen medfinansiering kan etableres.

Vurdering:
Regionkoordinator vurderer prosjektet som svært viktig. Selv om fylkeskommunen som skoleeier har
hovedansvaret for tilbudet i den videregående skolen har vi alle et ansvar for at flest mulig fullfører
videregående opplæring. For kommunene er tiltak som bidrar til dette svært viktige.
Vi vet at det å fullføre videregående opplæring er av stor betydning for muligheten til å skaffe seg
arbeid som voksen og muligheter til videre utdanning. At ungdom unngår å bli brukere av NAV har
også store økonomiske konsekvenser for kommunene.
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Men viktigst er det at fullført videregående skole framstår som et av de aller viktigste kriteriene for
et godt voksenliv med god helse og sosialt nettverk.
Prosjekt er et forsøk på å utvikle en lokal modell innenfor et område som debatteres mye på
nasjonalt nivå, men som ingen har et entydig svar på. Det vil bli viktig å etablere tette relasjoner til
offentlige og private virksomheter som er med i prosjektet, samt synliggjøre deres mulighet og bidra
til at de motiveres til å ivareta sitt samfunnsansvar.
Antall elever som prosjektet skal ivareta til enhver tid bør være 8‐12 elever.
Det innstilles på at midler fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune stilles til disposisjon
for prosjektet i samsvar med hva regionrådet innarbeidet i vedtatt Regional handlingsplan for
Hadeland 2012.

Vedlegg til sak
Prosjektplan
Bedriftskontakt 19.04
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34/12 Kompetanseutvikling på Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus
Hadeland.
Arkivsak‐dok. 12/01429‐2
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
34/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012bevilges 250 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter
Avtale om tilrettelegging av Fag‐ og Høyskoleutdanning på Hadeland
Kompetanseutvikling på Hadeland. Prosjektplan for 2012 og 2013.
Avtale om Karrieresenter Hadeland, fra sept. 2008
Regional handlingsplan for Hadeland 2012
Regional planstrategi for Oppland 2012‐2016. Høringsutkast.

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei
Nei

Bakgrunn:
Regionrådet for Hadeland har alltid benyttet noen midler fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune til medfinansiering av kompetanseprosjekter rettet mot regionens voksene
befolkning.
Til grunn for denne satsingen ligger flere avtaler og føringer innarbeidet i ulike planer.
Vedlagt ligger «Avtale om tilrettelegging av desentral Fag‐ og Høgskoleutdanning på Hadeland» som
ble inngått mellom kommunene, fylkeskommunene og Karrieresenteret Opus Hadeland høsten 2010.
Dette er videreføring av tidligere avtale inngått i 2002.
Som det framgår av avtalen forplikter Karrieresenteret Opus Hadeland å påta seg oppdraget med å
legge til rette for og administrere desentrale Fag‐ og Høgskoleutdanninger for voksne på Hadeland.
Kostnadene ved dette er fastsatt til 180 000 kr. pr år.
Oppdraget til karrieresenteret er ytterligere stadfestet gjennom «Avtale om Karrieresenter
Hadeland» som ble inngått mellom kommunene, fylkeskommunen og NAV i 2008.
I Regionalt handlingsprogram for Oppland 2012 er «Øke kompetansenivået i den voksne
befolkningen» ført opp som det første politiske resultatmål.

Tidligere prosjekter
Flere utdanningsprosjekter er gjennomført hvor partnerskapsmidler er benyttet som
medfinansiering. Dette har ført til at aktiviteten i vår region har vært forholdsvis stor, også
sammenlignet med andre regioner i Oppland. Siste prosjekt hadde tittelen «Desentral utdanning på
Hadeland» og ble gjennomført i åren 2010 og 2011. Prosjektplan og bevilgning av partnerskapsmidler
til dette ble behandlet ar regionrådet i juni 2010 og i samme måned i 2011 (Sakene 21/10 og 26/11).
Som det går fram av vedlagt plan for prosjekt som nå igangsettes bidro dette til at 91 personer
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gjennomførte desentralisert høyskoleutdanning i regi av Karrieresenter Opus Hadeland i fjor og at 84
gjennomførte deltidsstudier i regi av fagskoler.

