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Omfordeling av midler

ORIENTERINGER
Generelt:
•

•
•
•

«Hadeland – nært og naturlig» - satsinger høst 2021 v/ prosjektleder Janka
Stensvold Henriksen
Hadelandstrategien – status v/ prosjektleder Øyvind Sørlie
Regional Plan for Inkludering i Innlandet FK
Nytt fra Viken og Innlandet FK

Tema kompetanse:
•

•

Innlandet, Viken FK og Hadeland VGS orienterer om status, opptak, gjennomføring,
formidling i VGS, samt samarbeidet om Hadeland VGS
Voksnes læring gjennom Karriere Oppland avd. Hadeland

Vibeke Buraas Dyrnes, 27. august 2021
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Daglig leders innstilling:
Midler omfordeles i budsjettet for 2021:
-

150 000,- omfordeles fra post «Stedsutvikling» til ny post «Mat og opplevelser»
150 000,- omfordeles fra post «Stedsutvikling» til post «Hadeland – nært og
naturlig»

Saksdokumenter
Prosjektmandat «Hadeland – nært og naturlig» 2021
Regional Handlingsplan med budsjett – vedtatt 5.2.21

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
I flere år har kommunene blitt enige om stedsutviklingsprosjekter på Hadeland
som har fått støtte fra Regionrådet for Hadeland. I dialog med kommunene har
man blitt enige om hvilke prosjekter og aktører som skal få støtte. I 2021 ble det
vedtatt å sette av 500 000,- i budsjettet til dette. Frem til nå i 2021 ser vi at det ikke
er aktuelle prosjekter i kommunene som kan støttes av regionale midler fra potten
«Stedsutvikling».
Prosjektleder for Hadeland – nært og naturlig har tidligere fulgt opp
stedsutviklingsprosjektene. Med redusert stilling for prosjektleder i HNN vil det
ikke være kapasitet til oppfølging av stedsutvikling. I tillegg har korona-pandemien
forsinket og skapt stillstand i forhold til mulige utviklingsprosjekter på
stedsutvikling.
I tidligere år har Regional Handlingsplan med budsjett hatt en post for «Mat og
opplevelser». I 2020 var det avsatt 200 000,-. Dette har vært midler som har blitt
brukt til å stimulere utviklingen av store festivaler. Disse ses på som flotte fyrtårn
for Hadelandsregionen og er viktig i forhold til bolyst og besøksattraktivitet. I
tillegg har det vært viktig å stimulere til formidling av kortreist kvalitetsmat fra
Hadeland. Prosjekter som har fått støtte gjennom posten «Mat og opplevelser» har
blant annet vært «Høy på landet» i Jevnaker, Ski-NM på Lygna, Turnstevnet på
Harestua m.fl.
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I år ble det ikke avsatt midler til slike prosjekter, mye fordi økonomien i 2021 har
vært usikker og at man heller ikke visste hvilke festivaler og aktiviteter som ville
bli gjennomført pga Korona-pandemien. Man ser allikevel at flere aktører har klart
å avholde flotte arrangement som har vært gode fyrtårn og ambassadører for
Hadeland. På flere arrangementer har det også vært kortreist kvalitetsmat som har
vært servert. Store arrangementer som vi har mottatt forespørsler om midler fra
og som det kan være aktuelt å støtte er Randsfjordfestivalen i Jevnaker, En
Sommerdag på Hadeland i Lunner og Operafest i Gran.
Satsingen «Hadeland – nært og naturlig» har vært Regionrådet for Hadeland IPR
sin største satsing gjennom mange år. Satsningen har som mål at Hadeland skal bli
en attraktiv region for tilflyttere, besøkende og næringsetablerere. Det har i de
siste årene vært et ønske om å spisse satsingen til å ha mest fokus på
markedsføring og stedsbranding. I 2021 er det avsatt mindre midler enn tidligere
år, siden prosjektleder har vært deler av året i permisjon, og at stillingen også er
redusert til 50%. Man ser allikevel nå at det er et ønske fra kommunene å få
gjennomført en grunnlagsundersøkelse i forhold til tilflytting. I tillegg har det vært
uttrykt ønske om større markedsføringskampanjer, og også egne kampanjer for
den enkelte kommune. For å få til noe slikt trengs det mer frie midler enn det som
er avsatt i 2021.

Vurdering:
Siden det i 2021 ikke er avtalt aktuelle stedsutviklingsprosjekter i kommunene å
bruke regionale midler på, foreslås det å omfordele noe av dette. 150 000,foreslås å omfordele til «Mat og opplevelser», og vil fordeles på noen
arrangementer som har vært gjennomført i 2021. I tillegg foreslås det å omfordele
150 000,- til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» for ytterligere å styrke
markedsføringen av regionen som attraktiv for tilflytting og etablering.
Vedlegg til sak
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