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Sakskart styremøte 13. september 2012

Sak 19/12:

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 6. september.
Vedtak:
Innkalling til møtet 13.09.12 godkjennes.
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Sak 20/12:

Godkjenning av referat fra møte 24. april
Utkast til referat fra styremøte 24. april ble utsendt pr e-post 30. april, og var
også vedlagt møteinnkallingen. Det var ikke merknader til referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 24.04.12 godkjennes.

Sak 21/12:

Godkjenning av referat fra møte 24. april
Utkast til protokoll fra Osloregionens rådsmøte 5. juni 2012 i Oslo Rådhus ble
utsendt pr e-post 6. juni, og var også vedlagt møteinnkallingen. Styret er
gjennom vedtak i rådsmøtet 2007 delegert myndighet til å godkjenne
protokoll fra rådsmøtene. Det var ikke merknader til protokollen.
Vedtak:
Protokoll fra rådsmøte 05.06.12 godkjennes.

Sak 22/12:

Runde rundt bordet
Styrets medlemmer orienterte om aktuelle politiske saker fra sin
region/fylkeskommune.

Sak 23/12:

Søknad om støtte til MIPIM 2013
Vedlagt møteinnkallingen var saksframlegg med vurdering av
samarbeidsalliansens engasjement i arbeidet med profilering av
Osloregionen på eiendomsmessen MIPIM 2013, i Cannes, og søknad fra
foreningen ”Oslo Metropolitan Area” om støtte til prosjektet. Vedlagt var også
rapport med regnskap fra arbeidet med MIPIM 2012.
Styrets signaler i møtet var positive og vedtak om videreføring av
Osloregionens engasjement ble fattet i tråd med innstilling. I møtet ble det
videre signalisert forventninger til deltagelsen på messen. Det ble påpekt at
så vel deltagelse fra eiendomsaktører i hele Osloregionen som politisk
deltagelse er sentrale suksessfaktorer. Det vil være viktig at konkret
informasjon om messen formidles til styrets medlemmer med tanke på å
legge til rette for deltagelse.
Vedtak:
Samarbeidsalliansen deltar videre i det etablerte samarbeidet om profilering
av Osloregionen på eiendomsmessen MIPIM i Cannes, Frankrike.
I forbindelse med forberedelsene til MIPIM 2013 settes en ramme på kr.
750.000,- kroner innenfor samarbeidsalliansens prosjektbudsjett 2012, til det
felles arbeidet med profileringsmateriell, stand og messeprogram.

Sak 24/12:

Studietur for Osloregionens styre 2013
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg om studietur for Osloregionens
styre i 2013.
Styret signaliserte i møtet at man ønsket en studietur, og drøftet om turen
skulle gå til Cannes i forbindelse med MIPIM, eller om man skulle velge et
annet mål. Med utgangspunkt i at en studietur i tillegg til det faglige også har
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det sosiale aspektet og utvikling av styret som et kollegium som en sentral
hensikt, ble det enighet om at man ikke velger Cannes/MIPIM, men et annet
mål for studieturen i 2013.
Vedtak:
Sekretariatet igangsetter planlegging av en studietur i tråd med styrets
signaler i møtet. Konkretisert forslag til opplegg legges fram for styret i neste
møte.
Sak 25/12:

Søknad om styreplass for Regionråd Hurum, Lier og Røyken
Vedlagt møteinnkallingen var saksframlegg og søknad om
styrerepresentasjon for Regionråd Hurum, Lier og Røyken.
Vedtak:
Med bakgrunn i Osloregionens vedtekter, punkt 3-2, gis Regionråd Hurum,
Lier og Røyken plass i Osloregionens styre fra og med formell opprettelse av
rådet.
Sekretariatet henvender seg til regionrådet og ber om at det oppnevnes
representant og vararepresentant til styret med virkning fra samme tidspunkt.

Sak 26/12:

Ansettelse av ny leder for Osloregionens sekretariat
Vedlagt møteinnkallingen var et saksframlegg om prosess for ansettelse av
ny leder for Osloregionens sekretariat. Bakgrunnen var at Kari Garmann,
sekretariatets direktør siden etableringen av samarbeidsalliansen, har valgt å
gå av med pensjon.
Vedtak:
Det igangsettes prosess for ansettelse av ny direktør for Osloregionens
sekretariat. Oslo kommune har arbeidsgiveransvaret for stillingen.
1. Osloregionens styre treffer beslutning om ansettelsen av ny direktør
for Osloregionens sekretariat.
2. Det etableres et ansettelsesutvalg som skal fremme innstilling til
styret om valg av kandidat til stillingen. Ansettelsesutvalget består av
Stian Berger Røsland (leder av utvalget), fylkesvaraordfører Per Inge
Bjerknes og ordfører Anne-Ragni K. Amundsen.
3. Ansettelsesutvalget gis fullmakt til å fastsette den nye direktørens
ansettelsesvilkår.
4. Oslo kommunes infrastruktur for rekruttering benyttes i
ansettelsesprosessen, men det forutsettes at det ved utlysing av
stillingen fremkommer tydelig at stillingen er knyttet til
samarbeidsalliansen Osloregionen.
5. Styrets leder gis fullmakt til etter behov å hente inn bistand fra
rekrutteringsselskap i ansettelsesprosessen.
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Sak 27/12:

Status og økonomirapport for Osloregionen - pr. 31.07.12
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med status og økonomirapport
for samarbeidsalliansens arbeid fram til 31. juli 2012.
Sekretariatet kommenterte hovedpunktene i saken, herunder spesielt
forslagene til endringer innen Osloregionens prosjektramme 2012.
I forbindelse med at det i saken fremkom at det forventes et mindreforbruk på
i størrelsesorden 1 mill kroner i 2012, ble det signalisert fra Knut
Espeland/Regionrådet for Indre Østfold, at man ønsker å ta opp om
samarbeidsalliansen kan være en aktuell medfinansiør av fase 2 i et
igangsatt utredningsarbeid knyttet til høyhastighetsbane mot
Sverige/Stockholm. Det kom synspunkter på at en slik utredning i så fall også
bør fokusere på mulig trase via Lillestrøm og Kongsvinger.
Vedtak:
Styret tar status og økonomirapport pr 31.07.12 til orientering, og godkjenner
de forslag til omdisponering av prosjektmidler 2012 som følger av saken.

Sak 28/12:

Møteplan 2013
Til møtet var utsendt forslag til møter for styret og for samarbeidsrådet i 2013.
Man ble enige om en endring i forhold til det utsendte forslag. Møte foreslått
til tirsdag 23. april ble endret til torsdag 25. april pga kollisjon med KS sitt
ordførermøte.
Tage Pettersen/Mosseregionen, signaliserte at man ønsket å arrangere
rådsmøte 2013 i Moss. Dette fikk oppslutning av styret.
Vedtak:
Styret godkjenner følgende møteplan for 2013
Tirsdag 22. januar
Tirsdag 19. mars
Torsdag 25. april
Tirsdag 28. mai (samarbeidsrådet)
Tirsdag 17. september
Tirsdag 26. november

Sak 29/12:

Orienteringssaker
Det ble informert om at Bjarte Frøyland er ansatt som prosjektleder for
prosjekt ”Internasjonal omdømmebygging”. Han begynner 1. november.

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no
www.osloregionen.no

Møte mellom rådmenn og regionadministrasjonen 6. november. 2012.
Sted, tid:

Lunner rådhus Kl. 10.30 – 12.00.

Til stede:
Fra kommunene:

Fra reg.adm:

Rådmann May-Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Regionkoordinator Edvin Straume

Sak 27/12
Problemnotat – Framtidig eierstrategi og ny aksjonæravtale for Hapro.
Rådmannskollegiet har påtatt seg å utarbeide notat om eierstrategi og ny aksjonæravtale til
strategimøte hos Hapro 14. nov.
Saken ble diskutert og det ble gitt innspill til hva et slikt notat må omhandle.
Rådmannen i Gran følger opp og lager kort problemnotat som oversendes i forkant av møtet.
Sak 28/12
Plan for natur- og kulturarv på Hadeland.
Notat fra kulturvernkonsulent Kari Møyner datert 29.10.12 og Reg. råd sak fra mars i fjor, hvor det
ble bevilget 10 000 kr til forprosjekt for å utarbeide Regional plan for natur og kulturminner på
Hadeland, var sendt ut sammen med innkallinga til møtet.
Regionkoordinator orienterte kort om bakgrunnen for at saken tas opp nå. I først rekke har dette sin
bakgrunn i manglende framdrift i planarbeidet. Hovedårsaken til dette er problemer med å samle
prosjektgruppen og oppmøte til avtalte møter. Sist kom dette til syne på møte som var avtale med
Oppland fylkeskommune 25. okt. Fra kommune var bare Gran til stede på dette møtet.
Under diskusjonen av saken kom det fram forskjellige synspunkter:
Rådmannen i Lunner gav uttrykk for at dette var et planarbeid som var igangsatt og at en må klare å
organisere oss slik at arbeidet kan gjennomføres som planlagt.
Rådmannen i Jevnaker gav uttrykk for at dette var et planarbeid hun ikke kunne prioritere og at hun
ikke hadde personressurser og avse til dette.
Etter noe diskusjon kom en fram til følgende konklusjon:
Regionkoordinator utarbeider sak som legges fram for regionrådet 7. des.
Sak 29/12
IS-samarbeidet.
Det var enighet om at møtene har fått en god og hensiktsmessig form.
At ordførerne nå inviteres til møtene oppleves som nyttig og har gitt møtene merverdi.
Uenighetsbestemmelse:
Det er et problem å finne fram til gode løsninger når kommunene har ulike ambisjoner. Bakgrunn for
slik uenighet er som regel økonomisk begrunnet. Nåværende uenighetsbestemmelse gir makt til den
som ikke ønsker justering. Finnes det andre løsninger?
Det var enighet om å ta kontakt med NIVI Analyse for å undersøke muligheten av å benytte ser av
andre modeller. Det vil være aktuelt å invitere dem til rådmannsmøte i løpet av vinteren.
Sak 30/12
Årlig beredskapsøvelse?
Kommunale beredskapsøvelse foregår i utgangspunktet hvert annet år i en av kommunene i
regionen. En justering av opplegget har ført til at Jevnaker ble øvd i år og Lunner planlegges øvd
neste år. Deretter vil en igjen fortsette med øvelser annen hvert år.
Sak 31/12
Partnerskapsavtaler om utdanning.
Fra KS Hedmark og Oppland har kommunene fått oversendt forslag til Partnerskapsavtale mellom
kommunene og Høyskolen i Innlandet innenfor helse- og sosialfagfeltet.

