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7/15 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2015
Arkivsak-dok. 13/00719-20
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
7/15

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 300 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015

Vedlagt

Saksdokumenter
Prosjektplan for «Hadeland – nært og naturlig» 2015
Fylkesdelsplan for Hadeland 2004-2015
Regional Plan for Hadeland 2015-2021
Kommunikasjonsstrategi for «Hadeland – nært og naturlig»
Handlingsplan for «Hadeland – nært og naturlig»
RHP Oppland 2015

Ja
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Prosjektet ”Bo- og etablererregion Hadeland ” ble vedtatt igangsatt av Regionrådet i oktober 2007. I
2011 ble det gjennom prosjektet utarbeidet et slagord for regionen: «Hadeland- nært og naturlig». I
etterkant av dette endret «Bo- og etablererregion Hadeland» også navn til «Hadeland – nært og
naturlig».
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av kommunenes ordførere og rådmenn i tillegg til
regionkoordinator. Det finansieres av midler fra Partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune
gjennom Regionrådet for Hadeland. Prosjektleder er Vibeke Buraas Dyrnes.
Bakgrunnen for prosjektet er tiltak innarbeidet i Fylkesdelsplan for Hadeland 2004-2015, videreført
nå gjennom ny Regional Plan for Hadeland 2015-2021. Mål i årlige regionale handlingsprogram fra
Oppland Fylkeskommune (RHP) og i kommunenes egne kommuneplaner er også utgangspunkt for
denne satsingen.
Prosjektet har siden oppstart tatt utgangspunkt i flere utfordringer i regionen: Hadelands profil,
boregion Hadeland, et bærekraftig samfunn, pendling og næringsetableringer.
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Hovedinnhold
Formålet med prosjektet er å bidra til at:
«Hadeland blir den mest attraktive tilflyttings- og etablererregion på Østlandet for den som vil leve i
takt med naturens bæreevne».
Ut fra formålet har prosjektet flere mål og tiltak. Hovedmålet er å profilere og markedsføre regionen,
samt å bidra i prosesser og tiltak som jobber for at Hadeland skal bli en attraktiv og grønn bo- og
etablererregion, og at befolkningstallet og antallet lokale arbeidsplasser øker.
De prioriterte målgruppene for prosjektet er egne innbyggere, barnefamilier i Oslo og omegn, mobile
og høyt utdannede arbeidstakere, bedriftsledere og gründere. Det er også et mål for prosjektet å
bistå kommunene og andre utviklingsaktører i arbeid med stedsutvikling og utbyggingsprosjekter.
Prosjektet har selv ikke kapasitet eller ressurser til å nå målene på egen hånd. Det er derfor viktig å
spille på lag med og støtte andre som jobber mot samme mål, og gjøre andre gode.

I kommende år vil prosjektet videreføre hovedfokus fra 2014 på følgende:
1)
2)
3)

Synliggjøre og markedsføre Hadeland som attraktiv, grønn og bærekraftig region.
Bidra i arbeidet med stedsutvikling: at det etableres tilgjengelige, bærekraftige og attraktive
bomiljøer og regionsenter
Bidra i arbeidet med å få flere til å etablere kompetansebaserte virksomheter på Hadeland,
og til å få utviklet et næringsliv i takt med naturens bæreevne.

I tillegg vil det som anbefalt i Regional Plan for Hadeland 2015-2021 handle om et fjerde delprosjekt:
4)
Bidra i arbeidet for en mer aktiv boligpolitikk fra kommunene på Hadeland

