MØTEINNKALLING
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:

08.06.2018 kl. 9:00-14:00
Lunner rådhus, Roa

Arkivsak:
Arkivkode:

18/00241
033

Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling. Øvrige
vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering.

SAKSLISTE
14/18

18/00999-7

Modige, mangfoldige Hadeland

15/18

17/00490-14

Søknad fra Solobservatoriet om støtte til verdiskapingsarbeid i 2018

16/18

18/00242-3

Referatsaker 8.juni 2018

Orienteringer:




Regionreform
o Regionalt samarbeid på Hadeland videre v/ daglig leder Sigmund Hagen
o Regionreform og framtidens Hadeland – Innlandet og Viken
 Anne Elisabeth Thoresen Oppland Fylkeskommune
 Hans Gunnar Melgård Akershus Fylkeskommune
Kulturbasert næringsliv
o Operafest og verdiskaping rundt store festivaler v/ styreleder Bente Erichsen
o Verdiskaping rundt kulturbasert næringsliv v/ Innovasjon Norge

Vibeke Buraas Dyrnes, 1. juni 2018
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14/18 Modige, mangfoldige Hadeland
Arkivsak-dok. 18/00999-7
Arkivkode.
130
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.06.2018

Saknr
14/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet støtter opp om mål og tiltak i handlingsplanen «Modige, mangfoldige Hadeland» og
anbefaler de tre Hadelandskommunene å implementere tiltakene i eksisterende og framtidig arbeid
og planverk.

Vedlagt

Saksdokumenter


Modige, mangfoldige Hadeland - Handlingsplan 2018-2022 for bedre
inkludering av mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet

Ja

Saksopplysninger:
Retten til å ikke bli diskriminert er en grunnleggende rettighet som er nedfelt både i Grunnlovens §
98, flere internasjonale konvensjoner og i nasjonalt regelverk.
Kommunen er både myndighetsutøver, tjenesteyter og arbeidsgiver og har gjennom dette et særlig
ansvar for å arbeide aktivt for likestilling og hindre diskriminering på grunn av blant annet seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Av likestillings- og diskrimineringslovens § 24 følger det at offentlige myndigheter skal arbeide
«aktivt, målrettet og planmessig for å oppfylle lovens mål». Det betyr at kommunen som
myndighetsutøver og tjenesteyter i tillegg til å hindre diskriminering også har en plikt til å iverksette
konkrete tiltak for å fremme likeverd, like muligheter og like rettigheter.
Likestillings- og diskrimineringshensyn skal integreres i all virksomhet, kommunen skal sette mål for
arbeidet med å fremme likestilling og det må være klart hvor ansvaret ligger (Prop. 81 L (2016-2107)
kapittel 30)1. I tillegg til dette har kommunen som arbeidsgiver en tydelig aktivitetsplikt i § 26 i
samme loven.

Rapporten Skeiv på Bygda bekrefter oppfatningen om at det kan være vanskelig å være en
person som bryter med normer for kjønn og seksualitet i rurale og mindre strøk.
Etter likelydende interpellasjoner vedtok de tre kommunestyrene i Jevnaker, Lunner og Gran i
mars 2016 å lage en felles regional handlingsplan med konkrete tiltak for bedre inkludering av
LHBT1-befolkningen.
1

