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38/12 Orienteringer og drøftingssaker 21. sept. 2012
Arkivsak‐dok. 12/00192‐9
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume
Saksgang
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Saknr
38/12

Rådmannens innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøftinger.

Vedlagt
Ja
Ja

Saksdokumenter
Notat dialogmøte med regionrådene.
Struktur RHP 2013.

Saksopplysninger:
Det er mange og omfattende orienteringer og drøftingssaker denne gangen. Flere er bestillinger som
regionrådet har gjort tidligere og disse vil kunne legge føringer for videre arbeid i regionrådet.
Det er gjort forsøk på å utarbeide en tidsplan for behandlingen. Tidspunktene som er angitt er
foreløpige og kan bli justert under møtet.
Kl. 10.00 – 11.15
Skogressursene våre – Planer for utvikling på Follum
Orientering v/seniorrådgiver Magne Vegel, Viken Skog.
Det er satt av tid til oppfølgende drøftinger.
Under denne delen deltar også leder av Ringeriksregionen, Kjell Hansen og regionkoordinator Lars
Olsen.
Drøftingene må også sees i sammenheng med:
 Oppland fylkeskommunes ønske om å drøfte utfordringene treforedlingsindustrien står
overfor med Buskerud fylkeskommune og Rådet for Ringeriksregionen (se sak 13/12)
 Regionrådets bestilling til regionkoordinator om å utarbeide «forslag til strategi som viser
hvordan bioenergi inngår i regionens samla satsing på energieffektivisering og fornybar
energi.»
Kl. 11.15 – 11.45.
Internasjonal strategi 2012‐2015
Orientering v/rådgiver Greta Juul, Oppland fylkeskommune
Drøfting av hvordan strategien kan følges opp og spille sammen med internasjonale prosjekter på
Hadeland.
Se bl.a. konklusjon fra fylkeskommunens orientering på møtet 22. sept. og omtale av prosjektet
SUSTAINCO i ref. fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjon 8. juni.
(Vedlagt saksdokumentene til møtet i regionrådet 22. juni)
Kl. 11.45 Lunsj
Kl. 12.15 – 13.30
Dialogmøte om RHP 2013.
Dialogmøtet vil bli gjennomført slik vedlagt «Notat dialogmøte med regionrådene» viser.
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1. Innlegg v/OFK om overordna styringsdokumenter, utfordringer og aktuelle prioriteringer.
2. Innlegg ved regionrådsleder om regionens satsinger, utfordringer og aktuelle prioriteringer.
3. Drøfting.
4. Kort oppsummering.
Se også vedlegg om struktur RHP 2013 og sak 25/12 i møte mellom ordførere, rådmenn og
regionkoordinator 4. sept., som følger som en av referatsakene til dagens møte.
Kl. 13.30
Fortløpende orienteringer:
 Nytt fra fylkesmannen
 Nytt fra fylkeskommunen
 Fra regionkoordinator
o Regional handlingsplan for Hadeland 2013 – Presentasjon av foreløpig skisse.
o VINK Oppland. «Program for verdiskaping og innovasjon på natur og kulturarv i
Oppland». Orientering om arbeidet med skisse fra Hadeland.
o Tilsetting Klimapådriver.
o Utdeling av fag og svennebrev på Hadeland i høst.

Vedlegg til sak
Notat dialogmøter
med regionrådene.pd

Struktur RHP
2013.pdf
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39/12 Referatsaker 21. sept 2012
Arkivsak‐dok. 12/00193‐9
Arkivkode.
026
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Saknr
39/12

Rådmannens innstilling:
Sakene tas til orientering.

Saksdokumenter

Vedlagt

Utlysning av opplæringstilbudet videregående skole 2013/2014.
Uttalelse fra Regionrådet for Hadeland.

Ja

Referat fra møte mellom rådmenn og regionadministrasjon 4. sept. 2012.

Ja

Referat fra møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjon 4. sept. 2012.