I 2013 ble det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som beskriver hvordan prosjektet fremover skal
bruke kommunikasjon som et strategisk virkemiddel for å nå sine mål. Kommunikasjonsstrategien
legger føringer på hvilke markedsføringstiltak som skal satses på fremover, og det er laget en
handlingsplan med tiltak. I 2014 ble følgende markedsføringstiltak prioritert:
I 2015 er dette noen av markedsføringstiltakene det skal jobbes med: Digital målrettet markedsføring
mot folk i Oslo og naboregioner av ledige jobber på Hadeland, velkomstpakke til nye innbyggere,
filmer for digital markedsføring, brosjyre, vertskapsrollen, oppgradering av nettside og markedsføring
og bygging av indre stolthet i sosiale medier.
Nåværende prosjekt vil i tillegg videreføre de fleste av tiltakene som er igangsatt. Det er også
hensiktsmessig med en dynamisk gjennomføring underveis. Se ellers prosjektplan for tiltaksoversikt.
Prosjektleder vil også gi en muntlig orientering om noen av tiltakene i regionrådsmøtet.

3

Omfang og avgrensning
«Hadeland- nært og naturlig» er ikke et enkeltstående prosjekt, men en overordnet organisering av
flere delprosjekter som skal jobbe for formålet nevnt over.
Prosjektet er sårbart fordi prosjektleder også har andre oppgaver i regionadministrasjonen, og har
derfor ikke kapasitet til å iverksette så mange store tiltak på egen hånd.
Prosjektet handler først og fremst om «å gjøre andre gode», dvs at mange av målene kun kan oppnås
gjennom samarbeid med andre aktører, ikke gjennom egne tiltak. Det er viktig å fungere som
døråpner og nettverksskaper.
Prosjektet støtter opp om og samarbeider med relaterte prosjekter. Dette kan være prosjekter
initiert eller støttet av Regionrådet for Hadeland, av kommunene, næringshagen, private utbyggere
og andre, som også jobber for at Hadeland skal være en god bo- og etablererregion. Disse er også
viktige for å nå hovedmålet om økt tilflytting og etablering på Hadeland.

I år som i fjor er det satt av noen midler til å gi økonomisk støtte til enkeltpersoner, lag, foreninger
eller andre som ønsker å gjennomføre mindre tiltak og arrangementer som bidrar til økt trivsel i
regionen og at Hadelands fortrinn blir bedre kjent utenfor regionen1.
Regionrådet får flere ganger i året slike henvendelser, men det har frem til nå ikke vært satt av midler
til å støtte små nedenfra og opp-initiativ. Selv små beløp kan utløse eller inspirere frivillig innsats, og
det er derfor laget en pott i årets budsjett til støtte for slike initiativ. Dette støtter også opp om
prosjektets intensjon om «å bidra til å spille andre gode». Tildelingssum kan variere, men maksimal
utbetaling til enkelttiltak vil være 50 000,-. Prosjektleder og prosjektansvarlig disponerer midlene og
avgjør tildeling. Rapportering om tildeling gis fortløpende på møter i styringsgruppa.
Økonomi
Utgiftene i 2015 er beregnet til 1 500 000 (se også vedlagt prosjektplan s. 9). 1 300 000,- budsjetteres
fra årets Partnerskapsavtale, resten er overføring av mindreforbruk i 2014.
Utenom lønn er kostnadene til gjennomføring av ulike markedsføringstiltak de største enkeltpostene
i budsjettet.
Det minnes for øvrig om at prosjektleder også er prosjektmedarbeider med andre oppgaver for
Regionrådet, men lønnes i sin helhet gjennom dette prosjektet.

Vedlegg til sak

Prosjektplan 2015
a.docx

1

Det er satt av 100 000,- i 2015. Se mer om vilkår på s. 10 i vedlagte prosjektplan
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8/15 Innlandsfiske Randsfjorden, tildeling av midler for 2015.
Arkivsak-dok. 13/01085-7
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
8/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2015.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatte midler i Regional
handlingsplan for Hadeland 2015.

Saksdokumenter

Vedlagt

Innlandsfiske i Randsfjorden 2014 - 2016 – Prosjektbeskrivelse.
Søknad om midler til videreføring av prosjektet.
Innlandsfiske Randsfjorden, bevilgning 2014. sak 9/14.
Sikundersøkelse Randsfjorden 2013.
Uttalelse fra Mattilsynet.