LHBT-personer/LHBT-person er et begrep som omfatter alle personer som er lesbiske, bifile, homofile,
transpersoner, skeive eller som bryter med normer for kjønn og seksualitet.
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Arbeidet startet opp høsten 2016 og har vært formet som et prosjekt. Det ble nedsatt en
administrativ arbeidsgruppe med Vibeke Buraas Dyrnes fra regionadministrasjonen som
prosjektleder. De andre medlemmene i arbeidsgruppa har vært Malin Hansen Halvorsrud og
Inge Alexander Gjestvang som administrative representanter for henholdsvis Jevnaker og Gran
kommune. Etter noen forsøk med politisk styringsgruppe som viste seg å ikke fungere er
arbeidet i stedet forankret hos politikerne underveis med orienteringer i kommunestyrene/
formannskap sommer 2017.
Prosjektgruppa har samarbeidet med foreningen FRI – foreningen for kjønns- og
seksualitetsmangfold. I tillegg har det vært samarbeid med Hadeland Folkemuseum i forbindelse
med arrangementet “Skeiv på bygda” 7.desember 2017 som markerte arbeidet med planen og
tok opp viktige problemstillinger. Arrangementet var godt besøkt og godt dekket av avisen
Hadeland. Siden dette arbeidet er et foregangsarbeid for små kommuner ble arbeidsgruppa også
invitert av Likestillingssenteret til å holde et innlegg om planarbeidet for en stor gruppe fra
Oppland og Hedmark på Gjøvik 2. november 2017.
Hadelandskommunene er blant de første mindre kommunene i Norge som har laget en plan for
hvordan dette arbeidet bør foregå. Det er ønske om å være en foregangsregion når det gjelder
likestilling, inkludering og mangfold.
Planen skal vedtas av kommunestyrene høsten 2018 og tiltakene i handlingsplanen skal innlemmes i
kommunens egne planer og arbeid videre. Tidspunkt for rullering av planen med evaluering av tiltak
og arbeid samt innarbeiding av eventuell ny kunnskap på feltet skal fastsettes av hver kommune,
anbefalt senest i løpet av 2022.
Innhold i handlingsplanen:
Alle kapitlene i planen er bygget opp på samme måte, med mål, delmål, langsiktige og kortsiktige
tiltak. De kan leses selvstendig, og tiltakene er fremhevet så det skal være lett å bruke planen
som et verktøy. Noen av tiltakene er oppgaver kommunene er juridisk pålagt å gjøre. Det er lagt
vekt på at tiltakene skal være enkle og økonomisk rimelige å innfri.

Planen er delt inn i tre hovedkapitler, kommunen som arbeidsgiver, kommunen som tjenesteyter
og kommunikasjon. Kommunene på Hadeland kan gjennom tiltak beskrevet i planen vise at
mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet skal oppleve å føle seg velkommen
og som likestilte borgere. Det er ønskelig at de kan være åpne om sin seksuelle orientering,
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i møte med kommunene og at de som jobber med tjenesteyting
møter alle med åpenhet og forståelse.

Vurdering:
Likestilling, inkludering og mangfold er en forutsetning for at bygda vår skal være god å bo i for alle.
Alle innbyggere uansett kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, seksuell orientering, etnisitet, religiøs
bakgrunn eller funksjonsnivå skal ha de samme mulighetene for å delta i samfunnet.
Denne handlingsplanen skal være et verktøy for å gjøre Hadelandskommunene til en foregangsregion
når det gjelder likestilling, inkludering og mangfold. Denne handlingsplanen skal også bidra til at
mennesker med ulik bakgrunn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ressurser og
behov får like muligheter og ikke blir diskriminert.
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Daglig leder vurderer denne regionale handlingsplanen som viktig og i henhold til andre planer og
arbeid som foregår på Hadeland for å gjøre regionen til et godt sted å bo, arbeide i og besøke. Det
vurderes som riktig å oppfordre kommunestyrene til å vedta planen som retningsgivende og
implementere tiltakene i eksisterende planverk og i arbeidet på tjenestesteder rundt i kommunen.
Regionrådets administrasjon kan være en viktig pådriver i det videre arbeidet og bistå kommunene i
informasjon og kommunikasjon rundt planens tiltak.

Vedlegg til sak
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15/18 Søknad fra Solobservatoriet om støtte til verdiskapingsarbeid i 2018
Arkivsak-dok. 17/00490-14
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.06.2018

Saknr
15/18

Daglig leders innstilling:
Det bevilges 100 000,- til verdiskapingsarbeid ved Solobservatoriet på Harestua.
Midlene må disponeres i tråd med føringer fra i tilsagnet fra Riksantikvaren.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.
Dersom prosjektet forventes videre finansiering fra regionrådet må dette avklares i forkant av
budsjettprosesser i inneværende år.

Saksdokumenter






Tilsagn fra RA - Verdiskaping på kulturminneområdet - Solobservatoriet på
Harestua - Tilskudd 201 8
Søknad 12.4.2018 om regionalt bidrag ifm tilskudd til verdiskapingsarbeid
ved Solobservatoriet 2018
Søknad til Riksantikvaren om tilskudd til verdiskapingsarbeid på
kulturminneområdet
Verdiskaping 2017 – detaljert tiltaksrapport
Sak 6/17 – Tildeling av midler til utvikling på Solobservatoriet på Harestua