Ja

Vedlegg til sak
Utlysning av
opplæringstilbudet vid

Rådm-møte
4.9.12.pdf

Møte ordf+rådm.
4.9.12.pdf
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40/12 Hadeland ‐ Ringerike reiseliv.
Forslag til framtidig organisering av fellesoppgaver innen reiselivet i regionen.
Arkivsak‐dok. 11/00731‐14
Arkivkode.
‐‐‐
Saksbehandler Edvin Straume

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Saknr
40/12

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland tar rapporten «Reiselivsorganisering – Hadeland og Ringerike» til
foreløpig orientering.
2. Rapporten oversendes Hadeland Ringerike Reiseliv for videre behandling. Det bes om
tilbakemelding om konklusjonene i rapporten innen 15. november 2012.
3. Rapport og regnskap oversendes fylkeskommunene.
4. Regionenes eventuelle bidrag i 2013 vil bli vurdert etter at reiselivsnæringens tilbakemelding
foreligger.

Saksdokumenter




Prosjektbeskrivelse for Utredning av potensiell reiselivsorganisering og
samarbeid i Hadeland og Ringerike.
Reiselivsorganisering Hadeland og Ringerike.
Forslag til fremtidig organisering av fellesoppgaver innen reiselivet i
regionen. Sluttrapport 12.9.2012. BBR(www.bberglund.no)
Reg.råd sakene 10/11, 42/11, 48/11 og 11/12