Ja
Ja
Ja
Nei
Nei

Saksopplysninger:
Utnyttelse av innlandsfiske er beskjeden i Norge i forhold til sammenlignbare land. I 2006 utarbeidet
Landbruks- og matdepartementet en Handlingsplan for Innlandsfiske hvor målsettingen var å øke
fangsten fra 200 til 600 tonn.
Med utgangspunkt i denne handlingsplanen ble Engeren i Hedmark og Randsfjorden i Oppland valgt
ut som prøvesjøer for tynningsfiskeprosjekter og har mottatt statlige midler. De statlige midlene er
blitt benyttet sammen med midler fra kommunene, fylkeskommunen og midler og egeninnsats fra
grunneierforeningen. Tynningsfisket i Randsfjorden har vært rettet mot sikbestanden, som i tidligere
tider var en betydelig matressurs.

Følgende oversikt er oversendt over resultatet av fiske:
Tabellen viser utviklingen gjennom de siste fire årene.
Gjennomsnitt
Lengde (cm)
Vekt (gram)
Kondisjonsfaktor
Antall
gjeddemark
Antall fisk

2010
28,5
186
0,8
9

2011
28
189
0,84
7

2012
27,5
203
1
7

2013
30,3
231
0,9
6

125

101

275

247
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Det er i perioden 2007 til 2013 tatt opp 135 tonn sik fra Randsfjorden. Tynningsfiske har så langt
resultert i økt gjennomsnittsvekt og avtagende parasitteringsgrad.
Fra 2010 til 2013 viser siken fanget under tynningsfiske fortsatt generell positiv utvikling.
Gjennomsnittsvekten og lengden har økt siste år og det kan virke som parasittintensiteten er fortsatt
avtagende. Siken har til nå vært for liten til å kunne brukes i næringsutvikling. Om utviklingen
fortsetter som nå, så vil den innen ett par år sannsynligvis ha fått en akseptabel størrelse, ca 250 g.
Antall gjeddemark er også nedadgående og kan tyde på at siken ikke blir resmittet i like stor grad
som tidligere. Vedvarende stor beskatning av bestanden vil være en nødvendighet for å opprettholde
den oppadgående trenden for siken i Randsfjorden.
Fra Landbruks- og matdepartementet er det gitt beskjed om at Handlingsplanen for Innlandsfiske nå
er avsluttet og at departementet derfor ikke lengre disponerer midler til formålet.
Randsfjorden Grunneierforening, som har hatt ansvaret for tynningsfisket, har et sterkt ønske om å
fortsette prosjektet. Resultatet i prøveperioden oppfattes som gode og de har som mål å få tilbake
sik med matkvalitet i Randsfjorden.
Potensialet for utvikling av lønnsomt næringsfiske og ytterligere turistfiske i Randsfjorden er
åpenbart til stede. Det er forekomster av stor gjedde, ørret og røye (alle blir over 10 kg) i
Randsfjorden. Dette er attraktive fiskeobjekter. Reiselivsnæringen rundt Randsfjorden registrerer økt
etterspørsel både fra det innenlandske og det utenlandske markedet.
En vital sikstamme med god matkvalitet vil sammen med abbor og gjedde kunne være grunnlag for
lønnsomt næringsfiske i Randsfjorden. Beregninger viser at sikbestanden i Randsfjorden vil kunne
tåle et årlig uttak på over 50 tonn. Randsfjorden har i dag en sikstamme som er for stor i forhold til
næringstilgangen. Dette resulterer i sik av dårlig kvalitet (parasitter). Å fortsette tynningsfiske av sik
er derfor nødvendig.
Når det gjelder fiske som næring/tilleggsnæring, ligger mange forhold til rette for at dette skal bli en
realitet, når tynningsfisket nå ser ut til å gi resultater i form av mindre gjeddemark og bedret
kondisjon og størrelse på siken. Mesteparten av fisken som til nå er tatt opp har vært av så dårlig
kvalitet at den har vært nyttet til dyrefor. Til tross for dette er det allerede i dag etterspørsel etter
fisk fra Randsfjorden fra flere aktører som satser på lokal mat. I tillegg leveres råvarer og
videreforedlet fisk til grossister og restauranter i Oslo, Oslos nærområder og til Ringerike.
I arbeidet med Regional plan for Hadeland er Randsfjorden framhevet som ett av tre fortrinn det bør
videreutvikles prosjekter rundt. Å få kvaliteten på siken i fjorden opp slik at den kan nyttes som
matfisk, vil være et tiltak i tråd med dette.

