MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

02.12.2016 kl. 9:00
Hadeland Videregående skole, Gran

Arkivsak:
Arkivkode:

16/00195
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
26/16

11/02958-161

Regional Handlingsplan for Hadeland 2017

27/16

11/00495-42

Møteplan 2017

28/16

16/00645-5

Referatsaker 2.desember 2016

29/16

11/00495-43

Regional samfunnskontrakt

Orienteringer:




Nytt fra OFK og kommunene
Solobservatoriet v/Turid Næss
Ungdomssatsingstiltak på Hadeland v/ Rune Larsen
Tema kompetanse:
 Ass. Fylkesopplæringssjef Terje Storbakken
 Rektor HVGS Soon Elisabeth Øhrling
 Daglig leder Karrieresenteret Hadeland John Kristiansen
Vibeke Buraas Dyrnes, 25. november 2016
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26/16 Regional Handlingsplan for Hadeland 2017
Arkivsak-dok. 11/02958-161
Arkivkode.
025
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
26/16

Regionkoordinators innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2017» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2017

Vedlagt
Ja
Nei

Saksdokumenter
Regional Handlingsplan for Hadeland 2016
Regional plan for Hadeland

Saksopplysninger:
Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland ble
første gang inngått i 2005. Systemet var da en del av forsøksprosjekt Fritt Fram som ble avsluttet ved
årsskiftet 2009/2010.
Siden er partnerskapsinstituttet utviklet seg til en arbeidsform mellom kommuner, regioner og
Oppland fylkeskommune. Arbeidsformen er stadfestet gjennom partnerskapsavtaler mellom den
enkelte kommune og fylkeskommunen. Gjennom 2014 og 2015 har det vært gjennomført en
omfattende revidering av partnerskap instituttet hvor man blant annet har benyttet
østlandsforskning som ekstern evaluerer. Denne prosessen har ført til at fylkeskommunen har sendt
ut nye partnerskapsavtaler med kommunene for perioden 2015 – 2019. Det ligger ingen store
endringer i forslag til nye avtaler.
Regionrådene er forvaltningsorgan for partnerskapsavtalen som er inngått med Oppland
fylkeskommune. Partnerskapsavtalene stadfester også fylkeskommunens deltakelse i regionrådet.

Følgende prinsipper forutsettes lagt til grunn for bruk av partnerskapsmidlene:
• Partnerskapsmidler skal brukes til utviklingstiltak som gir merverdi for regionen.
• Midlene skal ikke brukes til ordinær drift eller til godtgjøring til folkevalgte.
• Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader til OFK.
• Dersom et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede har
betalt sin andel. Dersom prosjektet trenger mer offentlig finansiering skal ikke OFK ensidig
finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering fordeles likt mellom kommunene på den ene
siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK på den andre siden.
• I initierende fase av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, avklares det
hvem som tar finansieringen.
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Tidligere har Regionalt Handlingsprogram for Oppland fylkeskommune lagt opp til en videreføring av
partnerskapet innenfor rammen av nåværende avtale, med 2,5 mill. i bidrag fra fylkeskommunen og
1. mill. fra kommunene. Dette beløpet er ikke indeksregulert siden 2005.
Fylkesrådmannen legger i sitt budsjettfremlegg opp til noe redusering av partnerskapsmidlene. Dette
skal først behandles av fylkestinget etter regionrådet på Hadeland. Vi må derfor ta forbehold om
endrede rammer og dermed revidere handlingsplanen i januar. Regionrådet ligger også an til et lite
overskudd for 2016 som kan påvirke prioriteringene i 2017. Dette beløpet vil bli justert etter at
regnskapet for 2016 er avsluttet.

Regional handlingsplan for Hadeland 2017.
Den regionale handlingsplanen vil danne grunnlaget for bruk av midler fra partnerskapsavtale med
Oppland fylkeskommune neste år.
Beløpet som står til disposisjon i 2017 er beregnet til å være ca 3 500 000 ,Dette beløpet vil bli justert etter at regnskapet for 2016 er avsluttet.
Beløpet framkommer på følgende måte:
• Ramma for avtalen er 3,5 mill. kr (2,5 mill. fra OFK + 1 mill. fra kommunene)
• Bundne fond.