Vedlagt
Ja
Ja

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 utvidet Hadeland Reiseliv sin virksomhet til også å gjelde bedrifter på Ringerike og
organisasjonen endret navn til Hadeland Ringerike Reiseliv (HRR).
I februar 2010 ble det inngått samarbeidsavtale med Rådet for Ringeriksregionen om drift av
fellestjenester for begge regioner. Avtalen inneholdt bestemmelse om at samarbeidet skulle
evalueres i løpet av høsten 2011. Slik evaluering ble gjennomført.
Fra konklusjonen til denne 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.
Faktaopplysninger og statistikk er mangelfull og den som er tilgjengelig er ofte vanskelig å tolke.»
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«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.»
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.
Regionrådet sluttet seg til denne anbefalingen i møte 25. nov. i fjor. (Sak 48/11).
Mandat for utredningsarbeidet ble utarbeidet. Den er tidligere presenter for regionrådet (sak 11/12)
men legges også ved denne gangen.
Det ble gjennomført en begrenset anbudskonkurranse i regi av Ringerike kommune. Forespørsel ble
sendt til 7 kompetansemiljø. Det kom tilbud fra 4. Oppdraget ble gitt til Børre Berglund
Reiserådgivning.
Utredningsarbeidet blir bekostet av Buskerud og Oppland fylkeskommuner.
Fra utredningen.
Utredningen foreligger nå og ligger vedlagt. Konklusjonen i utredningen ble også presentert og
drøftet på møte med medlemmene i Hadeland Ringerike Reiseliv på Thorbjørnrud 3. sept.
I siste del av saken følger en kort oppsummering av kapitlene «Alternativer for fremtidig
organisering» og «Anbefalinger». Fullstendig bakgrunn for konklusjoner og anbefalinger kan en bare
få ved å lese rapporten.
Ellers er rapportene inndelt i kapitlene:
1. Innledning.
Inneholde bl.a. illustrasjoner som framstiller hva et helhetlig reiselivsprodukt inneholder og hvordan
reiselivet tradisjonelt er organisert i Norge.
2. Bakgrunnen for oppdraget.
Om reiselivet i området og de viktigste aktørene. Hadeland Ringerike Reiseliv – organisering –
bemanning og utvikling.
Om oppdraget og aktuelle modeller å utrede:
 Den type organisasjon en har i dag
 En utvidet geografisk organisasjon
 Alternative samarbeidskonstellasjoner
 Andre alternative modeller for organisering
3. Rollefordeling.
Presentasjon av næringens oppgaver og kommunenes bidrag. Bl.a. presentasjon av hva som regnes
som «stedlig infrastruktur» og hva som er «reiselivsmessig infrastruktur».
Presentasjon av rollene til fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, Statens vegvesen m.
fl.
4. Suksesskriterier.
Som en grunnleggende forutsetning presenteres bl.a. at: «organisering av fellesoppgaver i reiselivet
bør i utgangspunktet besluttes av næringsaktørene»
Som suksesskriterier presenteres: Ressurser og kompetanse, Samhandling, Kobling til andre
destinasjoner og Kritisk masse.
5. Oppgaver.
Som oppgaver for et destinasjonsselskap presenteres:
1. Markedsføring.
2. Informasjon. Nettbasert og gjennom turistkontor.
3. Distribusjon.
4. Salg. Bl.a. egen online booking.
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5. Overordnet produktutvikling og produktpakking.
6. Kompetanseutvikling.
7. Internmarkedsføring.
8. Samarbeid på og mellom aktørene og reisemålene i og utenfor regionen.
9. Vertskapsoppgaver.
10. Samtalepartner og rådgiver for bedrifter og kommuner.
11. Prosjektledelse av utviklingsprosjekter på markeds‐ og produktsiden.
6. Destinasjon Norge, Regjeringas reiselivsstrategi.
Det er i dag 200‐300 reisemålsselskap i Norge som mottar ca. 750 mill. fra det offentlige. For mye av
midlene går til administrasjon.
I regjeringens forslag til reiselivsstruktur skisseres det en løsning med 6 landsdelsselskap. Østlandet
foreslås delt i to – Fjell‐Norge og Øst‐Norge. Hvert av landsdelsselskapene foreslås delt inn i 8‐10
destinasjonsselskap. Hadeland/Ringerike vil ha sin mest naturlige tilknytning til landsdelsselskapet