«Kompetanseutvikling på Hadeland» ‐ prosjekt for 2012 og 2013.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2012, som regionrådet behandlet og vedtok 25. nov. i fjor (sak
46/11) var følgende innarbeidet som retningsgivende for bruk av partnerskapsmidler i 2012:


Kompetanseutvikling Hadeland.
Prosjekt i regi av Karrieresenteret som understøtter
avtalene inngått med kommunene.
Mål: Samarbeid om kompetanseutvikling – hovedfokus
små og mellomstore bedrifter.

250 000

Med utgangspunkt i dette er vedlagt prosjektplan utarbeidet.
Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» vil ha som hovedmål å:
Utvikle og legge til rette for målrettet kompetanseutvikling for voksne i regionen, med hovedfokus på
små og mellomstore bedrifter. Tilføre nåværende og framtidige bedrifter ny kompetanse ‐ for å
utvikle nye arbeidsplasser og derigjennom beholde og videreutvikle kompetansen i regionen.
Som delmål er følgende utformet:
 Videreutvikle samarbeidet med regionalt arbeidsliv om kompetanseutvikling
 Skaffe kunnskap om hva ledere av små og mellomstore bedrifter tenker om
kompetanseutvikling.
 Utvikle nettverk og opplæringstiltak i henhold til definert behov
 Videreføre eksisterende aktiviteter
 Avklare hvordan virksomheten kan videreføres i varig drift etter at prosjektperioden er over.
Bakgrunnen for prosjektet er erkjennelsen av at små og mellomstore bedrifter (SMB) er
dominerende i næringslivet, dette gjelder også for Hadeland. Det er ofte lite samarbeid om
kompetanseutvikling med disse bedriftene. Dette er blant annet dokumentert i rapport fra
forvaltningsrevisjonen i Oppland fylkeskommune (2011).
Det er grunn til å tro at mange SMB‐bedrifter er mangelfullt orientert om tilbudet som finnes.
En ønsker i dette prosjektet å legge hovedvekten på kompetanseutvikling i samarbeid med et utvalg
av regionens små og mellomstore bedrifter. En vil starte med bygg‐ og anlegg‐ og service‐bransjen,
for å skaffe erfaring for videre prosesser i andre næringer.
Mer om det konkrete innholdet framgår av s. 8 i vedlagt prosjektplane.
Tidligere igangsatte fag‐ og høyskoleprosjekter videreføres og utvikles i tråd med inngått avtale.
Prosjektet gjennomføres etter PLP – metodikken. Regionkoordinator er prosjektansvarlig (PA) og
med John Kristiansen, daglig leder ved Karrieresenteret Opus Hadeland er prosjektleder (PL). Det
opprettes egen styringsgruppe for prosjektet, slik det framgår av side 7 i prosjektplanen.
Styringsgruppas medlemmer sitter også i Regionalt kompetanseforum, som er et rådgivende organ
for Karrieresenteret. Møter i styringsgruppa vil derfor bli holdt i tilknytning til møtene i
kompetanseforumet.

Vurdering:
Å bidra til kompetanseutvikling og å øke kompetansenivået til den voksne delen av befolkningen er
et høyt prioritert område i Oppland. Dette følges også opp i forslag til Regional planstrategi for
Oppland for perioden 2012‐2016. Her er kompetanse foreslått som et av tre satsingsområder.
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Kompetanse er en avgjørende faktor i velferdsutviklingen og det er viktig at bedrifter klarer å skaffe
kompetent arbeidskraft. Et næringsliv med høyt kompetansenivå er mer innovativt og robust til å
takle motgang og stagnasjon og bedre i stand til å utvikle seg når konjekturene gir anledning til det.
Mye tyder på at små og mellomstore bedrifter, som vi har flest av i vår region, står overfor de største
utfordringene når det gjelder å utvikle den kompetansen som gjør dem konkurransedyktig. Større
bedrifter har ofte større nettverk og ressurser til oppdatering av sine ansatte.
Prosjektet «Kompetanseutvikling på Hadeland» tilfredsstiller på en god måte de kravene til
prosjektet som er innarbeidet i «Regional handlingsplan for Hadeland», som regionrådet vedtok i
november i fjor. Det innstilles derfor på at midlene som er avsatt stilles til disposisjon for prosjektet.

Vedlegg til sak
Avtale om desentral
høyskoleutdanning K2

Prosjektplan
Kompetanseutvikling p
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35/12 Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Bruk av partnerskapsmidler til nytt prosjekt.
Arkivsak‐dok. 12/01452‐1
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
35/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 300 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Midlene benyttes til gjennomføring av prosjektet både i 2012 og 2013.