Vurdering:
I Regional plan for Hadeland 2015 er det avsatt 100 000 kr til Innlandsfiske i Randsfjorden. Det
innstilles derfor på at regionrådet bevilger 100 000 kr til å videreføre prosjektet og at bevilgningen
tas fra avsatte midler fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.
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Vedlegg til sak

Innlandsfiske
Randsfjorden, søknad om midler 2014

Prosjektbeskrivelse
tynningsfiske 2014-2016.pdf

søknad Regionråd
Hadeland 2015.docx
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9/15 Utviklingsarbeid i landbruket
Arkivsak-dok. 11/00732-10
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
9/15

Innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Vedlagt

Saksdokumenter
Prosjektbeskrivelse: Hadelandsbonden 2020. 2015-2017.
Evaluering av tiltak i prosjekt Hadelandsbonden 2020.
Brosjyrer: Hadelandsbonden 2020 – vekst skaper vi sjøl!
Planer for prosjektet Hadelandsbonden 2020
Regional handlingsplan for Hadeland 2015
Regionråd sak 13/14 «Hadelandsbonden 2020»

Ja
Ja
Nei
Nei
Nei
Nei.

Saksopplysninger:
Landbrukets Fagråd Hadeland er oppdragsgiver og eier av prosjektet «Hadelandsbonden 2020».
Landbrukets Fagråd er en organisasjon hvor kommunene på Hadeland, næringsorganisasjoner,
bedrifter med tilknytning til landbruk og noen gårdbrukere er medlemmer. Formålet til Fagrådet er å
styrke landbruket på Hadeland ved å benytte de totale rådgivningsressursene best mulig.
Utviklingen av landbruket på Hadeland fra 2000 og fram til i dag viser at både areal, antallet dyr
innenfor de fleste husdyrslag, og antall produsenter går ned.
Landbrukets Fagråd har etablert prosjektet «Hadelandsbonden 2020» for å heve kompetansen og
utvikle landbruket på Hadeland.
Prosjektet har vært tre-årig og gjennomført i perioden 2011-2013, samt videreført i 2014. Fagrådet
har et lengre perspektiv på sitt arbeidet, og vil gjennom annen organisering arbeide for å nå målene
fram mot 2020.
Organisering
Saksbehandler Anne Okkenhaug Berntsen ved Landbrukskontoret for Hadeland er prosjektleder for
«Hadelandsbonden 2020». Styret for Landbrukets fagråd er styringsgruppe. Faggruppene innenfor
fagrådet fungerer som arbeidsgrupper og planlegger og gjennomfører møter/kurs innenfor sine ulike
produksjonsområder.
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Mål for prosjektet
Det overordnede målet for prosjektet er å:
«Bevare Hadeland som levende bygder, med matproduksjon og et vakkert kulturlandskap.»
Dette ønsker en å oppnå gjennom å:
•
•
•
•
•

Bedre omdømmet – øke statusen for næringa.
Øke kompetansen – hos eksisterende og nye gardbrukere.
Engasjere kvinner – ta opp aktuelle problemstillinger.
Trygge levebrødet – et overordnet mål for alle aktiviteter.
Sikre rekrutteringa – for å opprettholde landbruket.