Øst‐Norge.
I kapitlet inngår også en vurdering av offentlig og privat fordeling av midler til fellestiltak innen
reiselivsutvikling. Av presentasjonen framgår det at kommuner som satser tungt på reiselivsnæringer
yter mellom 65 og 80 kr. pr innbygger pr. år til fellestiltak.
I utviklingsprosjekter er det vanlig ar det offentlige yter mest i starten av prosjektene, opp til 70 %,
for så å avta mot slutten, hvor den offentlige andelen bør bli under 50 %.
Alternativer for fremtidig organisering.
Følgende alternativer er vurdert:
 Dagens organisering med en tydelig forretningsmodell
 Splitt – Ringerike til Drammen og Hadeland til Gjøvik.
 Storregion: Hadeland/Ringerike sammen med Gjøvikregionen, Romerike og Gardermoen
Dagens organisering med en tydelig forretningsmodell.
I dagens organisering er det en betydelig styrke at reiselivsaktører samarbeider i en region hvor
andre næringer og løsning av andre offentlige oppgaver skjer. Det er videre relativ god oppslutning
om Hadeland Ringerike Reiseliv.
Men en tydeliggjøring av selskapets strategi er en av flere forutsetninger for at selskapet kan utgjøre
det felles verktøy næringen i regionen har behov for. Det er bl.a. behov for en detaljert
forretningsplan og styrket aktivitet innen digital markedsføring og salg.
Næringens oppslutning om selskapet vil være lik nytteverdien av de tiltak selskapet gjennomfører og
i denne sammenheng er tilrettelegging for salg, online booking og gjennomføring av salgskampanjer
vesentlige tiltak. Når næringsaktørene oppfatter at tiltak gjennom HRR styrker egen omsetning, vil
det være enklere å øke næringsaktørenes andel av selskapets totale finansiering.
Risikoen ved å fortsette dagens ordning er at den sannsynligvis ikke er dekkende for det som
defineres som et destinasjonsselskap i Regjeringens strategi.
En annen risiko ved å bygge på dagens modell er at en ikke makter den fornyelse og endring som
dette alternativet fordrer.
Dersom dette alternativet velges, også for en kort overgangsfase, er det viktig at HRR fremstår med
en tydeligere forretningsmodell og en tydelig markedsstrategi.
Splitt – Ringerike til Drammen og Hadeland til Gjøvik
Ringerike til Drammen:
Først vurderes en mulighet hvor reiselivet i Ringerike og Hole kommune organiserer seg sammen
med Drammensregionen.
Visit Drammensregionen SA er et nytt destinasjonsselskap som planlegges etablert i år.
Initiativtakerne etablerer Visit Drammensregionen som et samvirkeforetak som skal drive
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markedsføring og profilering av reiselivsrelaterte virksomheter i Hurum, Røyken, Lier, Drammen,
Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik. Drammensregionen har et stort potensial innen reiseliv.
Nærheten til store markeder, god tilgjengelighet og kombinasjonen av det urbane og det grønne er
regionens styrke. Siden 2008 har antall overnattingsdøgn i Drammensregionen økt fra 125 435 til 148
257. Ambisjonene for selskapet er flere besøkende, større omsetning og økt fortjeneste for
andelshaverne.
En sammenslåing av reiselivet i Drammensregionen med blant annet reiselivet i Hole og Ringerike,
kan være et aktuelt alternativ i henhold til Regjeringens strategi.
Fordelene ved denne organiseringen er at den dekker mange aktører og kommuner som til sammen
har økonomi til å finansiere ivaretakelse av fellesoppgaver. Attraksjonskraften i området er relativ
stor og en finner bedriftsgrupper med fellesnevnere både på produkt‐ og markedssiden.
Ulempene knytter seg første og fremst til at et slikt område vanskelig vil framstå som et reisemål,
sett fra den besøkende og at det kan være vanskelig å definere en felles og samlende overordnet
profil for regionen.
Hadeland til Gjøvik:
En sammenslåing av reiselivet i Gjøvikregionen med reiselivet i Gran, Jevnaker og Lunner kommuner,