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Solobservatoriet på Harestua v/Tycho Brahe Instituttet AS sendte i fjor høst en søknad til
Riksantikvaren om støtte til verdiskapingsprosjektet «Solobservatoriet på Harestua, en
kvalitetsopplevelse for enda flere.» De ble tildelt kr. 500.000,- over statsbudsjettet via
Riksantikvarens post 77 til verdiskapning ifm de tekniske kulturminnene. Budsjettet er på 1000 000,og det forutsettes fra Riksantikvaren at det blir fullfinansiert. Solobservatoriet har derfor søkt Lunner
kommune, Oppland Fylkeskommune og Regionrådet for Hadeland om totalt 500 000,- til prosjektet.
Om prosjektet:
Hensikt med prosjektet er å legge til rette for utbedret adkomst til området og de fredete
kulturminnene for Solobservatoriets besøkende, samt sikre og bedre forholdene og opplevelsen der
hvor gjester skal oppholde seg.
Det vurderes av søker som avgjørende for utviklingen på Solobservatoriet at større deler av anlegget
blir mer tilgjengelig også når besøkende utforsker anlegget selv. Dette fordrer tiltak for sikring av
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byggene innendørs, merking av stein utendørs, bedre håndtering av snø vinterstid, bedre forhold for
varme og inneklima, utvikling av utstillinger og demonstrasjoner i rom som foreløpig står ledig, bedre
merking av eksisterende utstillinger og presentasjoner av original forskning gjort ved
Solobservatoriet.
Tiltak er innenfor følgende innsatsområder og skjer i følgende perioder:
a) Merking og videreutvikling av natursti fra togstasjonen: juni - august
b) Sikring og tilrettelegging for besøk i Soltårnet: april-mai
c) Oppgradering av infrastruktur til snørydding: juni - august
d) ENØK-tiltak i undervisning- og overnattingsbygg: april - juni
e) Utvikling og utplassering av nye utstillinger: april - juni
f) Arkivering, sortering og digitalisering av historisk materiell: august-oktober
g) Diverse administrasjon og utviklingsarbeid: løpende

Vurdering:
Riksantikvarens begrunnelse for å støtte Solobservatoriet er at de mener Solobservatoriet på
Harestua har hatt internasjonal betydning for forskning og militære interesser. De ser at det er store
muligheter til å fortsette den gode utviklingen av Solobservatoriet til læringsarena og opplevelse
også i framtida.
Riksantikvarens vilkår for bevilgning:
1. Tilskuddet gis under forutsetning av at prosjektet blir fullfinansiert.
2. Pengene vil bli utbetalt til Oppland fylkeskommune som følger prosjektet, og bidrar med
kompetanse i utviklingen av tiltakene.
3. Ved behov for større justeringer av budsjett eller endring av tiltak eller aktiviteter, skal
det sendes melding til Riksantikvaren og fylkeskommune, jf. vedlagte retningslinjer.
4. Prosjektet sender rapport med regnskap til Riksantikvaren innen 1. februar 2018.
Regionrådet for Hadeland har også tidligere år gitt midler til utvikling på Solobservatoriet . I 2017
fikk de midler til et forprosjekt der utbygging og videre utvikling som lærings- og besøkssenter.

Solobservatoriet på Harestua har vært en viktig institusjon nasjonalt og internasjonalt siden
1954. Senteret har også hatt en viktig posisjon som lokalt lærings-, besøks og opplevelsessenter.
Utviklingsplanene til senteret passer fint inn i regionens profil og ønske om å utvikle seg om en
bærekraftigkompetanse region. Daglig leder vurderer utviklingsprosjektet som noe som kan
bidra til positiv utvikling for hele regionen.
Som det ble påpekt ved bevilgning også i 2017 er det allikevel viktig at prosessen koordineres
bedre fremover. Lunner kommune og Oppland fylkeskommune ønsker også dette. De offentlige
aktørene må tas med i møter på et tidligere tidspunkt i prosessen og ikke få søknader med korte
frister i etterkant.
Daglig leder vurderer allikevel utviklingsprosjektet som noe som kan bidra til positiv utvikling for
hele regionen, og innstiller på at Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000,- av
partnerskapsmidler for 2018 til dette.
Det forutsettes at godkjent regnskap sendes regionrådet i etterkant.
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Vedlegg til sak
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16/18 Referatsaker 8.juni 2018
Arkivsak-dok. 18/00242-3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.06.2018

Saknr
16/18

Daglig leders innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Stedsutvikling Jevnaker sentrum
o Brev til Stiftelsen Randsfjordfestivalen om midler til stedsutvikling i
Jevnaker
o Vedtak om utbetaling

Vedlegg til sak
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Ja
Ja