Gjennomførte tiltak i prosjektet Hadelandsbonden 2020, i perioden 2011-14.
Landbrukets Fagråd har gjennomført et prosjekt i perioden 2011-14 med mål om å øke kompetansen
innafor landbruksnæringa, øke statusen og bedre omdømmet for næringa, sikre rekrutteringa og
engasjere kvinner innafor landbruket.
Det har vært arrangert mange ulike faglige møter innafor mange produksjonsgreiner, som har vært
med på å øke kompetansen i denne perioden. Gjennom arrangering av flere store fellesmøter for
landbruket med både faglig og sosial profil, hvor man har fått snakket opp landbruket, har man
bidratt til å øke fellesskapsfølelsen og trolig også statusen innen næringa. Det har også vært
produsert flere brosjyrer med program for aktiviteter og med presentasjon av ambassadører innen
landbruket, og det har vært produsert banner med logo for prosjektet. Dette har også bidratt positivt
i statusbyggingsarbeidet.
Innafor rekruttering, har prosjektet arrangert to kurs for unge og nye i landbruket med informasjon
om framtidige muligheter innafor landbruk og grønt entreprenørskap, og det har vært drevet PR for
desentralisert voksenagronomkurs i Oppland. Tolv hadelendinger har gjennomført denne utdanninga
i perioden. Prosjektet har også arrangert et avløserkurs for ungdom og nye avløsere.
For kvinner har det vært arrangert flere møter for å samle og bevisstgjøre kvinner innafor landbruket.
Man har prøvd å få fram viktigheten av å engasjere seg i landbruket enten som gardbruker eller som
støttespiller for en gardbruker.
Gjennom prosjektet har også landbruket blitt en del av Hadelandskonferansen som har vært
arrangert i 2012, 2013 og 2014. Konferansene kan bidra til kompetanseheving og til en bedring av
omdømmet for landbruket. «Hadelandsbonde 2020» har også deltatt med egen landbruksstand på
Hadelandsmessa.

Mål og tiltak 2015-17
Delmål:
• Øke kompetansen innen ulike fagområder – hos eksisterende og nye gardbrukere
Tiltak:
• Arrangere møter/seminar for medlemmene i Faggruppene i Fagrådet for å engasjere og
skolere dem til å jobbe enda bedre med utvikling av kompetansehevende tiltak/program for
landbruket på Hadeland.
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•
•
•

•
•

Faggruppene fortsette sitt arbeid med faglige oppdateringsmøter for de ulike fagområdene
(Storfe, sau, planteproduksjon – herunder korn, potet, grønnsaker, bær; skog)
Arrangere et kurs i regnskapsforståelse/økonomi for landbruket. Ansvar: faggruppe økonomi
Jobbe videre med satsing på næringsutvikling innen småskala matproduksjon. I første
omgang videreføre mobiliseringsprosjektet «Fra jord til bord på Hadeland» 2014-15. Deretter
følge opp prosjektet med spesifikke videreføringstiltak (2016-17). Ansvar: faggruppe mat.
Arbeide videre med «Inn på tunet» (IPT) på Hadeland, herunder nettverksbygging og
videreformidling av kunnskap om IPT.
Markedsføre Voksenagronom-utdanninger for aktuell målgruppe