Denne avtalen ser ut til å være overlappende, og delvis i konkurranse med avtale kommunene på
Hadeland har inngått med Karrieresenteret Opus Hadeland og Oppland fylkeskommune.
Rådmannen i Jevnaker, som er regionens representant i rådmannsutvalget til KS, vil følge opp denne
saken.
Sak 32/12
Norsk kulturarv.
Regionkoordinator henviste til vedtak i sak regionrådet behandlet på møte 26. okt. Her vedtok
regionrådet å ta kontakt med Norsk kulturarv med sikte på medlemskap. I vedtaket heter det videre:
«Avtale utarbeides på bakgrunn av forslag fra Norsk kulturarv og etter drøfting med arbeidsgruppe
rådmennene får ansvar for å sette ned».
Regionkoordinator henviste til dette og bad om at medlemmer til arbeidsgruppe ble oppnevnt.
Fra rådmennene i Gran og Lunner ble det i møtet gitt følgende tilbakemelding:
Gran:
Kari Møyner
Lunner:
Anne Grønvold
Rådmannen i Jevnaker gav tilbakemelding om at bruk av arbeidsgruppe i denne sammenhengen var
en alt for tidkrevende arbeidsform. Avtalebeløpet i denne saken er lite og en må finne en andre
måter å arbeide på.
Sak 33/12
Eventuelt.
Det var ingen saker under eventuelt.

EDS
23.11.12

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 6. november. 2012
Tid, sted:
Lunner rådhus. Kl.12.30 – 15.00.
Tilstede:
Fra Gran:
Fra Jevnaker:
Fra Lunner:

Ordf. Knut M. Lehre og rådm. Arne Skogsbakken (til kl. 14.15)
Ordf. Hilde Brørby Fivelsdal og rådm. May-Britt Nordli
Ordf. Harald Tyrdal og rådm. Tore M. Andresen

Fra reg. adm:

Reg.koord. Edvin Straume

Ellers møtte

Roy Halvorsen, ACEM
- til sak 63/12
Leila Raustøl, Randsfjordmuseene
- til sak 64/12
Marta Tuff, Kulturkontoret for Gran og Lunner - til sak 65/12

Sak 63/12
ACEM.
Roy Halvorsen orientering om organisasjonen og virksomheten de driver ved Halvorsbølet.
Stressmestringskursene som drives der er godkjent av Den norske legeforeningen,
Fysioterapiforbundet og Norsk sykepleierforbund.
Nytt kurstilbud med anerkjente kursledere er under utarbeidelse og vil bli oversendt så snart det
foreligger.
ACEM har kursdeltakere fra flere kommuner og offentlige institusjoner. En vil svært gjerne få til et
samarbeide med kommunene på Hadeland, hvor kurstedet ligger.
Det ble lovet at slik deltakelse skulle vurderes.
Sak 64/12
Grunnlovsjubileet 2014 og Stemmerettsjubileet 2013.
Det vises til konklusjon fra sak 54/12 på tilsvarende møte 4. sept. i år.
Revidert skisse for markering av Grunnlovsjubileet 1814 – 2014 og Stemmerettsjubileet 1913 – 2013
var vedlagt innkallinga. Leila Raustøl, daglig leder ved Randsfjordmuseene, var til stede og redegjorde
for skissen.
Skissen ble godt mottatt. Aktiviteten vil være rettet både mot regionens innbyggere og mot
skoleverket.
Det kom ikke fram innvendinger om kostnadene ved prosjektet. En vil avklare mulighetene for
økonomisk bidrag fra Fylkesmannen.
Sak 65/12
Videreføring av felles regional ungdomssatsing?
Marta Tuff, seksjonsleder ved kulturkontoret for Gran og Lunner, deltok.
Hun innledet kort og henviste til orientering gitt i regionrådet 26. okt. og brev fra Oppland
fylkeskommune av 23. okt. vdr. utlysning av tilskuddsmidler til ungdomssatsing i regionene 2013 –
2015.
For å utløse fylkeskommunale midler forutsettes de en treårig satsing. I kommunikasjonen med
fylkeskommunen er det avklart at det forventes deltakelse og egenandel fra kommune.
Under drøftingene kom det fram at kommunene hadde ulike utfordringer med å få dette innarbeidet
i budsjett og økonomiplan. Muligheten for å innarbeide dette i det ungdomsarbeidet som allerede er
prioritert i kommunene ble diskutert. Det ble signalisert positiv vilje til å finne løsninger.
En felles ungdomssatsing må utformes slik at det blir aktivitet i alle kommunene. Mulighet for å
innarbeide kommunal egenandel vil bli videre i det videre budsjettarbeidet i de kommunene som har
behov for det.
Konklusjon:
Det arbeides videre med søknad om midler til felles ungdomssatsing. Sak om dette legges fram på
møte i regionrådet 7. des.

Sak 66/12
Opprinnelsessertifikater for kjøp av strøm.
I følge EUs regelverk kan opprinnelses garantier brukes for å dokumentere forbruk av fornybar
energi. Forslag til kjøp av opprinnelsesgarantier er oversendt kommunene fra felles
innkjøpskontotregarantier. Det var enighet om at kommunene burde kjøp0e slike garantier.
Sak 67/12
Fordeling av midler reserver til viktige vei- og jernbaneutbygginger på Hadeland.
I sak 32 12 bevilget Regionrådet for Hadeland 350 000 kr fra partnerskapsavtalen med Oppland
fylkeskommune til påvirkningsarbeid og markedsføring av vei- og jernbaneprosjekter med stor
betydning for Hadeland. Av saksframlegget framgår det at midlene skal fordeles etter drøfting i møte
mellom ordførere og rådmenn.
Det ble besluttet å benytte 200 000 kr til prosjektet Stor-Oslo Nord og 100 000 tl prosjektet LINK
Ringerike.
Sak 68/12
Fra rådmannsmøtet tidligere på dagen.
Regionkoordinator orienterte kort fra møtet som var holdt tidligere på dagen. Det ble spesielt
redegjort for sakene:
27/12 Drøfting av framtidig eierstrategi og aksjonæravtale for Hapro.
28/12 Plan for natur- og kulturarv på Hadeland.
Sak legges fram for regionrådet.
29/12 IS-samarbeidet.
Positivt at ordføreren deltar på IS-møtene. Ønsker å undersøke mulighetene til å
justere uenighetsbestemmelsen.
31/12 Partnerskapsavtale om utdanning.
Fare for overlappende avtaler.
Sak 69/12
Møteplan 2013
Regionkoordinator la fram forslag til møteplan.
Denne ble diskutert og etter drøftinger kom en fram til følgende forslag:
Møter i regionrådet:
1. feb., 15. mars, 26. april, 14. juni, 13. sept., 1. nov. og 13. des.
Felles formannskapsmøte
24. mai
IS-møter:
12. april og 18. okt.
Dersom møtedeltakerne oppdager behov for justeringer må disse meldes regionkoordinator i løpet
av uken.
Sak 70/12
Fylkesmannens regionmøte 26. nov.
Regionkoordinator har vært i kontakt med fylkesmannen og fått opplegg for møtet 26. nov.
Kommune har ansvar for siste delen av dagen (13.30 – 15.15)
Etter drøfting kom en fram med forslag om følgende tema:
Samhandlingsreformen – prosessen på Hadeland.
Faktagrunnlag:
- Administrativt innspill fra hver av kommunene.
Politisk prosess og håndtering:
- Innspill fra de tre ordførerne.
Kommunalt planarbeid.
- Manglende statlig koordinering
- Meglingsinstituttet
v/ordførerne i Gran og Lunner.