Vurdering:
Regionalt Handlingsplan for Hadeland 2017 er i tråd med retningslinjene for bruk av
partnerskapsmidlere og avtale inngått med Oppland fylkeskommune.
Planen for 2017 er en videreføring av regionens overordnede satsninger og profilering.
Handlingsplanen følger satsningene i prosjekt «Hadeland nært og naturlig», viderefører regionens
grønne profil og bygger opp under næringsutvikling. Samtidig vil neste års handlingsplan også være
videreføring av operasjonalisering av «Regional plan for Hadeland 2014 til 2021». RHP 2017 vil derfor
også bygge opp under fortrinnene som fremheves i regional plan for Hadeland.




Randsfjorden.
Hadelands historie.
Tettstedene.

Nye viktige satsninger fremover vil derfor være Randsfjorden, regionens historie og tettsteder.
Regionkoordinator legger derfor planen fram til vedtak men minner samtidig om at alle sakene vil bli
ytterligere utredet og lagt frem for behandling i regionrådet fortløpende i 2017.

Vedlegg til sak
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27/16 Møteplan 2017
Arkivsak-dok. 11/00495-42
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
27/16

Regionkoordinators innstilling:
Framlagt forslag til møteplan 2017 vedtas

Saksopplysninger:
I tråd med tidligere år er det lagt opp til 6 møter i regionrådet. Regionadministrasjonen minner om at
kutting i antall regionrådsmøter kan gå på bekostning av forankring av arbeid med RHP,
høringsuttalelser og andre saker, og anbefaler derfor at det avholdes minst 6 møter i 2016.
I tillegg legges det i likhet med 2016 opp til et Hadelandsting for alle formannskapsrepresentanter,
fylkespolitikere fra Hadeland og Stortingspolitikere fra Oppland, samt relevante
næringslivsrepresentanter.
Regionrådet blir i 2016 ledet av Jevnakers ordfører, og møtene holdes på fredager kl 9.00 i Jevnaker
samfunnshus
Det foreslås følgende møteplan for 2017:
27.januar
10.mars
5.mai– Hadelandsting
9.juni
8.september
13.oktober
8.desember

Interkommunale samarbeidsmøter 28.april og 20.oktober
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28/16 Referatsaker 2.desember 2016
Arkivsak-dok. 16/00645-5
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
28/16

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Avtale mellom OFK og samarbeidende kommuner omkring ansvar og roller i

Ja

forbindelse med daglig leder i regionrådet


Protokoll Regionrådet 28.oktober

Ja

Vedlegg til sak
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29/16 Regional samfunnskontrakt
Arkivsak-dok. 11/00495-43
Arkivkode.
026
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
29/16

Regionkoordinators Innstilling:
Regionrådet for hadeland støtter intensjonene om lokale prosesser for samfunnskontrakter og vil
understreke at dette arbeidet er viktig for å styrke regionenes konkurransekraft. Samtidig er dette et
viktig arbeid for å sikre at våre innbyggere velger en riktig utdanning som både gir den enkelte en god
mulighet til fremtidig jobb samtidig som det løser regionens behov for arbeidskraft.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke at det er Oppland fylkeskommune må ta hovedansvaret for
gjennomføringen og koordineringen av tiltakene i samfunnskontrakten for flere læreplasser.
Regionrådet vil oppfordre kommunen til å igangsette prosesser med tanke på å bidra til at det
opprettes flere læreplasser.
Regionrådet ber om at arbeidet med gjennomføringen av samfunnskontrakten settes jevnlig på
dagsorden i regionrådet.

Vedlagt
Ja
Ja

Saksdokumenter
Prosessdokument for samfunnskontrakten
Presentasjon fra OFK – samfunnskontrakten