Saksdokumenter
Foreløpig prosjektbeskrivelse Klimapådriver Hadeland
Fordeling av skjønnsmidler til omstilling og fornying.
Brev til Gran kommune fra Fylkesmannen i Oppland, av 21.mai 2012
Klimapådriver for Hadeland.
Sluttrapport fra prosjekt med varighet 01.08.09 til 31.07.11.

Vedlagt
Ja
Nei
Nei

Bakgrunn:
Kommunene på Hadeland hadde egen klimapådriver i perioden 01.08.09 – 31.07.11. Denne
klimapådriveren var et resultat av at kommunene, sammen med Oppland fylkeskommune, var utpekt
som de første «Grønne energikommuner» og stillingen som klimapådriver ble delvis finansier av
midler fra dette prosjektet. «Grønne energikommuner» er avsluttet, men klimapådrivers sluttrapport
og kommunenes erfaringer viser at det er behov for å videreføre engasjementet rundt
klimautfordringene og oppfølging av kommunenes klima‐ og energiplaner.
Det vises i denne forbindelse til sluttkonferansen for prosjektet Klimapådriver for Hadeland, som ble
holdt på Randsvangen 31. mai i fjor og behandlingen av sluttrapport fra prosjektet som ble drøftet
med regionrådet i møte 16. september.
Det vises videre til tydelige signaler fra Fylkesmannen i Oppland om verdien av å videreføre arbeidet
og påfølgende drøftinger i møter mellom ordførere og rådmenn, som regionrådet er orientert om,
bl.a. 9 des. i fjor og 3. januar og 1. februar i år.

Foreløpig prosjektbeskrivelse for nytt prosjekt:
En foreløpig prosjektbeskrivelse ligger vedlagt. Denne er utarbeidet av representanter for
kommunene, tidligere klimapådriver Live Ytrehus og regionrådets prosjektmedarbeider Elisabeth
Raastad Kjørven. Fylkesmannens miljøvernavdeling har fått prosjektbeskrivelsen til gjennomgang.
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Følgende målsettinger er utarbeidet for det nye prosjektet:


1. Initiere og bidra til felles rullering av kommunenes klima og energiplaner slik at disse blir et godt
verktøy for å oppnå konkrete mål.
2. Inspirere og være en pådriver for at kommunene når målsettingene som er vedtatt i klima og
energiplanene, og at det oppnås konkrete resultater for energieffektivisering, energiomlegging
og reduksjon av klimautslipp i kommunene.
3. Bidra til at kompetanse og mobilisering for energi‐ og klimaarbeidet i befolkning og næringsliv
styrkes vesentlig
Arbeidsoppgaver som gir positiv synergieffekt for alle tre kommunene skal prioriteres.
Prioriterte arbeidsoppgaver vil være:
Holdningsskapende arbeid:
I samarbeid med skoleverket, og innbyggere. (selvstendig ansvar)
Arbeid for langsiktige og bærekraftige løsninger (pådriverfunksjon):
Her vil en ha fokus på områder som:
 Energieffektivisering i bygg.
 Miljøvennlige innkjøp og å utnytte kommunenes rolle som «forbilde» (f.eks. gjennom bruk av
elbiler/hybridbiler som tjenestebiler).
 Bruk av verktøy som er utviklet for å oppnå miljø‐ og klimamål.
 Skolering av ansatte med driftsansvar.
 Opparbeidelse av system for miljøfyrtårnsertifisering.
 Informasjon og synliggjøring av oppnådde resultater
Eksisterende samarbeid som skal involveres:
Prosjektet må gjennomføres i nært samarbeid med etablerte organ og organisasjoner. Av naturlige
samarbeidsparter nevnes:
‐ Landbrukskontoret for Hadeland
‐ HRA
‐ Hadeland Energi
‐ Energiråd Innlandet
‐ Prosjektet «Hadeland – Nært og naturlig»
‐ Prosjektet «Lokaltrafikk på Hadeland»
‐ Folkehelsearbeidet i kommunene
‐ Frivillige lag og foreninger.
Pådriverrollen skal prioriteres og prosjektet skal ha fokus på «å jobbe med det som virker».
Ved oppstart av prosjektet utarbeider prosjektleder en mer presis prosjektplan, med tydelige
beslutningspunkter og milepæler for prosjektperioden, samt strategi for gjennomføring.
Rådmennene vil være styringsgruppe for prosjektet og ha ansvaret for at arbeidet til klimapådriveren
forankres godt i kommunenes administrasjon
Prosjektleder plasseres organisatorisk hos regionrådet, med en kontordag/arbeidsdag pr uke i hver
kommune.
Rapportering gjennomføres som på samme måt som ved det forrige klimapådriverprosjekt.
Prosjektperioden vil være på 3 år, fra 1.8. 2012 til 31.7.2015.
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Økonomi:
Følgende finansieringsplan er innarbeidet i prosjektbeskrivelsen:
Finansiering (i1000 kr)
Totalbudsjett
Egenandel kommune
Skjønnsmidler FM
Partnerskapsmidler
Ev. nasjonale prosjektm.

