SAK 35/10

FORPROSJEKT FOR ETABLERING AV STUDIESENTER FOR
HALLINGDAL, SØKNAD OM TILSKOT

Saksopplysing
I søknad (vedlegg 1) motteke 15.6.2010, søkjer Hallingdal Næringshage AS og Hallingdal
karrieresenter om kr. 140.000 til forprosjekt for etablering av studiesenter for Hallingdal.
Formålet med tiltaket er å leggje til rette studietilbod primært for næringslivet og kommunar,
men også for privatpersonar i Hallingdal, i samarbeid med ulike kompetansetilbydarar. I
denne omgang skal det gjennom eit forprosjekt utgreiast aktuelle løysingar i samarbeid med
BI Drammen. Dette som følgje av at Hallingdal Næringshage har inngått ei samarbeidsavtale
med BI. Det blir i søknaden sagt at det er ”naturlig å utvide kurstilbydere/samarbeidspartnere
etter behov, f.eks. Høyskolen i Buskerud og andre ut fra kurstilbud/fagområde.”
For å bidra til auka mogelegheiter for høgskuletilbod i Hallingdal er ideen å bruke Hallingdal
Næringshage og Hallingdal karrieresenter som kontaktpunkt mot høgskulemiljø/fagmiljø, og
dermed kunne tilby næringslivet/lokalsamfunnet relevante kurs etter behov. Det vil bli sett på
mogelegheiter for eit desentralisert tilbod der næringshagen kan vera ”den lokale
spydspissen” som koordinerar kontakt mellom potensielle studentar/kursdeltakarar og
tilbydarar. Tilbodet skal i fyrste rekkje vera i forhold til FoU- og høgskuleinstitusjonar
kombinert med relevante kurstilbod.
Førebelse målsettingar for eit studiesenter er:
1. Medvirke til en bærekraftig og framtidsrettet utvikling i regionen gjennom å tilrettelegge
kompetanseutvikling for næringslivet
2. Fremme næringsutvikling og bolyst i regionen gjennom kontinuerlig tilgang på
tilrettelagte studietiltak i samarbeid med kompetansetilbydere.
3. Være med å skape utviklende fagmiljø for næringslivet i regionen gjennom
kompetansehevingstiltak.
4. Trekke kompetent arbeidskraft til regionen og redusere fraflytting ved å utvikle gode
kompetansemiljø i regionen
5. Øke næringslivets verdiskapning og konkurransekraft ved at næringslivet får tilgang til
relevant arbeidskraft gjennom kompetanseutviklingstiltak
Av eit total budsjett på kr. 290.000 inkl. eigeninnsats blir det søkt om eit tilskot på kr.
140.000. Forprosjektet er planlagt avslutta i løpet av 2010.

Vurdering
Hallingdal har utan tvil utfordringar i forhold til betre tilrettelegging for kompetanseutvikling
og høgskuletilbod. I Strategisk plan for Hallingdal er mål 5: Innbyggjarane er Hallingdal sin
viktigaste ressurs – me vil ta vare på og utvikle kompetansen i regionen. Der eit tiltak er:
Kartlegge behovet for desentralisert høgskuleutdanning og gjennomføre desse.
Her kan eit studiesenter vera eit rett og nødvendig hjelpemiddel.
Dagleg leiar trur det er rett å gjennomføre eit forprosjekt fyrst og fremst for å
vurdere/kartlegge behov og vurdere alternative modellar for eit studiesenter. Her bør det
kanskje tenkjast noko vidare enn det som er skissert i søknad. Det bør og gjerast nærare
avklaringar i forhold til Buskerud fylkeskommune si satsing på livslang læring, korleis dette
vil passe inn, og Hallingdal karrieresenter sin rolle.
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I Hallingdal er det i dag organisasjonar, m.a. Folkeuniversitetet Buskerud - Vestfold –
Telemark på Gol, som gir ulike kurstilbod/studium, og som samarbeidar med fleire universitet
og høgskular. Etter dagleg leiar sitt syn er det i det vidare arbeidet viktig å ta vare på dei
ressursane som allereie er etablert i Hallingdal.
I forhold til budsjett går dagleg leiar ut frå at kr. 75.000 i eigeninnsats ikkje er frå Hallingdal
karrieresenter, som allereie er finansiert av Buskerud fylkeskommune.