Delmål:
• Sikre rekrutteringa – opprettholde landbruket og levende bygder
Tiltak:
• Arrangere faglige møter for rekrutter til landbruket innen de ulike fagområdene, mindre
møter – gjerne som gardsbesøk (2015, 16 og 17). Ansvar: Faggruppene
• Arrangere større samling for alle rekrutter til landbruket på Hadeland (2016).
• Arrangere avløserkurs for ungdom – alderen 14-18 år (2017).
• Jobbe med nettverksbyggende tiltak, for opprettholdelse av fagmiljø, som igjen er et
grunnlag for rekruttering. Større faglige og sosiale sammenkomster (2016) , evt.
«bondepuber» (15,16,17).
• Vurdere å arrangere møter for ungdomsskoleelever og deres foreldre, m.h.p. rekruttering til
naturbruk i videregående skole.
• Vurdere å bidra fra landbrukets side inn på yrkesmesser for skoleelever på Hadeland
Delmål:
• Bedre omdømmet – øke statusen for landbruket
Tiltak:
• Jobbe for å få til en felles landbruksstand på Hadelandsmessa med bondelagene,
småbrukarlaget, skogeierlag og Fagrådet. Spre informasjon om landbruket på Hadeland på en
positiv måte til mange som er innom på messa.
• Jobbe for å få med landbruksrelaterte temaer som en viss del av programmet på
Hadelandskonferansen. Arbeide for å få med en større andel gardbrukere på konferansen.
Bruke konferansen både i omdømmebygging og statusbygging.
Delmål:
• Engasjere kvinner for å holde på kvinnene som aktive heltids el. deltids gardbrukere og
som støttespillere overfor landbruket på Hadeland
Tiltak:
• Arrangere møter for kvinner innen landbruket m. aktuelle tema som fenger målgruppa –
prøve å ha ett møte pr. år
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Vurdering:
Regionkoordinator vurderer prosjektet «Hadelandsbonden 2020» som et godt og viktig prosjekt for
landbruket i regionen. Prosjektet har gjennomført mange tiltak de tre første prosjektårene med god
oppslutning. Planene for 2015 til 2017 viser at aktiviteten planlegges videreført på en naturlig måte.
Arbeidet med å øke kompetansen og trygge levebrødet til bøndene på Hadeland, har positive
ringvirkninger langt utenfor landbruket. Prosjektet bidrar til å synliggjøre landbrukets betydning for
regionen og verdien av levende bygd med aktiv bruk og vedlikehold av kulturlandskaper. For de fleste
er dette viktige kvaliteter ved regionen vår.
I Regional handlingsplan for Hadeland 2015 er det avsatt 100 000 kr til prosjektet. Det innstilles på at
midlene stilles til disposisjon.

Vedlegg til sak

Notat om prosjektet
Hadelandsbonden 2020 - videreføring for 2015-17, pr. 27.11.14.docx

Evaluering av tiltak i
prosjekt HB 2020 2011-14.docx
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10/15 Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Tildeling av partnerskapsmidler
2015
Arkivsak-dok. 12/01452-23
Arkivkode.
--Saksbehandler Kristin Molstad

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
10/15

Rådmannens innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 500 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2015.

Vedlagt
Ja
Nei

Saksdokumenter
Klimapådriver Hadeland – Prosjektplan 2015
Regional handlingsplan for Hadeland 2015

Saksopplysninger:
Klimapådriver-prosjektet 2012-2015 skal motivere og tilrettelegge for at kommunene når målene
som er nedfelt i klima og energiplanene. Prosjektleder skal også bistå med å revidere og samordne
disse planene. Videre skal klimapådriver drive holdningsskapende arbeid og bidra til
kunnskapsformidling og mobilisering for energi- og klimaarbeidet i lokalsamfunnet. Samarbeid med
allerede eksisterende prosjekter og samarbeidspartnere i klima og energispørsmål er en viktig del av
arbeidet. Prosjektet har en bred målgruppe som omfatter kommunens politikere og administrasjon,
primærnæringen, skoleverket, næringslivsaktører, og innbyggere.
Pådriverrollen skal prioriteres og prosjektet skal ha fokus på «å jobbe med det som virker».
Følgende visjon er utarbeidet for prosjektet:
«Hadeland – en region med vekt på livskvalitet, innovasjon og verdiskaping i takt med naturens
bæreevne».
Viktige resultater fra prosjektperioden 2013-2014;
- Felles energisparekontrakt (EPC) er inngått for de tre kommunene på Hadeland
- Felles utlysning av drift- og vedlikeholdsavtale for gatelys som inkluderer utskifting av alle
HQL-lamper til LED.
- Kampanjen «Grønne uker» med gratis energirådgivningstjenester for innbyggere og
næringsliv.
- Elsykkel-kampanje hvor innbyggere testet elsykkel i tre uker
- To husbyggere på Hadeland er piloter for et Husbanken-finansiert prosjekt med formål om å
fremme bruk av vedfyring og solenergi i et vannbårent system.
- Økt kompetanse om og bruk av tre i bygg