2012
283 000
60 000
123 000
100 000

2013
850 000
180 000
370 000
300 000

2014
850 000
180 000
370 000
300 000

2015
425 000
90 000
185 000
150 000

Fylkesmannen i Oppland har tildelt prosjektet 150 000 kr i skjønnsmidler til omstilling og fornying
2012.
Følgende er innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2012, som regionrådet vedtok i nov. i
fjor:
 Oppfølgingsprosjekt Klimapådriver.
Ca.
300 000
Ref. behandling av sluttrapport og orientering på møtet i regionrådet 16. sep. og drøfting i
rådmannsmøte 4. okt. Mer kraftfull oppfølging kan være aktuell.
Mål: Prosjektleder i full stilling. Annen finansiering også nødvendig.
Avklares tidlig 2012.

Vurdering:
Å følge opp klimapådriverprosjektet, som ble gjennomført da kommunene på Hadeland var Grønne
energikommuner, har vært et prioritert mål for regionrådet.
Det vurderes som viktig å følge opp de tiltakene som da ble igangsatt, utøve pådriverfunksjon mot
kommunene slik at klima‐ og energiplanene revideres og gjennomføres og å utvikle samarbeidet med
bedrifter og organisasjoner med ansvar og engasjement innenfor klima‐ og energisektoren.
Prosjektet vurderes nå til å være tilstrekkelig finansiert for igangsettes. En forutsetter at en gjennom
dialog med fylkesmannen og andre kan komme fram til ordning som gjør at hele prosjektperioden
kan finansieres og gjennomføres.
Engasjementet vil derfor bli lyst ledig i løpet av måneden med tilsetting tidligst mulig etter
sommerferien.
I vedtatt «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» er det avsatt 300 000 kr fra
partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune til prosjektet. En vil innstille på at disse midlene
bevilges selv om budsjettet bare forutsetter bruk av 100 000 kr. fra denne avtalen i år.
Partnerskapsmidlene vil være overførbare og komme til fratrekk på neste års behov.

Vedlegg til sak
Foreløpig
prosjektbeskrivelse kl
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36/12 Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013 ‐ Bruk av partnerskapsmidler
2012
Arkivsak‐dok. 11/03380‐3
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
36/12

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland» og «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» bevilges
100 000 kr til Hadeland Folkemuseums 100 års – jubileum. Bidraget benyttes til ledelse og
utviklingsarbeid knyttet til prosjektet.

Saksdokumenter
Konseptskisse Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013
Årsrapport til regionrådet for Hadeland Folkemuseum 100 år 1913 – 2013
«lavterskelmagasin og formidlingsarena»
Reg.rådsak 27/10 og 36/11
Regional handlingsplan for Hadeland 2012

Vedlagt
Ja
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Hadeland folkemuseum er 100 år i 2013. Regionrådet har tidligere gitt sin tilslutning til planene for
jubileumsprosjektet og prosjektet har mottatt tilsammen 350 000 kr i regionale partnerskapsmidler
fordelt på årene 2010 og 2011.
Jubileumsprosjektet innebærer å ruste opp eksisterende utstillingshall slik at den blir tilgjengelig for
mer moderne museumsdrift. Utstillingshallen ble bygd i 1956 og er på 400 kvm. På grunn av slitasje
på utstilling og bygning har det meste av hallen vært stengt siden 2004. Å sette hallen i stand slik at
den imøtekommer dagens krav til museumsdrift, vil være det største løftet som er gjort ved
Hadeland folkemuseum i nyere tid.
Totalt er budsjettet for jubileumsprosjektet på 5.4 mill.