Sak 71/12
Fylkesting på Hadeland (Sanner) 19.-21- feb. 2013
Fylkestinget vil ha møte på Sanner Hotell 19. 21. feb. 2013. Regionen er spurt om å ha ansvaret for et
opplegg på 4 timer.
Det var enighet om å gi positiv tilbakemelding på forespørselen.
Sak 72/12
Regional handlingsplan for Hadeland 2013.
Forslaget som ble presenter i regionrådet 26. okt. lå ved møteinnkallinga.
Regionkoordinator vil arbeide videre med forslaget fram mot møtet i regionrådet 7. nov.
Nødvendig kommunikasjon tas pr. e-post.
Sak 73/12
Hadelandskonferansen/Hadelandsmessa.
Bemanningsliste var sendt ut sammen med innkallinga til møtet.
Ingen hadde spørsmål eller kommentarer til opplegget.
Sak 74/12
Eventuelt.
Regionkoordinator minnet om utdeling av fag- og svennebrev som vil skje på Hadeland vgs.
onsdag 28.11. kl. 19.00. Ordførerne deltar og deler ut brevene.
Nye styrerepresentanter i HE.
Disse innkalles til møte. Gran kommune følger opp.
Prosjektet «Veien videre».
Harald Tyrdal orienterte om henvendelse. Han vil følge opp og innkalle til møte.
Framtidig 110-tilknytning for kommunene i Vestoppland politidistrikt.
Det vil bli sendt klage til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på vedtak og
saksbehandling.
EDS
26.11.12

Hadeland Ringerike Reiseliv - Kort vei til gode opplevelse – 1 time fra Oslo!
1

Hadeland Ringerike Reiseliv – fremtidig organisering forankret næringens
ønsker

1. Kort historikk
I 2009 ble det inngått en samarbeidsavtale med tanke på reiselivssatsingen på Hadeland og
Ringerike. De to regionene og HRR gjennomførte en evaluering i 2011, forankret i
formuleringene fra ovenfornevnte samarbeidsavtale. I inneværende år har Børre Berglund, i
samarbeid med regionrådene og HRR, besørget en utredning angående fremtidig
organisering av reiselivet og turistinformasjon. Regionrådet for Hadeland og Rådet for
Ringeriksregionen er i inneværende år ledet henholdsvis av ordfører av Lunner og Ringerike.
Prosjektmål har vært å belyse ulike alternativer for organisering og gi en anbefaling for
hensiktsmessig organisering av reiselivet på Hadeland og Ringerike. Berglunds anbefaling:
(…) anbefaler reiselivet på Hadeland og Ringerike å danne et felles
destinasjonsselskap med Gjøvik Land Toten og Romerike
Den endelige geografiske avgrensingen for denne organiseringen må tilpasses mer
nøyaktig etter hvert og samordnes med arbeidet som skal gjennomføres for å
implementere Regjeringens strategi på området organisering.

2. Potensielt fremtidig samarbeid
Vi er alle kjent med Trond Giskes initiativ med tanke på reduksjon av
destinasjonsselskaper, og i denne forbindelse ønsker HRR å være proaktiv. I et
styrevedtak datert den 13. august 2012 ble det konkludert: «HRRs standpunkt er at vi
søker å utvide eksisterende konstellasjon i samarbeid med Sør-Oppland og Hedmark
samt Romerikes-regionen.» Vårt ønske om samarbeid er forankret i målsetningen om å
hente ut mer av potensialet som ligger i våre regioner. Tanken om en storregion ble
ytterligere forsterket da Berglund la frem sitt arbeid på Thorbjørnrud Hotel den 3.
september i år. Elementer som attraksjonskraft, kritisk masse bedrifter, geografisk
avgrensning, tematisk tydelighet og utfyllende produkter mener vi i sum utgjør
storregionens fundament. Det er reelt to alternativer for HRRs medlemmer:
Gjøvik-regionen eller er Drammen-regionen. Begge alternativer ble belyst i Berglunds
rapport. Hva angår sistnevnte vil, ifølge administrasjonen i nåværende
destinasjonsselskap, destinasjonsselskapet være i drift den 1. januar 2013. Per i dag har
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de 27 medlemmer, og det er lagt opp til én -1- ansatt og en forventet omsetning på 1 mill.
Kr.

2

Vi legger til grunn dagens økonomiske rammer for HRRs del i det nye
destinasjonsselskapet for storregionen. Det er med dette bakteppet vi presenterer punkt
fire.

3. Ønsket fremtid initiert av HRRs medlemmer, næringen
HRRs medlemmer, næringen, har kommunisert sine ønsker for fremtidig samarbeid
innen reiselivssatsingen. HRR gjennomførte et ekstraordinært årsmøte den 1. november
2012, med det formål å få en tydelig tilbakemelding fra våre medlemmer med tanke på
fremtidig samarbeid innen reiselivssatsingen. Tilbakemeldingen er dokumentert gjennom
fysisk avstemning (stemmeseddel). Totalt 24 gyldige stemmer i form av medlemmers
fysisk tilstedeværelse, og 7 medlemmer hadde gitt fullmakt til deltagende medlemmer.
Avstemning viser følgende resultat:
Medlemmer som ønsker samarbeid med Gjøvik-regionen_________ 30___________
Medlemmer som ønsker samarbeid med Drammen-regionen______ 1____________
På møtet informerte Hadeland Glassverk at de i første omgang, etter oppfordring fra
Børre Berglund, søker seg inn i Destinasjon Oslo. Hvis medlemskapet ikke svarer til
forventningene, uttrykte de tydelig et ønske om medlemskap i samarbeidet HRR/Gjøvikregionen. Møteprotokoll fra det ekstraordinære årsmøtet av den 1. november 2012
oversendes regionrådene hvis ønskelig.

4. Potensielt fremtidig samarbeid – SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities og
Threats).
Sterke sider
Svake sider
* Én (1) webside og logo legger grunnlaget for én
kommunikasjonskanal ut i markedet. Storregionen vil bli
vesentlig mer hørbar og synlig.
* Produktfelleskap med sterke/kjente merkevarer med
positiv klang. Eks. Hadeland Glassverk/Gjøvik
Glassverk.
* Kort vei til destinasjonen fra målgruppens
hovedområde som både for HRR og GLT er Oslo og
omegn.
* Kort avstand mellom attraksjoner for alle regioner.
* Store friluftsområder ↔ grønne verdier tilbys av HRR
og GR.
* Rikt kulturliv i alle regioner
*Snøsikre områder, snøen kommer tidlig og ligger lenger
i alle regioner.
* Et nytt destinasjonsselskap vil få en betydelig forbedret
personellressurser.
* Politiske rammer og betingelser

* Enkelte medlemmer kan oppleve manglende identitet.
Merk: kun en svak side hvis man ikke er umiddelbart
proaktiv.
* Det kan være vanskelig å samkjøre et stort antall
tilbydere.
* Usikker økonomi i Hadeland og Ringerike, som i sin tur
vanskeliggjør sikker ressursapparat.
* Veiskilting, tilrettelegging lokalt for gjester har for lav
standard. Upløyd grunn med tanke på felles
kommunikasjon via skilt mot brukerne.
* Hvis det ikke produseres konkrete informasjon/produktpakker, kan ansatte ende opp med ad hocløsninger mot respektive medlemmer og turister.
* Hvis ikke felles webløsning er i virke umiddelbart etter
bestemt fusjon, vil mangel på ovenfornevnte verktøy
tjenesteytingen sårbar på lang sikt.

Muligheter

Trusler

* Dagsturisme får et større potensiale i destinasjonen
* Mulighet for økning i antall overnattinger innad i

* Sterkere konkurranse fra nærliggende destinasjoner
* Uforutsette endringer som påvirker reisemønsteret
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destinasjonen
* Forankret i produktfelleskapet er det enkelt å sette
sammen spennende turer
* Gripe reiselivstrendene, grønt reiseliv, kortreist mat
osv.
* Forbedre salget av pakketurer
* Gjennomgangsbillett til museer gjør at folk blir lenger
* Internett som informasjons- og salgskanal
* Utvikle internettsidene til større interaktivitet og med
booking
* Prioritering av tidsbruk og utnyttelse av ressurser
* Utvikle grønt reiseliv gjennom prosjekter og samarbeid
med andre aktører

* Politiske og lovmessige rammer og betingelser, les
mulige tverr-fylkelige hindringer.

5. Konklusjon
Avstemningsresultatet vil danne grunnlag for styret og administrasjonen i Hadeland
Ringerike Reiseliv videre arbeid. I tillegg anser styret SWOT-analysen som en ytterlig
forsterkning av avstemmingsresultatet. Videre prosess vil umiddelbart igangsettes med det
siktemål at fusjonering samt etablering av et nytt destinasjonsselskap vil være avklart innen
utgangen av inneværende år.
Styret i HRR har meddelt Gjøvik-regionen (heretter kalt GR) ved Arne-Jørgen Skurdal
resultatet av avstemningen samt dette dokument. Forslag til videre prosess:
-

-

En arbeidsgruppe bestående av; Arne-Jørgen Skurdal (GR), Hanne Linderud (GR),
Rune Selj (GR), Morten Chr. Mo (HRR) og Torhild Haugann (HRR) skal uten
forsinkelser påbegynne arbeidet med å utforme et avtaleutkast for samarbeid/fusjon
av HRR/GR.
Arbeidsgruppen har som siktemål og kunne forelegge medlemmene i GR og HRR en
endelig avtale innen 01.01.2013, eventuelt innen ovenfornevntes ordinære årsmøter.
Avtalen skal vektlegge følgende:
o Ett ønske om at GR/HRR skal være proaktiv i diskusjonen rundt utarbeidelsen
av avtaleverket og organiseringen av det "nye reiselivsnorge".
o Styresammensetningen i GR/HRR skal på en balansert måte dekke hele den
nye regionen.
o Det administrative senter skal formes rundt den bestående administrasjon i
GR. Det vil bli vektlagt at medlemmene i HRR før sammenslåingen opplever
at GR/HRR fysisk og reelt også er tilstedeværende i deres region.
o GR/HRR vil påse at medlemsmassen ikke organiserer seg i undergrupper
med den hensikt å redusere medlemsavgiftene og/eller søk offentlige midler
som ellers naturlig ville tilfalt GR/HRR.
o Ett sammenslått selskap vil sette klare betingelser for bidrag fra det offentlige
med henblikk på og sikre en trygg gjennomføring av sammenslåingen og
garanti for fremtidig drift.
o HRR/GR vil i planleggingsfasen søke sentral offentlig støtte til å gjennomføre
prosjektet.
o HRR/GR vil gjennomføre prosessen i nært samarbeid med Regionrådene/det
offentlige.