kan være et aktuelt alternativ som er i henhold til Regjeringens strategi, men dekker trolig et for lite
geografisk område.
Turistkontoret Gjøvik Land Toten er felles turistkontor for de fem kommunene i Gjøvikregionen.
Regionen har ca. 70.000 innbyggere og er den mest folkerike regionen i Oppland. Turistkontoret
Gjøvik Land Toten er en medlemsorganisasjon med over 100 medlemsbedrifter.
Turistkontoret driver også prosjektet ”Fiskelykke” som er en større satsing knyttet til de mange
fiskemulighetene i innsjøer og elver i regionen.
Attraksjonskraften i dette området vil være relativ stor og en vil finne større bedriftsgrupper med
fellesnevnere både på produkt‐ og markedssiden. Området vil ha enkel tilgjengelighet fra for
eksempel Gardermoen, noe som er en stor fordel.
Området kan bygges som et reisemål, likhet på produktsiden i de ulike kommunene er stor og det vil
være mulig å definere en attraktiv, tydelig og forståelig felles profil
Ulempene vil være at området ikke utgjør kritisk masse av bedrifter og kommuner som til sammen
har økonomi til å ivareta fellesoppgavene. En vil i denne sammenheng være avhengig av større
tilskudd fra Oppland fylkeskommune.
Storregion: Hadeland/Ringerike sammen med Gjøvikregionen, Romerike og Gardermoen.
Det siste alternativ som presenteres er en stor, kraftfull reiselivsregion som samler Romerike
inklusive Gardermoen, Hadeland, Ringerike og Gjøvik‐Regionen.
Romerike er i dag organisert i VisitRomerike som er en del av Akershus Reiselivsråd og dekker
kommunene Ullensaker, Sørum, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Nes, Nannestad, Lørenskog, Hurdal,
Gjerdrum, Fet, Eidsvoll og Aurskog‐Høland.
Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus, og en
paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit Romerike og Visit Follo. Organisasjonens
formål er utvikling og markedsføring av reiselivet i Akershus. De senere årene har det vært fokus på å
øke reiselivsbedriftenes markedsadgang gjennom samarbeide med omliggende regioner rundt
booking og felles markedsprosjekter i tillegg til å gjennomføre praktisk rettede kurs som bidrar til økt
kompetanse i næringen.
En organisering som omfatter deler av Romerike må diskuteres med Akershus Reiselivsråd og en er
avhengig av en felles konkusjon for å få dette til.
Fordelene ved denne organiseringen er at den dekker mange aktører og kommuner som til sammen
har økonomi til å finansiere ivaretakelse av fellesoppgaver. Sentral beliggenhet og nærhet til
Gardermoen både som transportknutepunkt men også med tanke på konsentrasjonen av større
hoteller med god markedsadgang, er en annen fordel.
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I forhold til Regjeringens strategi er denne organiseringen i tråd med denne og kan bli et nytt
destinasjonsselskap med tyngde ovenfor andre områder innenfor et Landsdelsselskap som skal dekke
Østlandet. Aktørene eller grupper av disse innenfor området har likelydende utfordringer både på
produkt‐ og markedssiden.
Ulempene knytter seg første og fremst til at den geografiske avgrensede regionen er ny og vil være et
område hvor en ikke har erfaring med samarbeid om løsning av ulke fellesoppgaver. En annen
kompliserende faktor er at denne løsningen innebærer en deling og ny organisering i Akershus. En
slik organisering vil trolig først bli mulig ved en reorganisering av Østlandet i et nytt Landsdelsselskap
med tilknyttede destinasjonsselskaper.
Drøfting av alternativene.
I rapporten er de ulike alternativene drøftet og rangert ut fra kriteriene:
 Kritisk masse attraksjon
 Kritisk masse økonomi
 Felles utfordringer på markedssiden
 Felles utfordringer på produktsiden
 Grunnlag for samhandling mellom aktørene
 Regjeringens reiselivsstrategi
 Gjennomførbar uten involvering av andre
Med utgangspunkt i dette er det utarbeidet en figur som er gjengitt under. Drøftingen av de ulike
kriteriene framgår av side 19 til 21 i rapporten