Hensikten med jubileumsprosjektet
Konseptskisse fra jubileumsprosjektet er vedlagt. Denne gjør godt rede for hva som skal
gjennomføres.
Hensikten med prosjektet er å kunne presentere større deler av museets samlinger. I dag er
anslagsvis 90 % av gjenstandene magasinert og utilgjengelige for publikum. Sentrale begreper for
arbeidet er lavterskelmagasin og formidlingsarena. Utstillingshallen skal bygges om med
utstillingsområder hvor gjenstander plasseres tettere enn vi er vant til i norske museer, bare delvis
beskyttet fra besøkende. I tillegg vil utstillingsområdet være brutt opp av aktivitetssoner hvor
interaktive virkemidler vil være tilgjengelige. Lyd, bilde og film vil også være en del av utstillingene.
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Prosjektet er et lavkostnadsprosjekt og store deler av arbeidet utføres av museets ansatte i
samarbeid med museets besøkende og andre frivillige.
Prosjektet og arbeidsformen vekker oppsikt og interesse i museumskretser både innenfor og utenfor
regionen. Som en følge av dette har museets ansatte deltatt på nasjonale konferanser og informert
om arbeidet og prosjektet. Andre museer kommer også til Hadeland Folkemuseum for å se på
arbeidet som er gjort. Museenes eget tidsskrift “Museumsnytt” har også laget en reportasje om
prosjektet.
Arbeidet er godt i gang
Saksbehandler har besøkt Hadeland Folkemuseum og fått omvisning/informasjon om det pågående
arbeidet, som er i rute i forhold til fremdriftsplanen (se vedlagt konseptskisse).
Utstillingshallen er isolert og vinduene er blendet. Arbeidet er gjennomført til under budsjett. Dette
har gitt mulighet til at tak og vegger nå også har blitt malt innvendig.
Foreløpig er ikke virkemidler til interaktive aktiviteter kjøpt inn.
Det elektriske arbeidet i utstillingshallen er ferdigstilt og brann og innbruddssikring er installert.
Arbeidet med å registrere, sorterer og klargjøre gjenstandene som skal inn i utstillingshallen er
ferdig, og mange gjenstander er allerede plassert. Dette skjer slik regionrådet tidligere har blitt
informert om gjennom REVITA – prosjektet, som er integrert som en del av jubileumsprosjektet.
Etter hvert som gjenstandene ble registrert ble de også publisert på www.digitaltmuseum.no
Det skal bygges nytt inngangsparti med toaletter på 70 m2 til utstillingshallen. Arbeidet skal utføres
av en entreprenør. Oppstart av arbeidet blir i juni, og påbygget er planlagt ferdig desember 2012.
Oversikt over finansiering pr. 31.12.12
Randsfjordmuseenes egeninnsats og investeringer utgjør minst 1/3 av de totale kostnadene.
Prosjektet har en beregnet totalkostnad på kr 5 791 900,‐. Den største kostnaden i 2012 blir
påbygget.
Delutbetalinger
Oppland Fylkeskommune (Innvilget 400.000 pr år 2010‐2012)
Kulturminneåret 2009/2010, Oppland Fylkeskommune (Innvilget. Hele beløpet utbetalt
2010)
Regionrådet Hadeland – tilskudd fra regionale partnerksalsavtale (Innvilget 150.000 til
“Revita” i 2010, 100.00 pr. år 2010‐2012)
Gran kommune (Innvilget 100.000 pr år 2010‐2012)
Lunner kommune (Innvilget 100.000 pr år 2010‐2012)
Jevnaker kommune (Innvilget 50.000 pr år 2010‐2012)
ABM‐utvikling til Ordet er ditt (Innvilget. Hele beløpet utbetalt 2010)
Sparebankstiftelsen Gran (Innvilget 2011. Utbetalt)
Sparebankstiftelsen Lunner Jevnaker Nittedal (Innvilget 2011. Utbetalt)
Norsk Kulturråd sikringsmidler (Innvilget 2011)
Norsk Kulturråd utviklingsmidler (Innvilget 2011)
Egeninnsats Randsfjordmuseene AS
Investeringsmidler Randsfjordmuseene AS
SUM