Styret og administrasjonen i Hadeland Ringerike Reiseliv
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Søknad om midler til ungdomssatsning på
Hadeland 2013-2015
Det vises til brev av 23. oktober 2012 – “Utlysning av tilskuddsmidler til ungdomssatsning i regionene
2013-2015.

Hvem søker:
Jevnaker, Lunner og Gran kommuner søker gjennom Regionrådet for Hadeland om tilskudd til
regionale ungdomstiltak i 2013 - 2015.

Organisering:
Ansvarlig for den regionale søknaden og koordinator for prosjektet er: Barne og ungdomskonsulent i
Kultur og fritid i Gran kommune Stig T. Fallingen.
Det er etablert samarbeidsplattform med representanter fra kulturkontorene på Hadeland.
Seksjonsleder for Kultur og Fritid, barne og ungdomskonsulent for Gran og Lunner og kulturkonsulent
og ungdomskonsulent fra kultur i Jevnaker. Representantene jobber lokalt ut i tverrfaglige nettverk
med SLT-koordinatorer, bibliotek, Brandbu kino, Hadeland videregående skole, helsestasjonen for
ungdom etc.
Konklusjonen er at det søkes om videreføring av prosjektene som ble igangsatt i 2011 og videreført i
2012. Prosjektet er presentert for Oppland fylkeskommune på samling for alle prosjektledere i
regionene 10.-.11. mai i år og for Regionrådet for Hadeland 26.10.12.

Hva søkes det midler til/finansiering:
•

“Aktiv sommer” – Har en total kostnad på 340 000, hvorav det søkes fylkeskommunalt
bidrag på kr 200.00 pr år

•

“Filmfokus” – Har en total kostnad på kr 348.000 hvorav det søkes fylkeskommunalt bidrag
på kr 200. 000 pr år

•

50 % stilling som prosjektarbeider og adm .utg. - Har en kostnad på kr 300.000 som dekkes
av kommunal egenandel. (forutsetning for tilskudd OFK) Prosjektarbeideren skal jobbe
interkommunalt.

Det er fremmet forslag om «friske» midler til å finansiere kommunal egenandel i budsjett og
økonomiplanprosessen i Jevnaker og Lunner fra og med 2013. Gran kommune sin egenandel er lagt
inn i rammen for Kultur. Samlet egenandel per år for kommunene på Hadeland er kr 475.000, henholdsvis Gran kr 200.000, Lunner kr 150.000, og Jevnaker 125.000 (fordeling ut fra innbyggertall)
Regionrådet går inn med kr 50.000 og inntekter er stipulert til kr 63.000.
Søknaden sendes med forbehold om endelig godkjenning i Regionrådet for Hadeland og positiv
resultat i budsjettbehandlingen.

Forankring lokalt er:
•
•
•
•

Kommunedelplan for Kultur 2006 – 2017 for Gran kommune, Lunner kommune 2011-2014
Kulturplan 2010-2013, og Kulturplan 2010 – 2013 for Jevnaker kommune
Ruspolitisk og kriminalitetsforebyggende handlingsplan for Gran kommune 2012 – 2016 og
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 – Jevnaker kommune
Kommunedelplan for Oppvekst 2009 – 2013 – Lunner kommune
Kommundelplan for Idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 for Gran kommune og
Kommundelplan for Idrett og friluftsliv 2011-2014 - Jevnaker kommune

Sentrale mål i planene tiltakene retter seg mot:
• Kultur for alle – Et kulturliv med høy kvalitet, mangfold, bredde og tilbud til alle
• Etablere nye attraktive, funksjonelle møteplasser og arenaer for ungdom
• Barn og unge skal gis muligheter til en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet ut i fra
egne forutsetninger.
• Utvikle unges kunstneriske og kreative evner og fremme forståelse og opplevelse av kunst og
kultur
• Sikre at alle gis mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet på ett nivå som passer den
enkelte
• Skape best mulig oppvekstvilkår via forebygging, tidlig innsats, helhetlig tenkning og
tverrfaglighet
• Forebygge alle typer rusmisbruk, med særlig fokus på forebyggende arbeid blant barn og unge
Regionen har felles utfordringer i forhold til ungdomsgruppa. De unge har stor variasjon i ønsker og
behov, for mangfold og kvalitet, og har ulike ståsteder og interesseområder. Mange slutter i
organiserte aktiviteter i ungdomsalderen, og spesielt når de kommer i videregående skole alder. Derfor
er videregående skolene invitert til samarbeid om planlegging og gjennomføring. Aktiviteter,
opplevelser og møteplasser må legges til rette for bruk på tvers av kommunegrenser, være attraktive
og ha elementer av medvirkning og innflytelse for god utnyttelse av deres ressurser for berikelse av
lokalmiljøet og for deres livssituasjon.
Tiltakene rettes primært mot aldersgruppen ungdomsskole og videregående skole. Tilbudene skal være
for all ungdom og det jobbes gjennom tverrfaglige nettverk for å sikre dette.

Forankring på fylkesnivå:
•

Hovedlinjer i Oppland fylkeskommunes politikk for ungdom
o Satsningsområde 1:Ung i Oppland skal styrke ungdoms mulighet til å bruke
kreativiteten og utvikle ressursene sine i hverdagen.
Vi ser at film som tema skaper / forutsetter samarbeid med ulike aktører og gir
mulighet for oppgaveløsning i større felleskap, samt entreprenørskap i det å skape film
og delta i å utarbeide nye ungdomstilbud. Ungt entreprenørskap, kreativitet og initiativ
skal styrkes under Aktiv sommer og under Vannfestivalen på scene og andre
presentasjons måter.
o Satsningsområde 2: Ung i Oppland skal bidra til å skape sosiale og inkluderende
oppvekstmiljøer, hvor fritidstilbud og særlig lavterskeltilbud blir prioritert for å skape
trivsel for alle.
Vårt sommertilbud skal gi nye tilbud utover de tradisjonelle. Konkret skal det jobbes
med synliggjøring av nye trender og aktiviteter og tilrettelegging for å kunne delta i
eller få prøve seg i nye aktiviteter.

o

o

Satsningsområde 3: Ung i Oppland skal bidra til utvikling som fremmer trivsel, god
folkehelse og reduserer sosiale forskjeller blant ungdom.
Vårt mål er å legge til rette for nye trender og aktiviteter som motiverer til fysisk
aktivitet i samarbeid med ungdom.
Satsningsområde 4: Ung i Oppland skal jobbe for at ungdom i større grad skal få
være med der det snakkes om ungdom.
Prosjekter og prosesser for og med ungdom. Videreutviklingen av Aktiv sommer og
Filmfokus skal ha en høy grad av brukermedvirkning, ungdom skal i større grad
involveres og gis makt over tilrettelegging og gjennomføring av egen aktivitet

Konkrete mål og tiltak i regionen:
Det understrekes at dette er videreføring og videreutvikling av tiltak som ikke pr. i dag er finansiert.
Kommunal egenandel er fremmet i budsjettprosessen for 2013, som en satsing over 3 år (2013-2015).
Videreføringen i 2013 tar utgangspunkt i nye tiltak i 2012 som utvikles videre i perioden 2013 - 2015.
Tiltakene beskrives i korthet her, og det vil bli sendt rapport fra 2012 ved utgangen av året.
Vi vil styrke kommunikasjon og transport ved å bruke transportordningen i tilknytningen til
arrangement i regionen.

1. “Filmfokus”
Gran, Lunner og Jevnaker satser felles på prosjektet “Filmfokus”. Filmprosjektet i sin helhet defineres
ut i fra forrige års satsning og erfaringer, samt ta utgangspunkt i ulike planer, lokale kulturmål og
elevenes/ ungdommenes ønsker.
1 2012 er det gjennomført 6 verksteder innen film, video og musikk, 2 kvelder med filmprofil med
bl.a. unge utøvere på «Huset» ungdomskafè, 12 ekstra filmvisninger på fredager med premierer på
ungdomsfilmer, innkjøp av film og filmlitteratur på biblioteket.
Medielinja ved Hadeland videregående skole er invitert inn til samarbeid om planlegging,
gjennomføring og deltakelse.

Bakgrunn, mål og strategier for hele prosjektet
1)Kulturverksteder - Gran, Lunner og Jevnaker
Arrangere verksteder som har film som dreiepunkt. Unge skal lære om film, aktivt skape film selv og
formidle film. Kultur og fritid i samarbeid med andre seksjoner og avdelinger internt, legger opp til
fremføringer på flere ulike arenaer,- visningskvelder, verksteder og teknikkstudier på Brandbu kino,
Ungdomskafèen på Jevnaker, ungdomsklubber, ulike ungdomsarrangementer, UKM mv.
Filmbussen som mobilt filmverksted er et tiltak som gjør film tilgjengelig for flere. Vi ser det i
Jevnaker der Filmbussen har vært fulltegnet siste to år..
2)Visning og opplevelse av film
Brandbu kino ble digitaliseres forsommeren 2011, og i den forbindelse er det et mål for Gran
kommune å øke omfanget av filmvisning, endre profil, og ha bla. “Hollywood frie”, perioder med
ulike filmtemaer på programmet, etablere filmklubb m.m. Ungdomskafèen og andre møteplasser for
ungdom vil være naturlige arenaer for visning av film. Målgruppen er i første rekke unge, men også
voksne.