Kriterier
Kritisk masse,
attraksjoner
Kritisk masse,
økonomi
Felles utfordringer på
markedssiden
Felles utfordringer på
produktsiden
Grunnlag for
samhandling mellom
aktørene
Regjeringens
reiselivsstrategi
Gjennomførbar uten
involvering av andre

I. Dagens

II. Splitt





III. Stor‐region



Figur 1, Drøfting av alternativer for organisering (BBR)

= ikke tilfredsstillende, =tilfredsstillende,
=meget tilfredsstillende

Anbefalinger.
Anbefalingene gis ut fra et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg presenteres noen
forutsetninger som må være på plass for at anbefalt løsning kan gjennomføres.
Langsiktig anbefaling.
Langsiktig anbefaling er å følge hovedtrekkene i alternativ III. I praksis vil dette bety at reiselivet på
Hadeland og Ringerike først danner et felles destinasjonsselskap med Gjøvik Land Toten og etter
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hvert Romerike. Den endelige geografiske avgrensingen for denne organiseringen må tilpasses mer
nøyaktig etter hvert som prosessen med landsdelsselskap utvikler seg.
Begrunnelsen for anbefalingen er at et større geografisk nedslagsfelt som omfatter Ringerike,
Hadeland, Gjøvik‐regionen og deler av Romerike har kritisk masse av attraksjoner og nok aktører og
kommuner som kan sikre langsiktig, forutsigbar og forsvarlig finansiering.
Det er også viktig at man har flere felles utfordringer på marked og produktsiden og likhet i natur‐ og
kulturressurser i området. Noe som tilsier at aktører kan utvikle nye felles produkter.
Et slikt nytt destinasjonsselskap passe godt inn i Regjeringens reiselivsstrategi og vil kunne bli en
tungt destinasjon i et landsdelsselskap for Øst‐Norge.
Den kompliserende faktoren er at det vil være en tidkrevende og utfordrende prosess å få dette til. I
denne sammenheng må en avvente fremdrift i arbeidet med landsdelsselskap. Dette arbeidet vil
trolig bli ledet av Nærings‐ og Handelsdepartementet. En må også innlede diskusjon med Akershus
Reiselivsråd for avklaring om dette er en mulig modell sett fra deres side.
Kortsiktig anbefaling
For den kortsiktige anbefalingen legges det til grunn at HRR utvikles og endres til å bli et mer
slagkraftig fellesselskap for reiselivet i regionen. Organisasjonen må gjennom egne aktiviteter, bidra
til at den enkelte bedrift kan øke sin lønnsomhet og verdiskaping. Det gis uttrykk for at HRR ikke i
tilstrekkelig grad gjør dette i dag.
HRR må:
 spisse forretningsplan og vise hvordan fellesorganisasjonen kan bidra til bedriftenes vekst .
 rekruttere kompetanse innen markeds‐ og produktinnovasjoner for å gjøre produktene i
regionen mer kjent og aktuelle for prioriterte målgrupper.
HRR bør allerede nå ta initiativer for å avklare et tettere samarbeid / felles organisering med
reiselivet i Gjøvik‐regionen. Det er store likheter både på produkt‐ og markedssiden noe som gjør at
en vil kunne felles utfordringer langt mer effektivt enn i dag.
Det er videre en fordel å være en tyngre organisasjon når arbeidet med å etablere en felles
organisering med reiselivet på Romerike skal gjennomføres. Initiativet ovenfor Gjøvik Land Toten bør
i første omgang gjøres på aktør/organisasjonsnivå.
Forutsetninger
Følgende presenteres som klare forutsetninger for at anbefalingen skal kunne gjennomføres:
1. Næringsaktørene må gi sin tilslutning til forslaget. Det må initieres en diskusjon med og
mellom næringsaktørene i regionen.
2. Buskerud og Oppland fylkeskommune bør gi sin tilslutning til forslaget. Begge
fylkeskommunene er positive til etablering av FjellNorge og som i hht. Regjeringens strategi
vil medføre at deler av hvert fylke eventuelt må organiseres sammen med regioner i andre
fylker.
3. Om 1 og 2 faller på plass, er det naturlig å gå videre med forslaget om organisering til
Akershus Reiselivsråd og Akershus fylkeskommune for nærmere drøftinger.
4. Arbeidet med organisering av reiselivet på Hadeland og Ringerike bør tilpasses Regjeringens
prosjekt med å endre strukturen for organisering i norsk reiseliv.
Vurdering:
Det er regionkoordinators oppfatning at vi gjennom utredningen til Børre Berglund
Reiselivsrådgivning har fått en faglig sterk, grundig og spennende utredning. Den trekker opp linjer
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for et framtidig samarbeidsområde som vil være nytt og uprøvd og som har stort utviklingspotensial.
Samtidig vil arbeidet for å få dette realisert være omfattende og trolig tidkrevende.
Det avgjørende vil være hva reiselivsnæringa på Hadeland og Ringerike vil mene om forslaget. Derfor
er anbefalingen at regionrådet foreløpig tar rapporten til orientering og oversender den til HRR for
behandling. En foreslår at HRR gir oss tilbakemelding om konklusjonen i rapporten innen15. nov.
Regionrådet vil da kunne ta stilling til hvilke bidrag som bør stilles til disposisjon for fellesoppgavene
innen reiselivet i 2013 på møtet 7. des.
Rapporten bør også sendes de to fylkeskommunene, slik at disse er kjent med innholdet og kan gi
uttrykk for sitt syn.
Forslag til vedtak er utarbeidet i samarbeid med administrasjonen i Rådet for Ringeriksrådet.

Vedlegg til sak
Hadeland Ringerike Mandat for utredning

2012 09 12
Reiselivsorganisering
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