12

Det er satt opp følgende økonomiske ramme for prosjektet:
Finansiering (i 1000 kr)
2014
2015
Totalbudsjett
1 100 000
830 000
Egenandel komm
175 000
175 000
Skjønnsmidler fra FM
350 000
0
Partnerskapsmidler fra regionrådet
400 000
500 000
Fond/Tidligere bevilgninger
390 000
110 000
Restmidler fra 2014
45 000

Budsjetterte tiltak og aktiviteter i 2015;
Tiltak

Tidspunkt

Budsjett

Energirådgivning

April 2015

60 000

Elsykkel-prosjekt i Hjemmetjenesten
Mobilitetsuka
Fagsamlinger/seminar
Støtte til lokale prosjekter/aktører

Mai-sept 2015
Sept 2015
2015
2015

50 000
20 000
30 000
70 000

Prosjektet har brukt 45.000,- mindre enn budsjettert for 2014.
Prosjektleder vil være tilstede under behandling av saken for å orientere om arbeidet og svare på
spørsmål.

Vurdering:
Å følge opp klimapådriverprosjektet, som ble initiert da kommunene på Hadeland var Grønne
energikommuner, har vært et prioritert mål for regionrådet. Foreløpig er Hadeland den eneste
regionen som har organisert energi- og klimaarbeidet på denne måten. Kommunenes erfaringer er at
en regional klimapådriver bidrar til økt fokus og mer effektiv satsning på energi og klima i
kommunene gjennom å yte bistand til kommunene, samt å være initiativtaker og fasilitator for å
drive prosesser og aktiviteter på tvers av kommunegrensene.
Prosjektet består av flere delmål og tiltak som samlet kan bidra på veien mot målet. Energi- og
klimaarbeid krever tverrfaglig samarbeid og at mange aktører arbeider i samme retning.
Klimapådriverprosjektet handler derfor først og fremst om å mobilisere og tilrettelegge for at andre
aktører utvikler langsiktig gode klima- og energiløsninger.
Prosjektet bidrar til å styrke og synliggjøring Hadelands visjon og posisjon som «grønn region» og er
derfor et viktig bidrag i regionrådets arbeid for å gjøre Hadeland til «den mest attraktive
tilflyttingsregionen på Østlandet for den som ønsker å leve i takt med naturens bæreevne».

Vedlegg til sak

PROSJEKTPLAN Klimapådriver Hadeland 2015.docx
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11/15 Økolandsby på Hadeland. Tildeling av partnerskapsmidler 2015
Arkivsak-dok. 15/00824-1
Arkivkode.
--Saksbehandler Kristin Molstad

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
11/15

Rådmannens innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til oppfølging av
økolandsbyetablering på Hadeland i 2015.