Saksopplysninger:
Tilgangen på læreplasser er en avgjørende faktor for å skaffe flere fagarbeidere inn i et arbeidsliv i
omstilling og for å løse viktige samfunnsoppgaver. Det er derfor satt en nasjonal målsetning om at
"Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass". Denne målsetningen krever langsiktig felles
innsats.
Den norske fag- og yrkesopplæringen bygger på tett samarbeid mellom arbeidslivets parter og
utdanningsmyndighetene, både på sentralt og lokalt nivå. Systemet bygger på gjensidig tillit mellom
partene. OECD har trukket fram dette som styrker ved den norske fagopplæringen.
Trepartssamarbeidet har som mål å finne den rette balansen mellom at fagopplæring skal være
fleksibel og ivareta arbeidslivets behov og samtidig robust i forhold til omskiftelige\næringsstrukturer
og arbeidsmåter.
Partene i arbeidslivet er sikret innflytelse på utviklingen av nasjonale rammebetingelser for fag- og
yrkesopplæringen gjennom deltakelse i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) og ni faglige råd
på sentralt nivå, og gjennom yrkesopplæringsnemndene på fylkesnivå. Disse rådene og nemndene
kalles gjerne parts- eller samarbeidsorganer og er hjemlet i opplæringsloven kapittel 12.
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Oppland fylkeskommune har gjennom fylkestinget i desember 2015 gjort vedtak om å lage
en samfunnskontrakt i Oppland mellom kommuner, arbeidstakerorganisasjoner, fylkeskommune og
andre viktige aktører med mål om økt rekruttering av lærebedrifter og flere læreplasser.
Arbeidet med å planlegge prosessen med samfunnskontrakten er i gang. Prosessen vil bli
forankret gjennom spesielt regionråd og kompetanseforum, og det er ønske om at den enkelte
region utarbeider sin egen regionale plan for arbeidet.
Regionalt kompetanseforum hadelandsregionen er orientert om dette arbeidet og er av den
oppfattingen at det nå er viktig å informere alle kommunene om utfordringer og forpliktelser rundt
arbeidet for å oppfylle målene i samfunnskontrakten.
Det er en utfordring at man i denne prosessen tillegger kommunene og regionens administrasjon
vesentlig ansvar for iverksetting og gjennomføring av samfunnskontrakten. Dette forankres gjennom
prosessplan i arbeidet med samfunnskontrakt for flere lærlinger 2016-2022.
I Følge prosessplanen skal regionen og kommunene ha ansvar for og følge opp:


-

Koordinere og følge opp det regionale/lokale arbeidet
Regionkoordinator har ansvaret for planlegging og gjennomføring av arbeidet med
samfunnskontrakten i samarbeid med nettverket
Kompetansefora er et arbeidsutvalg for regionrådet når det gjelder samfunnskontrakten
Kompetansefora utvides med medlemmer som partene i arbeidslivet har foreslått
Regionalenheten v/intern regionkontakt
Videregående opplæring v/rådgivere hos fylkesopplæringssjefen
Regionens og nettverkets rolle og ansvar
Oppdraget forankres i fylkets seks regionråd. Regionrådene bestemmer selv hvordan arbeidet
skal ledes
Regionrådet skal årlig rapportere til fylkesrådmannen ved utgangen av året
Kompetansefora er et arbeidsutvalg for regionrådet i seks regioner og får det operative
ansvaret1

I arbeidet med samfunnskontrakten blir følgende elementer avgjørende:
 Forankring av arbeidet i den enkelte kommune
 Økonomisk prioritering i kommunene
 Involvering av partene i arbeidslivet- lokale bransjer/lag og næringsforeninger
 Bred nok kartlegging av nye aktuelle lærebedrifter og lærefag

1

Rolle og ansvarskart for Karriere Oppland, datert 4. februar 2014
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Vurdering:
Regionkoordinator vil understreke at dette arbeidet er viktig og vil bidra til å styrke regionens
konkurransekraft ved at bedriftene sikres kompetent arbeidskraft og at lærlingene får skaffet seg
arbeidserfaring og fagopplæring i egen region. Samtidig pålegges regionene sammen med
kommunene et stort ansvar på fylkeskommunens vegne. Samspillet mellom sentraladministrasjonen,
Hadeland VGS, Karrieresenteret og regionen blir dermed avgjørende viktig. Regionkoordinator
legger dermed til grunn at prosessplanen er et utgangspunkt for samhandling som krever ytterligere
dialog for finne gode lokaleprosesser som fordrer videre avklaring om ansvar og rapportering.
Videre utfordres kommunene til å etablere flere læreplasser, og samtidig varsles det om at dersom
det ikke opprettes nok læreplasser vil antall utdanningsplasser bli redusert.
Man kan i denne sammenheng stille spørsmål om det er riktig av fylkeskommunen å pålegge
regionene og kommunene et såpass stort ansvar for å sikre realiseringen av samfunnskontrakten.
Videre er det viktig at man finner gode lokale metoder for behovskartlegginger i hver region og at
fylkeskommunen bidrar med metoder og verktøy i prosessen.

Vedlegg til sak
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