Forslag til vedtak
1. Regionrådet for Hallingdal rår til at det blir løyvd inntil kr. 140.000 til forprosjekt for
etablering av studiesenter for Hallingdal, avgrensa til maks. 45% av
forprosjektkostnadane. Tilskotet blir finansiert av partnarskapsavtala med Buskerud
fylkeskommune for 2010.
2. Regionrådet for Hallingdal ber om at alternative modellar for eit studiesenter blir vurdert,
der det også blir teke omsyn til allereie etablerte kurstilbydarar i Hallingdal.
3. Regionrådet ber om at det blir gjort vurderingar/avklaringar i forhold til Buskerud
fylkeskommune si satsing på livslang læring, korleis dette vil passe inn, og Hallingdal
karrieresenter sin rolle.
4. Regionrådet for Hallingdal ynskjer ein representant i arbeidsgruppa for forprosjektet.
5. Prosjektet bør profilerast som eit regionalt prosjekt med ein klar Hallingdalsprofil.

Ål 21.6.2010
Knut Arne Gurigard
Dagleg leiar
Vedlegg 1:

Søknad frå Hallingdal Næringshage AS og Hallingdal karrieresenter,
forprosjekt for etablering av studiesenter for Hallingdal.
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FORPROSJEKT FOR ETABLERING AV STUDIESENTER FOR HALLINGDAL
Navn og adresse på søker:
Hallingdal Næringshage AS
Hallingdal karrieresenter
Tiltakets navn/betegnelse:
Studiesenter for Hallingdal – forprosjekt
Formål med tiltaket:
”Til syvende og sist” – Tilrettelegge studietilbud primært for næringslivet og kommuner, men
også åpent for privatpersoner i Hallingdal i samarbeid med ulike kompetansetilbydere. I
første omgang blir konseptet utredet i samarbeid med BI Drammen. Dette som følge av at
Hallingdal Næringshage har inngått en samarbeidsavtale med BI. Det er naturlig å utvide
kurstilbydere/samarbeidspartnere etter behov, f.eks. Høyskolen i Buskerud og andre utfra
kurstilbud/fagområde.

Prøve ut fleksible opplæringsformer – spesielt nettbasert undervisning kombinert med
fysiske samlinger. En tenker seg at f.eks. Pers Hotell, som ligger et steinkast fra
næringshagen, i en utprøvingsperiode vil være kursarena når det er samlinger lokalt.
Næringshagen vil også være aktuell ved mindre grupper. Her er det også
videokonferanseutstyr. Større samlinger kan f.eks. holdes på Torpomoen eller andre
tilsvarende steder hvor fasilitetene gjør det mulig.
På sikt kan en tenke også seg modeller den en kan gjennomføre samlinger i
enkeltkommuner, for eksempel tilknyttet bibliotekene gitt at disse har nødvendig AV‐utstyr.

Bakgrunn
Det er et savn for regionen Hallingdal i dag at det ikke er et fast høyskoletilbud. Som et ledd i
å bøte på dette har vi derfor tanker om at vi kan bruke næringshagen og karrieresenteret
som et kontaktpunkt mot høyskolemiljøene/fagmiljøene sentralt og derigjennom kunne tilby
næringslivet/lokalsamfunnet relevante kurs etter behov. Vi er tett på de lokale forhold og
kjenner slik ønsker og behov for kurs og studier i større grad enn institusjonene lokalisert i
større bysentra. Derfor ønsker vi å se på muligheten for et desentralisert tilbud der
næringshagen kan være den lokale spydspissen som koordinerer kontaken mellom
potensielle studenter/kursdeltakere og selve tilbyderene. I Hallingdal i dag har vi frivillige
organisasjoner, bl.a. Folkeuniversitetet lokalisert på Gol, som gir ulike kurstilbud.
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Vårt tilbuds fremste formål er å knytte til regionen i større grad FoU‐ og
høyskoleinstitusjoner kombinert med relevante kurstilbud.
Buskerud fylkeskommune etablerte karrieresenter i Hallingdal høsten‐08 for å ivareta
fylkeskommunens ansvar når det gjelder livslang læring – både for den enkelte og arbeidslivet.
Senteret fikk spesielt i oppdrag samarbeid skole‐ næringsliv.