Saksopplysninger:
Økolandsbykonseptet representerer en helhetlig modell for en bærekraftig utvikling. Økolandsbyer
er lokalsamfunn som integrerer et godt sosialt miljø med en lite ressurskrevende livsstil. En
økolandsby legger til rette for lokalt dyrket mat, aktivt hagebruk, kulturelle aktiviteter, næringsliv og
gode fellesskap, noe som vil medføre en økt aktivitet i nærmiljøet. Etablering av økolandsbyen i
Hurdal kommune har stimulert til næringsutvikling og innovasjon hos lokale næringslivsaktører, samt
økt fokus på bærekraftig stedsutvikling i kommunen. Hurdal kommune har det siste året opplevd en
befolkningsøkning på 2,5 % grunnet tilflytting til økolandsbyen. Tilflytterne oppleves som
ressurssterke og innovative som har mye å bidra med til lokalsamfunnet.
Økolandsbyer bygges helst på en eksisterende gård som har dyrkningsmark for intensiv økologisk
matproduksjon og utmark som kan omreguleres til boligformål. Boligene oppføres som Aktivhus, et
helhetlig og framtidsrettet bygningskonsept for energi- og klimanøytrale løsninger. Aktivhus sikrer et
sunt og godt inneklima kombinert med naturnære og miljøvennlige byggeteknikker og materialer.
Det er mulig å etablere mindre enheter som økotun og økogrend, noe som kan er spesielt relevant
for tettsted- og sentrumsområder.
Bevilgningen av partnerskapsmidler skal først og fremst brukes til å mobilisere og tilrettelegge for at
lokale aktører kan etablere økotun, økogrend og/eller økolandsby på Hadeland.
Regionadministrasjonen kan sammen med kommunene på Hadeland ha en koordinatorrolle og bistå
lokale aktører med informasjonsformidling, nettverksbygging og støtte til konsulentbistand.
Det vil bli gitt en muntlig orientering om økolandsbykonseptet ved Filago Økosamfunn på
regionrådsmøtet. Se http://hurdalecovillage.no/ for mer informasjon.
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Vurdering:
En økolandsbyetablering vil bidra til å styrke og synliggjøring Hadelands visjon og posisjon som
«grønn region» og vil derfor et viktig bidrag i regionrådets arbeid for å gjøre Hadeland til «den mest
attraktive tilflyttingsregionen på Østlandet for den som ønsker å leve i takt med naturens
bæreevne». Økolandsbykonseptet er i tråd med de to regionale prosjektene «Klimapådriver for
Hadeland» og «Hadeland – Nært og Naturlig», og vil bidra til å realisere følgende målsetninger i
regional plan for Hadeland:
• Profilering og synliggjøring av Hadeland for å oppnå økt bevissthet blant befolkningen på
Østlandet om Hadeland som attraktiv bo- og etablererregion,
• Videreføring av regionens fokus på fornybar energi og bærekraftig utvikling
• Stimulering til god, gjennomtenkt og bærekraftig stedsutvikling
Potensielle ringvirkninger av en økolandsbyetablering er;
• Bidrar til å fylle regionens visjon om bærekraftig utvikling med innhold
• Stimulerer innovasjon, entreprenørskap, næringsutvikling – skape nye lokale arbeidsplasser
• Tilflytting av nye mennesker med framtidsrettet tankegang og spennende ressurser
• Skaper nye sosiale møteplasser
• Ivaretar regionens kvaliteter og naturgitte forutsetninger knyttet til kulturlandskap, skogbruk
og landbruk
• Bidrar til god markedsføring av regionen
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til oppfølging av
økolandsbyetablering på Hadeland i 2015.
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12/15 Orienteringssaker 13.mars 2015
Arkivsak-dok. 15/00460-3
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
12/15

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enig om gjennom orienteringen

Saksopplysninger:
Overordnet tema for orienteringene er «Nært og naturlig» - bærekraftig utvikling på Hadeland
•

Erfaringer fra Hurdal økolandsby. Potensiale for etablering av økotun og økolandsby på
Hadeland.
v/Simen Torp, Filago Økosamfunn

•

Erfaringer fra Klimaspleis-prosjektet
v/Terezia Hole, Oppland fylkeskommune

•

Nytt fra Oppland Fylkeskommune

•

Nytt fra kommunene/ kommunereformarbeidet

•

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealplan i Gran kommune – Hvordan er
bærekraftige prinsipper for arealplanlegging og samfunnsutvikling ivaretatt i planarbeidet.
v/Øyvind Sørlie, spesialrådgiver plan og utvikling, Gran kommune

•

Orientering om arbeidet med skog- og trestrategien i fylket og kompetanseprogrammet for
kommuner
v/Ole Jonny Kalstad, Tredrivern i Oppland, Innovasjon Norge

•

Muligheter og utfordringer for avsetning av flis, massivtre og andre skogprodukter
v/Finn Hoel, daglig leder i Gran Tre
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