Kr
1.200.000
30.000
450.000
300.000
300.000
150.000
170.000
300.000
300.000
40.000
100.000
1.700.000
363.900
5.403.900

Prosjektet manglet ved årsskiftet kr 388.000,‐ før fullfinansiering. Videre arbeid med sluttfinansiering
fortsetter i 2012 med søknader til Stiftelsen UNI og privat næringsliv.
Vi er i tillegg informert om at prosjektet ble innvilget 150 000 kr i januar av Norsk Kulturråd.
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Vurdering:
Regionrådet vurderer jubileumsprosjektet til Hadeland Folkemuseum som godt. Prosjektet er
utradisjonelt og vekker oppsikt, og representerer noe mer enn en vanlig jubileumsmarkering. Det er
et lavkostnadsprosjekt og hadde ikke vært gjennomførbart uten stor fleksibilitet og tilpasningsevne
fra museets egne ansatte. De har gjennom prioriteringer og gode løsninger fått til å kombinere
ombygging og museumsdrift på en imponerende måte.
At utstillingshallen renoveres, moderniseres og gjenåpnes gjør at mange flere av museets
gjenstander nå blir tilgjengelige for publikum. Måten arbeidet er gjort på, med engasjerte ansatte
som er opptatt av kunnskapsdeling, involverer også de besøkende. Informasjon som tidligere var
tørre fakta blir levende og skaper oppmerksomhet og engasjement i blant de besøkende. At
magasinet også skal ha interaktive soner og audiovisuelle virkemidler gjør det trolig mer interessant
for publikum.
Regionrådet har i Regional Handlingsplan for 2012 avsatt 100 000 kr til “Hadeland folkemuseum 100
år i 2013». Bidrag til prosjektledelse og utviklingsarbeid”. Det innstilles på at disse midlene stilles til
disposisjon.

Vedlegg til sak
Konseptskisse
hovedprosjekt.pdf

Årsrapport 2011
Lavterskelmagasin og
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37/12 Temakart Hadeland ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012
Arkivsak‐dok. 11/02388‐3
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Elisabeth Raastad Kjørven

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
37/12

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og
kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2012, bevilges 100 000 kr til
prosjektet Temakart Hadeland.

Vedlagt
Ja
Nei
Nei
Nei

Saksdokumenter
Prosjektbeskrivelse Temakart Hadeland
Årsrapport for 2011 Temakart Hadeland
Reg.rådssak 34/10 og 24/11
Regional handlingsplan for Hadeland 2012

Saksopplysninger:
Allerede i 2003, ved utarbeidelse av Fylkesdelplan for Hadeland 2004 – 2015 ble temakart for
Hadeland satt på dagsorden. Utarbeidelse av slike kart er innarbeidet i planen, men da som et større
prosjekt som også skulle omfatte biologisk mangfold, landbruksområder, kulturminner,
kulturlandskap og vassdrag. Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å realisere et slikt stort
fellesprosjekt.
Det har vært stor interesse for å få arbeidet med temakart i igangsatt, og allerede i 2009 tok
kulturkontoret kontakt med regionkoordinator ang. dette. Utfordringen med å få prosjektet i gang er
nærmere redegjort for i saker som tidligere er lagt frem for regionrådet (sak 34/19 og 24/11).
Prosjektet har mottatt til sammen 200 000 kr i regionale partnerskapsmidler fordelt på årene 2010
og 2011.
Målet med prosjektet er å kunne tilby innbyggere og tilreisende oppdaterte WEB‐kart over turstier,
gang‐ og sykkelveger, gutuer mv. I dette arbeidet ligger også kartlegging gjennom “Barnetråkk”, som
vil være nyttig i.f.t. kommunenes planarbeid. (Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre
planlegging for barn og unge. Barn og unge registrerer selv sine skole‐ og fritidsveier, områder for
opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i
nærområdene).
En ønsker å få synliggjort turmuligheter i nærheten av boområder og aktuelle “grønne korridorer” fra
boområdene og ut i marka/skogsområdene.
Som det går fram av vedlagt prosjektplan er rådmannsgruppa styringsgruppe for prosjektet og
prosjektleder er Else Hagen Lyngstad ved kulturkontoret for Lunner og Gran. Det er dannet en
prosjektgruppe med to representanter fra hver kommune. I tillegg har den enkelte kommune lokale
arbeidsgrupper.
Prosjektbeskrivelsen viser tydelig hvordan prosjektet er forankret i kommunal planlegging.