3)Kulturell møteplass – “Jazzlokalene” i Folkets hus i Brandbu / Ungdomskafèen på Jevnaker
Utvikle “nye arenaer”. Jazzlokalene i Folkets hus i Brandbu og Ungdomskafèen i Jevnaker som
møteplasser for filminteressertungdom. Lokalene legges til rette for formålet og utstyr og medier
oppdateres til et moderne nivå. I disse lokalene skal det vises kortfilmer laget av barn og ungdom,
andre amatører og profesjonelle, samt ha konserter og danseforestillinger m.m. på scenene (begge rom
har scener) i tilknytning til film temaet. Ungdom skal engasjeres i programmering av kinotilbudet,
samt i andre ideer og aktiviteter.

4) Bibliotekene
Vil ha fokus på og synliggjøre film - både med tanke på filmlitteraturen og filmatisert litteratur.
Planlegges verksted i manusskriving og fortellermåter, og foredrag omkring temaet film. Her tenkes
både forfattere og manusforfattere som inspiratorer. I tillegg kan biblioteket være en visningsarena for
små dramatiserings stykker.

2. “Aktiv sommer”
Gran og Lunner kommuner startet opp tilbud for ungdom på sommerstid 2011. Jevnaker har utviklet
sitt tilbud videre sammen med Lunner og Gran.
Det er fremmet på tvers av seksjoner og fagavdelinger et ønske om å videreutvikle sommertilbudet
«Aktiv sommer". Ulike former for fysisk aktivitet, friluftsliv, kultur og fritidsaktiviteter, sosiale treff
og turer vektlegges i ønskene.
Rammen for tilbudet utvides til å gjelde sommerhalvåret. Aktivitetstilbudet skal spenne bredt og
innlemme nye trender og aktivitetsønsker. Programmet har vist et spenn fra kokkekurs og matlaging
på villmarkstur til motocross og parasailing. Aktivitetene er fordelt i alle tre kommuner.
Hovedmålgruppen er ungdom 13-18 år, og er et åpent tilbud for alle i målgruppen.
AKTIV SOMMER har klart å fange en gruppe ungdommer som av sammensatte grunner har hatt
behov for aktiviteter gjennom deler av sommeren. Arrangementet har en inkluderende og åpen profil,
med lav terskel.
Prosjektet har tilknytning til SLT-nettverket, og utover kulturtjenesten, er enhet for Familie & Helse
(inkl. barnevernet), politiet og lag/foreninger vært involvert operativt. Denne organisasjonen har klare
fordeler:
- Det er mulig å rekruttere ungdom som SLT-nettverket anser det viktig at får et aktivitetstilbud på
sommeren, i tillegg til at tilbudene skal være åpne for alle.
- Aktivitetene sikres god voksentetthet og kompetente ledere
- Sentrale nøkkelpersoner opparbeider kontakter og nettverk i ungdomsmiljøet – får ”bli med inn” i
kretsen. Viktig kunnskap sankes for videre tverrsektorielt forebyggende arbeid
Den regionale forankringen vil forsterke muligheten for samhandling og erfaringsutveksling for
faggruppene på tvers av kommunene, samt å gi målgruppa en større sosial arena og nettverk. Siden
alle tre kommunene er inne med relativ lik del i finansieringen av prosjektet, vil hovedaktivitetene i
“Aktiv sommer” være for all ungdom i målgruppen fra hele regionen.

Med utgangspunkt i dette er følgende forslag utarbeidet:
1 Vannfestival
Her blir det aktiviteter i og ved vann. Ulsnestangen badeplass i Røykenvik er arenaen. Vi tenker oss ett
opplegg over 2 dager med stor variasjon i programmet slik at unge fra hele Hadelandsregionen skal
finne noe å glede seg over, og som stimulerer og inspirerer til aktiv, fysisk og kulturell deltakelse.
Opplegget baserer seg på konseptet som ble utviklet i 2011 med noen endringer ut i fra erfaringene
under gjennomføringen i 2012. Det vil være behov for konstant videreutvikling og involvering av
ungdom i prosess, prosjektering og program, samt involvering av unge bidragsytere på aktivitet.
Aktiviteter:
a)Ulike vannaktiviteter
-Seilregatta, ro-konkurranse, parasailing, kajakk, kano, vannscooter, dykking, vannski og bananbåt.
b)Ta sjansen
En presentasjonsarena for lag, foreninger, enkelt individ med stort engasjement og nye aktivitets
trender der ungdom er aktivitet og miljøbærere. Rett og slett muligheten til å få prøve noe nytt.
c)Sosialt kulturarrangement
• Bruke lokale ungdommer til å opptre. En mulighet er å hente inn en noe mer kjent artist som
“headliner” til festivalen. Det kan trekke flere publikummere til arrangementet.
•

d)Sirkusverksted
1-2 dager med ny-sirkus med veileder. Påmelding i forkant, den store finalen vil bli å fremføre dette på
vårt kulturarrangement på Ulsnestangen og i Jevnaker.
2 Friluftcamp med miniekspedisjon i lokalmiljøet og en tur på fjellet
Det tilbys en til flere friluftcamper over 2-4 dager. I forkant av miniekspedisjonen tenker vi oss 1
dager med en teoretisk innføring om friluftsliv i ulike naturmiljøer, bevissthet om nærmiljøets
muligheter, kart og kompass og andre måter å orientere seg på. Det legges opp til praktiske oppgaver,
derav å delta i planlegging av en påfølgende 2-4 dagers tur.
3 Mesternes mester i samarbeid med Hadeland videregående skole
Ungdom gis fysiske utfordringer de aldri før har stått overfor - av morsom karakter? Hvem klarer å
bryte sine egne grenser? Bare en kan bli mesternes mester!
Her kreves det viljestyrke og utholdenhet så vel som “beinhard psyke og høye smerteterskler” – og
humor. Til slutt kan kun én gruppe bli stående igjen som ”Mesternes Mester”.
4 Ulike turer, aktiviteter og sosiale møteplasser mv.
Åpen hall, leirdueskyting, sykkeltur i Nordmarka, klatring, kokkekurs, ulike små arrangementer felles
og i den enkelte kommune.

Økonomi, - budsjett og finansiering:
Prosjektleder/arbeider i regionen:
Prosjektleder/arbeider 50% stilling inkl sos. utg
Prosjektleder/arbeider div. adm kostnader
Finansiering - kommunene

275.000
25.000
300.000

“Aktiv sommer”
Honorar vannaktiviteter, leie av utstyr,- kanoer,
båter, friluftsutstyr, telt, diverse….
Honorar/tilskudd friluftcamp, sirkus, mesternes
mester
Tilskudd frivillige, – Røde kors, Norsk
folkehjelp, båtforening, mv.
Transport
Sosialt kulturarrangement, turer div.
Diverse adm. Kostnader, markedsføring
Totalt
Finansiering:
Gran, Lunner og Jevnaker
Regionrådet
Inntekter
Oppland fylkeskommune
Totalt

80.000
80.000
40.000
30.000
70.000
40.000
340.000
87.000
25.000
28.000
200.000
340.000

“Filmfokus”
Honorar, lønn, kost og reise, - kursholdere,
ungdomsarbeidere, verksteder
Visning av film - ekstravisninger
Foredrag- filmkunnskap m.v. , film,litteratur
Arrangement og visningskostnader- diverse
utgifter som lyd, lys, leie av lokaler, annonser
Diverse adm. kostnader
Totalt
Finansiering:
Gran, Lunner og Jevnaker egenandel
Inntekter – billettsalg, deltakeravgift
Regionrådet
Oppland fylkeskommune

168.000
50.000
35.000
70.000
25.000
348.000
88.000
35.000
25.000
200.000

Totalt budsjett og finansiering:
Egenandel kommunene:
Gran
Lunner
Jevnaker
Samlet kommunal egenandel
Regionrådet
Inntekter
Total lokal/ regional finansiering
Søknadsbeløp fylket:
Aktiv sommer
Filmfokus
Totalt søknadsbeløp

200.000
150.000
125.000
475.000
50.000
63.000
588.000
200.000
200.000
400.000

Kontaktperson for prosjektet er:
Barne og ungdomskonsulent i Kultur og fritid i Gran og Lunner Stig T. Fallingen
E-post stig.fallingen@gran.kommune.no tlf. 613 38 453, Mobil: 406 13 331