Erfaringene etter vel ett års drift viser at en av de viktigste faktorene for å kunne lykkes med livslang
læring i en distriksregion som vår, er at det etableres et regionalt studiesenter.
Hallingdal er den eneste regionen i fylke uten høgskole. Det er vesentlig at det etableres et miljø i vår
region som kan planlegge, drifte og koordinere spesielt formelle kompetansehevingstiltak for
regionen.
Fylkeskommunen har gjennom sitt økte ansvar for livslang læring fått en sentral rolle i å utvikle
kompetanse for regionens voksne befolkning.
Hallingdal karrieresenter har vært etablert i Hallingdal Næringshage siden oppstart. Det er derfor
naturlig å bygge videre på dette samarbeidet i fylkets etablering av studiesenter som en regional
utviklingsfaktor. Videre er Hallingdal Næringshage det største kompetansemiljøet i regionen hvor
kunnskapsintensive næringsaktører er lokalisert. Dette gir, sammen med karrieresenteret, god
kunnskap om reelle kursbehov i regionen både for bedrifter, kommuner samt enkeltpersoner.
Hallingdal Næringshage AS har videre et servicetorg og en administrasjon som kan være aktuell å
benytte som koordinator og forestå den daglige drift av et slikt studiesenter.

Vår forløpige målsetting for et studiesenter:
1.Medvirke til en bærekraftig og framtidsrettet utvikling i regionen gjennom å tilrettelegge
kompetanseutvikling for næringslivet
2. Fremme næringsutvikling og bolyst i regionen gjennom kontinuerlig tilgang på tilrettelagte
studietiltak i samarbeid med kompetansetilbydere.
3. Være med å skape utviklende fagmiljø for næringslivet i regionen gjennom
kompetansehevingstiltak.
4. Trekke kompetent arbeidskraft til regionen og redusere fraflytting ved å utvikle gode
kompetansemiljø i regionen
5. Øke næringslivets verdiskapning og konkurransekraft ved at næringslivet får tilgang til relevant
arbeidskraft gjennom kompetanseutviklingstiltak

Begrunnelse:
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1. Stadig økende sentralisering gir spesielle utfordringer for distriksregioner som Hallingdal for
å skaffe og beholde kompetent arbeidskraft i næringslivet.
2. Forskning og utvikling er viktig for regional utvikling. Her trengs det en møteplass for å bedre
samhandlingen mellom det offentlige, næringslivet og FoU‐miljøa omkring behov,
prioriteringer og strategier i regional‐utviklingen.
3. Reiselivsnæringen spiller en hovedrolle i regionen. Her vil det være kontinuerlige
kompetanseutviklingsbehov for å kunne konkurrere om de ulike maknadssegmentene.
4. Buskerud fylkeskommune har etablert karrieresenter i alle sine regioner for å ivareta
fylkeskommunens rolle i utvikling av strategier og tiltak for livslang læring. En helt avgjørende
faktor for å kunne tilrettelegge for livslang læring både i offentlig sektor og i næringslivet er
tilgang på opplæring i arbeidshverdagen og i nærmiljøet.
5. Det er viktig for næringslivet å kunne ha ”ei dør inn” når de ønsker å formidle et
kompetansebehov, og få tilrettelagt tilbud . Her vil et studiesenter være en naturlig aktør for
å koordinere de ulike kompetansehevingstiltakene i regionen.
6. Det er viktig å koordinere de ulike kompetansehevingstiltakene i regionen for å kunne
utnytte ressursene bedre.
7. Siden det ikke er høgskole i regionen er det vesentlig at det etableres fagmiljø for å
kvalitetsikre tilbudene best mulig, spesielt kompetansegivende tiltak (med studiepoeng)
både når det gjelder planlegging av lærerressurser, pedagogisk gjennomføring,
studieveiledning og eksamensavvikling.