25

Prosjektet er tverrfaglig med medvirkning fra: helse, kultur, teknisk, plan, skole m.fl. – samt at det
forutsettes et tett samarbeid med frivillige lag/foreninger (Hadeland Turlag, idrettslag, velforeninger
m.fl.). Prosjektbeskrivelsen inneholder også oversikt over aktuelle samarbeidspartnere.
Regionrådet har mottatt årsrapport for 2011 og har blitt orientert om arbeidet av prosjektleder.
Arbeidet så langt
Kommunene er på ulike nivåer i forholdt til å opparbeide turruter som er tilgjengelige via WEB‐ kart.
I Gran kommune er nå flere ruter tilgjengelige via Gran kommunes hjemmeside. Under linken «Ut på
tur på Hadeland» finner en kart med inntegnede turruter og en beskrivelse av turen. Se
http://www.gran.kommune.no/Gran‐kommune/Enheter/Kulturkontoret‐for‐Lunner‐og‐Gran1/Idrett‐
fysisk‐aktivitet‐og‐friluftsliv/Turkart‐Hadeland/
Samen med turrutene finner en også linker til andre aktuelle hjemmesider som for eksempel
Skiforeningen, Pilegrimsleden, DNT/Ut på tur m.fl.
Lunner kommune er også godt i gang med å registrere turruter, men foreløpig er ikke rutene
tilgjengelige via Lunner kommunes hjemmeside. I Lunner kommune ble «Barnetråkk» gjennomført i
2011. Dette er foreløpig bare gjennomført i denne kommunen.
Det er opparbeidet et samarbeid med Hadeland Turlag som går opp rutene for Gran og Lunner.
Landbrukskontoret for Hadeland er også en viktig samarbeidspartner. Grunneiere informeres og gir
samtykke dersom merkede ruter går tett på bebyggelse/gårdstun.
Jevnaker kommune er foreløpig i oppstartsfasen. De har startet igangsatt registrering av turruter og
målet er at disse skal være tilgjengelige med beskrivelser i løpet av sommeren. Kommunen har også
et samarbeid med Jevnaker Idrettsforening for å registrere turrutene.
Videre arbeid
Arbeidet med å opparbeide turruter vil fortsette i alle tre kommunene. Det vurderes også å
utarbeide et hefte med kart og beskrivelser mot slutten av prosjektperioden. Dette vil avhenge av
om det er igjen midler i prosjektet.
Prosjektet er planlagt og gjennomført med bruk av partnerskapsmidler i fire år med følgende beløp;
50 000 kr, 150 000 kr, 100 000 kr og 200 000 kr. Arbeidet er forventet avsluttet i 2013.
I tillegg til partnerskapsmidler og egeninnsats/kommunale midler, ble prosjektet i fjor innvilget
200 000 kr i skjønnsmidler fra Fylkesmannen.
Disse midlene er ikke bevilget til dette prosjektet alene, men til et samarbeid med arbeidet med å
utvikle en “Regional natur‐ og kulturminneplan for Hadeland”.
En ønsker gjennom dette samarbeidet å bidra til få befolkningen mer fysisk aktive ved å bruke
turmulighetene i nærområdene, og samtidig bli gjort oppmerksom på de natur‐ og kulturminner
regionen har.

Vurdering:
Prosjektet Temakart for Hadeland er godt forankret som et prosjekt som omfatter alle kommunene
på Hadeland. Prosjektet framstår som verdifullt i et folkehelseperspektiv, det kan bidra til trivsel og
bolyst både for kommunenes egne innbyggere og for tilreisende.
En ser det som viktig at kartene gjøres tilgjengelige via flere aktuelle hjemmesider. Dette vil i stor
grad kunne øke bruken av turrutene.
En vil også tilrå at det utarbeides brosjyrer med kart og beskrivelser. Mange vil trolig ha glede av
disse.
Regionrådet har i Regional handlingsplan for 2012 avsatt 100 000 kr til prosjektet i år.
Det innstilles på at disse midlene stilles til disposisjon.

26

Vedlegg til sak
Prosjektbeskrivelse
Temakart Hadeland.p
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