Vennlig hilsen
Regionrådet for Hadeland

Vibeke Buraas Dyrnes
Prosjektmedarbeider i Regionrådet for Hadeland

Marta Tuff
Seksjonsleder Kultur og Fritid i Gran og Lunner

Midlertidig rapport om ungdomssatsning på Hadeland 2012
- Aktiv sommer og filmfokus 2012.
Dette er en midlertidig rapport. Endelig rapport ferdigstilles innen 1. april 2013.(frist til fylket)
Det vises til tilsagnsbrev av 12.12.11 der vi ble innvilget kr 300.000. Av disse midlene ble det bevilget
kr 200.000 til Aktiv sommer og kr 40.000 til Filmfokus 2011, og kr 60.000 til Transportordning for
ungdom.
Organisering
Jevnaker, Lunner og Gran søkte om felles ungdomsprosjekter for Hadeland. Gran kommune ved
Kulturkontoret for Lunner og Gran er tillagt ansvaret for koordineringen av prosjektene Aktiv sommer
og Filmfokus 2012. Prosjektansvarlig er Marta Tuff seksjonsleder for Kultur og fritid, prosjektleder er
Stig T Fallingen, barne og ungdomskonsulent.
Arbeidsgruppen består ungdomskonsulent Kari Hoel fra Jevnaker kommune, kino- og kulturkonsulent
Rune Larsen og barne og ungdomskonsulent Stig T Fallingen fra Gran kommune.
Med i arbeidet med gjennomføringen var det med 10 frivillige foreninger, klubbansatte i alle
kommuner, og elver fra Idrettslinja på Hadeland videregående skole. Intensjonen var å få med elever
fra Media og kommunikasjon og idrettslinjen fra videregående skole, men tidsperspektivet tillot ikke
dette.
Prosjektet startet opp umiddelbart etter at tilsagnsbrevet ble mottatt i januar. Alle prosjektene er
gjennomført i tråd med søknad og tilsagnsbrev med noen mindre justeringer underveis.
Aktiv sommer
Som planlagt ble følgende gjennomført:
•

Vannfestival på Ulsnestangen i Røykenvik med 15 ulike aktiviteter på vann og på land over
2 dager med 250 betalende deltakere, fordelt på festivalpass, camp pass og dag pass, 310
besøk totalt. Antall deltakere var lavere enn forventet, men hovedgrunnen var trolig regn
den andre arrangementsdagen.
Det var til sammen 45 frivillige med fra Gran, Lunner og Jevnaker. Arenaen, konseptet,
organiseringen og det tekniske fungerte godt. Ungdom som deltok var svært fornøyde og
deltok på hele festivalen tross noe regnvær. Arrangementet ble flyttet fra første
skoleferiehelg til den siste pga erfaringene fra i fjor med lav temperatur i Randsfjorden og
ustabilt vær. Arrangementet kolliderte med andre ungdomsarrangement som bl.a.
konfirmasjonsleir for 9. klassingene fra Jevnaker.
Annonsering og markedsføring ble gjennomført via sosiale medier på
nett, www.unghadeland.no og via facebookprofiler, samt annonser i Hadeland og Ringblad.
Det ble i tillegg hengt opp plakater.

•

•

Mesternes Mester ble flyttet fra sommerprogrammet til siste skoledag før høstferien. Dette
på grunn av logistikk og samarbeid med den videregående skolen og deltagelse fra
ungdomsskolene. Til sammen 5 ungdomsskoler deltok med 3-4 lag hver. Totalt 120 ungdom
var utøvere under arrangementet. Alle 3 klassetrinn ved Idrettslinjen på Hadeland
videregående skole var involvert i planlegging og gjennomføring av arrangementet.
Aktiv sommer. Tiltaket ble gjennomført regionalt, men med lokal forankring, i henhold til
plan. Erfaringene forteller oss at aktivitetene må ha en lokal forankring. Hele programmet ble
annonsert som åpne for hele målgruppa i regionen. Annonsering og markedsføring ble
gjennomført via sosiale medier på nett, www.unghadeland.no og via facebookprofiler, samt
plakater og flyere. Det ble formidlet informasjonsmateriell til alle ungdomsskoler i regionen,
samt skolebesøk. Profilen er regional satsning med lokal forankring.
Programmet besto av 14 aktiviteter i Gran og Lunner og 11 i Jevnaker, totalt 25 aktiviteter
fordelt over 4 uker.
Villmark og friluftsliv. Gran og Lunner gjennomførte friluftscamp på Våja, tur over 3 dager og
villmarkstur til Vassfaret, 4 dagers tur ble gjennomført. Turene hadde god oppslutning og
deltagerne ga gode tilbakemeldinger. Jevnaker hadde lav oppslutning om sin camp og avlyste
den.
Paintball. Vi hadde 3 tilbud med paintball, ett i Jevnaker og to i Gran og Lunner. Jevnaker
hadde fulltegnet påmelding mens det i Gran og Lunner ble avlyst grunnet for lav påmelding.
Motorcross, åpen dag på Stryken - samarbeid med Lunner motorsport, og leirdueskyting i
samarbeid Gran jeger og fisk, ble gjennomført med god aktivitet. Leirdueskyting traff ikke i
Jevnaker og ble avlyst pga lav påmelding.
Lokal Mesternes Mester i Jevnaker hadde god oppslutning i sommerferien. Jevnaker
ungdomsskole stilte med 3 lag i den regionale mønstringen 28. september også.
Jevnaker hadde full buss til Tusenfryd og fulltegnet liste til kokkekurs. Stranddag på Jevnaker
hadde god oppslutning.
Filmbussen var fullbooket i Jevnaker, mens det var moderat oppslutning i Gran og Lunner.
Av 25 aktiviteter ble 12 turer/dagsarrangement med bl.a. toppturer, 4 topper var blinket ut
som mål for dagsturer med fisking, bading etc., klatring, spilldag og paintball på Harestua og
Brandbu avlyst grunnet lav oppslutning. Aktiv sommer 2012 var rettet mot mye
friluftsaktivitet med turer og overnattinger. Sommeren inviterte ikke spesielt godt til denne
typ aktivitet med mye regn og lave temperaturer.

Filmfokus 2011
Filmfokus består av fire ulike former for tiltak:
•

Produksjoner / verksteder
o Actionfilm over 5 dager på Brandbu kino med fornøyde deltakere
o Musikkvideo kurset i Gran og Lunner hadde to deler og innspilling av to låter med
band i lydstudio ble gjennomført høsten 2011. Selve filmingen ble avlyst og flyttet
frem til mars 2012. Band og filmteam gjennomførte filming og redigering over to
helger i mars i år.

o
o

•

Brandbu kino – visning av film
o

•

Filmkurs i forbindelse med Vannfestivalen. Dokumentarfilm.
Filmbussen, filmens abc, ble gjennomført i Gran og Jevnaker. Fulltegnet i Jevnaker
men moderat interesse i Gran og Lunner.

12 ekstra filmkvelder/visninger for ungdom på Brandbu kino. Det har vært en serie
med filmer, som fredagstilbud, for ungdom.

Kulturell møteplass
o

Gallakveld for unge filmskapere. Premierekveld for ung film skapt på Hadeland i løpet
av det siste året. Skulle vært arrangert 29. november men er flyttet til januar på
grunn av sykdom.

o

Filmer, PS3 turnering og minilan med live band og sceneinnslag med lokale aktører over 2
døgn i Brandbu kino.

•

Gran bibliotek
o

Synliggjøre film gjennom film til utlån, filmlitteratur og filmatisert litteratur

Totalvurdering:
Aktiv sommer videreføres med hovedfokus på Vannfestivalen på basis av konseptet i 2011 og
2012. Mesternes mester i samarbeid med Hadeland videregåendeskole, idrettslinjen,
vurderes som ett element i Vannfestivalen.
Villmarkscamp videreføres med utgangspunkt i form og innhold i 2012.
Suksessturene/arrangementene videreføres kommunevis, og samordnes, samt at nye ønsker
og initiativ fra målgruppen kartlegges og følges opp.
Samarbeid med lag og foreninger styrkes ytterligere for å skape bærekraftige aktiviteter og
aktivitetsarenaer, lokalt og regionalt. Alle frivillige lag og foreninger som har vært med på,
tilrettelagt for og gjennomført, aktivitet har gitt veldig positive tilbakemeldinger.
Ungdom har vært aktive på tvers av kommunegrenser. Det er synliggjort både en større
arena og flere arenaer å delta på. Ungdom har utvidet sine nettverk, og har deltatt aktivt i
mange fysiske aktiviteter m.m. Det regionale prosjektet har bidratt til styrke samarbeidet og
faglig kompetanse hos alle aktører.
Filmfokus 2012 videreføres med hovedvekt på filmverksteder i alle kommunene med visning
av filmer på felles gallakveld på Brandbu kino. Filmformidling med fokus på kvalitet,
mangfold og omfangsom kulturell møteplass videreføres .
Prosjektet har styrket faglig samarbeid på tvers av avdelinger og kommunegrenser, og samlet
sett har ungdom i kommune fått supplert sin eksisterende tilbud i relativt stort omfang.
Mange benyttet seg av muligheten til å lære seg noe nytt, fikk økt kunnskap og mestring, og

traff andre film interesserte og har utvidet sitt nettverk. Det oppleves å ha nådd bredden av
ungdom på Hadeland.

Økonomi
Det ble søkt om midler til:
Filmfokus 2012 kr 200.000, totalt stipulert budsjett var kr 348.000,og ble innvilget kr 40.000
Aktiv sommer kr 200.00, totalt stipulert budsjett var på 340.000, og ble innvilget 200.000
50% stilling som prosjektarbeider og adm. utgifter. – Har en kostnad på kr 300.000 som
dekkes av kommunal egenandel. Prosjektarbeider ble tilsatt i mars. Stillingen forutsettes
videreført.
Budsjettene ble justert i forhold til tilskuddet og kommunale ressurser. Regnskapet blir
ferdigstilt i januar.