Hvorfor bør fylkeskommunen inngå samarbeid med Hallingdal Næringshage og Regionrådet for
Hallingdal om etablering av studiesenter for næringslivet i regionen ?
1. Hallingdal Næringshage er det største og mest allsidige kompetansesenteret for næringslivet
i regionen.
2. Grunntanken i næringshagen er at de skal være en arena for samarbeid, utvikling og vekst.
3. Næringshagen skal stimulere til bedriftssamarbeid, oppdragsutveksling og etablering av
kontaktnett i regionen.
4. Hallingdal Næringshage har vært en sentral regional utviklingsaktør de siste 10 årene.
5. Hallingdal Næringshage har i dag ca 40 bedrifter under samme tak – noe som i seg selv
representerer en stor kunnskapsbase som vil være nyttig i en studiesenterstruktur.
6. Buskerud fylkeskommune er en vesentlig del av næringshagen i dag gjennom Hallingdal
karrieresenter og Hallingdal etablerersenter.I tillegg har utviklingsavdelingen i
fylkeskommunen hatt sine kontordager for regionen i næringshagen.
7. Etablering av studiesenter i Hallingdalsregionen er avhengig at det er fysiske forhold og
infrastruktur som muliggjør ulike pedagogiske modeller – f.eks e‐læring, nettverksgrupper,
muligheter for større fagsamlinger etc. Dette kan næringshagen gi muligheter for, evt i
samarbeid med Pers‐gruppen.
8. Med fylkeskommunens utvidede ansvar for fagskolene og livslang læring er det viktig å
etablere infrastruktur som muliggjør at fylkeskommunen kan desentralisere fagskole‐
tilbudene, høgskoletilbud o.a studietilbud til vår region – via e‐læring kombinert med
sentrale og lokale samlinger. Her vil det også være aktuelt å knytte til seg et lokalt
veilederkorps.
9. Hallingdal karrieresenter samarbeider i dag med høgskolemiljø om etablering av tilrettelagte
studietilbud for næringslivet. Her kan nevnes – lederutviklingsprogram for næringslivet i
samarbeid med høgskolen på Gjøvik. Det inngås i disse dager samarbeidsavtale med BI for
gjennomføring av studietilbud innenfor deres ansvarsområde. Karrieresenteret har
koordineringsansvaret for Halling‐trainee.
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10. Ål sjukeheim er utpekt som fylkets undervisningssjukeheim. Det er etablert ”Halling‐forsk” i
forbindelse med Hallingdal sjukestugu. Dette er ressursmiljø i forhold til
kompetanseutvikling.

Prosjektansvarlige:
Hallingdal Næringshage og Hallingdal karrieresenter.
Prosjektleder:
Hallingdal karrieresenter.
Målgruppe og områder:
Bedrifter, kommuner og enkeltpersoner.
Organisering:
Arbeidsgruppe med representanter fra næringsliv, kommuner, næringshagen og
fylkeskommunen.
Det ønskes å prøve ut nettbasert undervisning i samarbeid med BI og andre
utdanningsaktører. Disse vil trekkes inn i arbeidsgruppa der det er relevant.
Gruppas ansvarsområde: Godkjenne framdriftsplan, være pådrivere i prosessen.

Framdriftsplan:
Oppstart : April 2010
Plan for utprøving: vinter/vår‐2011 – (hovedprosjekt)

Budsjett – forprosjekt april‐2010‐31.12.2010

Prosjektledelse:
100.000
Markedsundersøkelse
40.000
Ekskusjoner
30.000
Reisegodtgjørelse
20.000
Telefonutgifter
5.000
Utredning av konsept og forretningsplan
60.000
Tiilrettelegging av nettsted
10.000
Profilering/markedsføring
15.000
______________________________________________________________
Totalt
290.000
===============================================================
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Finansieringsplan:
Utgifter
Prosjektledelse & konseptutredning
Markedsundersøkelse
Ekskusjoner
Øvrige utgifter

Sum

170 000
40 000
30 000
50 000

290 000

Inntekter
Tilskudd BFK
Hallingdal Næringshage
Egeninnsats
Gol
Kommune
Sparebank1
Hallingdal
HallingExpo
Sum

140 000
40 000
75 000
15 000
?
10 000
290 000

Konklusjon:
Vi mener det er vel verdt å utrede muligheten for å styrke høgskoletilbudet i Hallingdal basert på de
forusetninger som er gitt i denne forprosjektsøknaden. Hallingdal Næringshage AS og Hallingdal
Karrieresenter/Buskerud Fylkeskommune ser det som naturlig at Regionrådet for Halliingdal blir en
aktiv partner i konseptet, samt utredningen av å etablere et studiesenter for regionen.
Til gjennomføring av forprosjektfasen søkes det om kr. 140.000 regionale utviklingsmidler til
utredningsarbeidet, ekskusjonsutgifter, vurdering av infra‐struktur o.a.utgifter i utredningsfasen.

Håper på velvillig behandling av søknaden !

Gol, den 8. juni 2010

Mvh

Jan Egil Halbjørhus

Ingrid Marie Kolsrud

Styreformann Hallingdal Næringshage AS

Leder Hallingdal karrieresenter