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

11/01335-1
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato

FORPROSJEKT FOR Å AVKLARE OG FORANKRE REGIONALT
SAMARBEID OM PLAN FOR NATUR- OG KULTURMINNER
Forslag til vedtak/innstilling:
Det bevilges 10 000 kr til forprosjektet for å utarbeide Regional plan for natur og kulturminner
på Hadeland.
Beløpet tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune – avsatt reserve i Regional
handlingsplan for Hadeland 2011.
Regionrådet ber om at det til neste møte utarbeides forslag til reglement for bevilgning av
mindre beløp fra partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.

Saksdokumenter:

Vedlagt

F.sak 52/10 Gran kommune.
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer vedtak om oppstart av planprosess.
F.ting sak 40/10 Oppland fylkeskommune
Kulturarv-satsing i Oppland. Vedtak.
Regional handlingsplan for Hadeland 2011
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Nei

Nei
Nei

Saksframstilling:
Gran kommune har tidligere behandlet sak om oppstart av planprosess for
“Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer”. Ved behandling i formannskapet
26.august 2010 ble saken utsatt med den begrunnelse at en ønsket å “avklare om Lunner og
Jevnaker ønsket å delta i prosessen.”
Vedtaket er fulgt opp blant annet gjennom møte m/ordførere og rådmenn 6.september 2010.
Et møte regionrådet tidligere har fått referat fra.
Gjennom kontakt med Oppland Fylkeskommune er det avklart at fylkeskommunen er
interessert i å delta i dette planarbeidet forutsatt at det blir en regional plan for alle tre
Hadelandskommunene.
Fylkeskommunen ønsker et regionalt planarbeid som kan sees i sammenheng med vedtatt
kultuturarv-satsing i Oppland
Spesielt ønskes en satsing som kan relateres til følgende punkt i fylkestingets vedtak i saken
11.10.i fjor:
4) Verdiskaping og innovasjon.
“Som oppfølging av planstrategien for Oppland settes i gang et program for verdiskapning og
innovasjon på natur- og kulturarv i Oppland. Det legges opp til et bredt samarbeid i
gjennomføringen av prosjektet. OFK vil være prosjekteier.”
I kontakt mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune er det avklart at
fylkeskommune er innstilt på å bidra med vesentlige ressurser i et slikt planarbeid.
Forutsetningene er imidlertid at det gjennomføres et forprosjekt som bl.a. avklarer:
- den regionale forankringen som innebærer at alle kommune deltar i planarbeidet.
- at planarbeidet tilpasses føringene om verdiskapning og innovasjon på natur- og
kulturarv i Oppland, slik dette framkommer i fylkestinget vedtak referert over.
Utgiftene til et slikt forprosjekt er beregnet til 50 000 kr. Det forutsettes at Lunner og Jevnaker
begge bidrar med 10 000 kr hver og at Gran kommune vil bidra med 20 000 kr.
Oppland fylkeskommunes andel til forprosjektet er satt til 10 000 kr og fylkeskommunen
foreslår at dette beløpet tas fra Regional partnerskapsavtale med kommunene på Hadeland.
Vurdering:
Hadeland har en rik og variert natur. Denne variasjonen avspeiles i kulturarven, og fysiske
spor forteller oss noe om hvordan folk før oss har levd. Kulturminner og kulturmiljøer er
viktige ressurser og verdier i lokalsamfunnet. Det er utfordrende å forvalte og bruke disse
verdiene på en måte som gagner både kulturminnene og befolkningen og samtidig bidrar til
verdiskaping og innovasjon.
Endringer skjer fort og det er viktig å ha øye for de elementene som er så verdifulle at de bør
tas vare på og sikres for ettertiden. Samtidig må det være en bevissthet om at ikke alt kan
tas vare på og følgelig må det gjøres prioriteringer.
Regionkoordinator oppfatter det som viktig å bidra til å avklare mulighetene for å utarbeide
en plan for natur og kulturminner på Hadeland.
En innstiller derfor på at det bevilges 10 000 kr til et forprosjekt for dette.
Beløpet tas fra avsatt reserve i Regional handlingsplan for Hadeland 2011.
Regionrådet har ikke tidligere behandlet saker hvor en har bevilget så små beløp fra
partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune.
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Saken illustrerer behovet for å utarbeide et reglement hvor f.eks. leder av regionrådet, i
samarbeid med regionkoordinator, får fullmakt til å foreta bevilgninger av mindre beløp fra
denne avtalen.
Reglementet må inneha begrensninger for enkeltbevilgninger og samlet ramme for slike
vedtak.
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Status forprosjekt - Regional plan for natur- og kulturarv på Hadeland
Notat 19.11.12

Bakgrunn. Vedtak:
•

Formannskapet i Gran kommune 26.10.10. Sak PS 52/10
Planutkast for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. “Planarbeidet utsettes til
det er avklart om Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å delta i prosessen. Deretter søkes det
om ekstern finansiering.”

•

Møte ordførere, rådmenn og regionkoordinator 06.09.10. Sak 56/10
“Kari Møyner orienterte om arbeidet Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer.
Forslaget ble meget godt mottatt. Arbeidet med å få dette planarbeidet utvidet til å omfatte alle
kommunene på Hadeland kan derfor settes i gang.”

•

Møte rådmenn og regionkoordinator 30.03.12. Sak 18/12
”Regionkoordinator orienterte om henvendelsen fra prosjektleder for regional plan natur og
kulturminner. Prosjektleder bør ta initiativ til møte med ansvarlig kontaktperson i kommunene
og avstemme behovet for nødvendige vedtak og framdrift.”

•

Regionrådet 25.03.12. Sak 11/01335-1
«Det bevilges 10 000 kr til forprosjektet for å utarbeide Regional plan for natur- og
kulturminner på Hadeland.»

1) Utført arbeid med forprosjekt - status
Prosjektmedarbeider er: Jevnaker kommune Øyvind Norstrøm, Lunner kommune Anne Grønvold og
Gran kommune Kari Møyner (prosjektleder). Leder for Kultur Tommy Jensen har hele tiden vært
delaktig i prosjektet.
I følge vedtak i Gran formannskap skulle det skaffes ekstern finansiering. Gran kommune har
utarbeidet diverse søknader. Fylkesmannen bevilget kr 200 000 til arbeid med planen i samarbeid med
prosjektet Temakart Hadeland. Midler herfra er brukt til Grans prosjektmedarbeider. Gran kommune
på vegne av hadelandskommunene har fått tilsagn om kr 100 000 til utvikling av en modell for å
styrke kompetansen innen kulturminneforvaltningen (ytterligere beskrevet under pkt 2).
Flere møter er avholdt med de tre kommunene, men det har vært en stor utfordring å finne møtetider
som passer alle og at alle stiller. Gran kommune kalte inn til møte 25.10.12 sammen med
Randsfjordmuseenes leder og fire representanter fra Oppland fylkeskommune (arkeolog, arkitekt/ og
bygningsvernansvarlige) for å få innspill til planen og arbeid videre. Det møtte ingen fra Jevnaker eller
Lunner. Dette er veldig beklagelig at ikke alle er med på diskusjonen og hører fylkeskommunens
innspill. Vi vil presisere at kontakten mellom prosjektmedarbeiderne er meget bra, men det er vårt
inntrykk at de andre har så stram timeplan og mange oppgaver at dette arbeidet ikke lar seg prioritere.
I juni 2012 ble det holdt et konstruktivt møte med alle tre historielagene på Hadeland,
Randsfjordmuseene AS og alle tre kommunene. Etter vår mening viste innspill fra historielagene at det
er nyttig med samordning og felles informasjon og diskusjon. Dessuten sitter det kunnskapsrike
historielagsmedlemmer som gir gode innspill om kulturarven. Det er en idé å bruke medlemmer til
seinere registrering. Museet og kommunene har også felles interesser for at det jobbes mer med
kulturarven på Hadeland.
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Gran har tatt diverse kontakter, bla med Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune og
funnet fram til databaser, kart, informasjon om naturforekomster og kulturminner som er lagt inn. I og
med at riksantikvaren inviterer til flere registreringer av kulturminner rundt i landet, er det startet
arbeidet med hvilke typer kulturminner det skal satses på og hvordan dette kan gjøres.
Gran kommune har deltatt på arbeidsmøter hos Oppland fylkeskommunes kulturarvenhet. Erfaringer i
andre i kommuner i Oppland samt metoder er diskutert. Prosjektleder har også deltatt på
Riksantikvarens Utviklingsnett «Trenger kommuner en kulturminneplan», samt et verksted om
registrering av kulturminner.
Det er opprettet samarbeid med turveiprosjektet på Hadeland og kartkyndige. Det jobbes med å knytte
informasjon om natur- og kulturarv opp mot turrunder som er registrert.
I Gran er det opprettet en faggruppe med representanter fra rådmannsledelsen, teknisk, landbruk og
kultur. Dette har vært nyttig for å være flere samarbeidsparter men også for å sette kulturarv mer på
dagsorden i diverse saker.
Prosjektleder har bidratt til Regionrådets prosjekt som er ønsket fra Fylkeskonservatoren: Program for
verdiskaping og innovasjon på natur- og kulturarv på Hadeland: ”Sånt no´hakke vi i by´en” og ”Langs
vannveier og gutuer fra bronsealder til cyberspace”.

2)

Nasjonale føringer og samarbeidsparter

Riksantikvaren (RA) etablerte i 2010 prosjektet Kunnskapsløft for kulturminneforvaltningen.
Her satses det på en rekke tiltak for å styrke kulturminnearbeidet i kommunene. RA stimulerer
nå alle kommunene til å utarbeide en kulturminneplan/kommunedelplan for kulturminner og
holder gjentatte samlinger om temaet. Mange kommuner/regioner rundt i landet er i gang med
dette arbeidet. I denne forbindelse stimuleres også alle kommunene til å registrere flere
kulturminner.
Som en del av Kunnskapsløftet har RA gitt tilsagn om midler til utvikling av en kompetansemodell for
å øke kompetansen innen kulturminneforvaltningen på Hadeland (som nevnt under punkt 1). Modellen
«skal være langsiktig og være samarbeid mellom flere kommuner og andre lokale aktører der
opplæring, kurs, nettverksarbeid og ulike typer bistand til kommunene inngår. Modellen skal føre til at
kommunene blir bedre til å forvalte kulturminnene.» I tilsagnsbrevet står det videre: ”Når modellen for
kulturminnearbeidet på Hadeland er etablert, vil RA prioritere å bestille arbeid fra de involverte
kommunene på inntil kr 100 000 til registreringer og utarbeiding av kommunedelplaner for
kulturminner under forutsetning av bevilgninger i Statsbudsjettet for dette. Disse kommunene vil da få
bestillingsbrev fra RA der vi viser til Håndbok for lokal registrering og kulturminnesøk.”
Vi har også oppfattet signaler fra Miljøverndepartement om at alle kommunene/ regioner etter hvert
vil bli pålagt å utarbeide en kulturminneplan/kommunedelplan.
Oppland fylkeskommunes kulturarvenhet er veldig positive til at det utarbeides en plan for natur- og
kulturarv på Hadeland. De har sagt seg villige til å stille med kunnskap/fagfolk for å være med på
prosesser. De presiserer viktigheten av dette arbeidet. Fylkeskommunen og Riksantikvaren har gitt
innspill på at arbeidet med planen og kompetansemodellen må være godt forankret i alle tre
kommunene.
Natur- og kulturarv gir grunnlag for opplevelser og en gjennomført prosess som munner ut i en plan
kan etter vår mening bidra til økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping.
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3) Forutsetninger for videre arbeid
Dersom vi skal få utbetalt de 100 000 fra RA må vi i samarbeid utarbeide en kompetanseplan. Vi har
da gode utsikter til å motta kr 100 000 til hver kommune til registrering av kulturminner. Om
planarbeidet stopper opp vil måtte se bort i fra disse midlene.
Dersom MD etter hvert pålegger de kommunene som ikke har planer, hjelper det ikke å utsette dette
arbeidet.
Det er en forutsetning for gjennomføring at alle kommunene setter av mer personalressurser. Dette vil
øke kompetansen i alle kommunene og på den måten være tidsbesparende på sikt. Delaktighet er også
grunnlag for utvikling av kompetansemodellen. Vårt ønske er at det opprettes en arbeidsgruppe i alle
tre kommunene slik at det blir kunnskap og delaktighet hos flere og at det ikke arbeidet er så sårbart
når en prosjektmedarbeider ikke har anledning til å stille på møter.
Det planlegges et nytt møte med kommunene, museet og historielagene. Alle kommunene må ha en
prosess på hvilke kulturminner som det bør legges vekt på. Oppland fylkeskommune Kulturarv har
sagt seg villige til å bidra på et arbeidsmøte med alle kommunene for å gjøre en utvelgelse/
prioriteringsliste.
I dette prosjektet ser vi nytten av samarbeid på tvers, både innad i kommunene og i samarbeid med de
andre kommunene. Dette vil etter vår mening også kunne styrke kompetansen i alle kommunene og
være hjelp i framtidig saksbehandling. Å jobbe fram en plan nå vil være økonomisk gunstig for
kommunene i og med at det per i dag er etablert støtteordninger.

Jaren 19.11.12
virksomhetsleder Tommy Jensen og kulturvernkonsulent Kari Møyner, Gran kommune
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REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2013.
Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å gjennomføre ved
bruk av midler fra ”Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende
kommuner på Hadeland”.
Til grunn for tiltakene ligger tidligere prioriteringer og drøftinger regionrådet har gjennomført
høsten 2012.
Fylkeskommunens regionale handlingsprogram (RHP) 2013 og Regional planstrategi for
Oppland er viktige grunnlagsdokument for handlingsplanen.
I forslag til RHP 2013 for Oppland fylkeskommune er følgende resultatmål innarbeidet for
Hadeland:
• Utvikle attraktive region – og kommunesentra.
• Inngå utviklingsavtale for å realisere etablering av Nasjonal glassmuseum på Jevnaker.
• Arbeide for god søkning til linjer ved Hadeland vdg. skole som lokalt næringsliv og
offentlig sektor etterspør.
• Arbeide for godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud og god
skoleskyss internt i regionen.
Den årlige ramma for partnerskapsavtalen med Oppland fylkeskommune er på 3 500 000 kr.
(2,5 mill fra Ofk + 1 mill fra kommunene)
I tillegg gjenstår 175 838 kr i ubenyttede midler fra 2012 (reservepost som ikke er benyttet
fullt ut).
Disponible midler for 2013

Ca. 3 675 838

1. Igangsatte flerårige prosjekt (bundne midler):
•

Hadeland – Nært og naturlig
Ca. 700 000
Regionens bo- og etablererprosjekt.
Tidsperspektiv fram t.o.m. 2015.
Regionrådets prosjektleder finansieres gjennom prosjektet.
Langvarig sykefravær fra prosjektleder medfører overføring
fra inneværende år på ca. 350 000 kr.

•

Reiselivssamarbeidet Ringerike – Hadeland – Gjøvikregionen.
Videreføring på dagens nivå under forutsetning av
tilfredsstillende framdrift av igangsatt arbeid med
større destinasjonsselskap.

375 000

•

Bronsebukkene
Som innarbeides i utarbeidet strategiplan.
Regionale partnerskapsmidler fases gradvis ut.
Del av Hadeland – Nært og naturlig fra 2014.

100 000

•

Temakart Hadeland
Turnett (Gange, sykkel, ski)- Friluftsliv.
Samarbeide kommunene og Hadeland Digital.
Etter planen siste år av prosjektet.
Prosjektleder Ellen Hagen Lyngstad, Gran.

300 000

•

Hadelandsbonden 2020
Utviklingsprosjekt for å bygge et framtidsrettet,
markedstilpasset og robust landbruk.
Hovedfokus i 2013: Rekruttering og kompetanse.

•

Økoløft - «Jøtt godt».
Spisset prosjekt – mot lokalt omsetningsledd.
Noe resterende midler fra tidligere år.
Hadeland er nå den eneste aktive regionen i Oppland.
Kan være aktuelt å avvike prosjektet dersom en ikke får
støtte fra SLF eller andre.

•

Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013.
Til sluttføring av igangsatt jubileumsprosjekt.

•

Bedriftskontakt for opplæring.
Tiltak for å unngå at ungdom skrives ut av videregående skole
og blir avhengig av støtteordninger fra NAV.
Delfinansiering

200 000

•

Desentral utdanning.
Prosjekt i regi av Karrieresenteret som understøtter
avtalene inngått med kommunene – hovedfokus
små og mellomstore bedrifter.

250 000

•

Klimapådriver
Nytt klimapådriverprosjekt. (2012 – 2015)
Finansiering for 2013 i det vesentligste på plass.
(Skjønnsmidler + p-midler 2012)
Må arbeide videre med å fullfinansiere prosjektet.

200 000

•

Inn på tunet.
Siste år av to-årig pilotprosjekt for å utvikle attraktivt tilbud
for kjøpergruppe. Statlig midler tildelt.
NAV, skole, barnevern m.fl. involvert i prosjektet.
Årlig regional egenandel.

100 000

•

Lokal transport på Hadeland.
Prosjekt for å redusere klimagassutslippene fra privat bilbruk
til utvalgte skoler og arbeidsplasser og dokumentere dette.
Prosjektleder i 40 % stilling.
Noe resterende midler igjen fra 2012

250 000

•

Vei og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
100 00
Videreføring av påvirkningsarbeid mot vedtak NTP
______________
2 900 000

150 000

Inntil 125 000

50 000

2. Nye prosjekter.

Til disp:

775 838

•

Nasjonalt Glassmuseum.
Delfinansiering av hovedprosjekt
Behov for videre avklaring med Oppland fk.

200 000

•

Skilting
Informasjonsskilt langs innfartsveger og på sentrale plasser.
Foreløpig prosjektbeskrivelse utarbeidet av HRR.
Pga. kostnadene ved prosjektet må dette tas over to år.
Prosjektet må også sees i sammenheng med
«Hadeland – Nært og naturlig»

250 000

•

Regional plan for natur- og kulturarv.
Vil kunne stilles til disposisjon dersom planarbeidet
videreføres.

150 000

•

Skilting.
Prosjekt som avklarer behov og profil.
Hovedfokus: Severdigheter i kulturlandskapet.
Avklare grenseoppgang mot skilting av skiløyper og turstier
i skogsområdene.
Grenseoppgang mot temakart og HRR søknad om midler til
skilting på Øståsen.
Arbeid med prosjektplan igangsettes.

•

Utviklingsprosjekt Randsfjorden.
Ta initiativ for å utarbeide prosjektplan.
Samarbeidsparter: Randsfjordforbundet og
Randsfjordens grunneierlag.

•

Reserve
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175 838

