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6/18 Prosjektmandat for "Hadeland - nært og naturlig" 2018
Arkivsak-dok. 13/00719-52
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2018

Saknr
6/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet slutter seg til fremlagte prosjektmandat.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland» bevilges 1 200 000 kr til gjennomføring av prosjektet
Hadeland – nært og naturlig i 2018.

Saksdokumenter



Prosjektmandat «Hadeland – nært og naturlig» 2018
Handlingsplan «Hadeland – nært og naturlig» 2018

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Bakgrunn
Prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» er regionrådets hovedsatsning. «Bo- og etablererregion
Hadeland» ble vedtatt av Regionrådet i oktober 2007 og skiftet i 2011 navn til «Hadeland – nært og
naturlig» som også ble regionens slagord samme år.
Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av kommunenes ordførere og rådmenn i tillegg til
daglig leder for regionrådet. Det finansieres av midler fra Partnerskapsavtale med Oppland
Fylkeskommune gjennom Regionrådet for Hadeland. Prosjektleder er Mari Cathrine Brostuen Hagen (
1.1-31.10 2018) som er vikar for Janka Stensvold Henriksen.
Satsingen er forankret i Regional Plan for Hadeland 2015-2021, regional plan for attraktive byer og
tettsteder i Oppland, regionalt handlingsprogram fra Oppland Fylkeskommune (RHP) og
kommunenes egne kommuneplaner. Prosjektet løfter utfordringer i overnevnte strategiske planer
med hovedfokus på markedsføring av Hadeland.

Prosjektleder vil i møtet presentere ajourført prosjektplan for «Hadeland – nært og naturlig» 2018.
Formål, fokusområder og målgrupper
Hadeland – nært og naturlig har som formål å markedsføre Hadeland som den mest attraktive
tilflyttings- og etablererregionen på Østlandet for den som vil leve i takt med naturens bæreevne
med hovedmålsetting om vekst i bosetning, næringsetablering og antall arbeidsplasser.
Dette arbeidet består av følgende fokusområder:




Forsterking av Hadelands profil og merkevarebygging rundt våre verdier
Synliggjøring av bærekraftig stedsutvikling
Aktivering av grønn ressursutnyttelse og næringsutvikling
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Tilgjengeliggjøring av smarte samfunnsløsninger
Tilrettelegging for kunnskapsdeling
Formidling av Hadelands fortrinn i historie, ressurser og verdigrunnlag

Satsingen henvender seg til ulike etablerergrupper etablering, egne beboere og arbeidere. De som
bor i regionen er svært viktige som publikum og som ambassadører for Hadeland. Prosjektet
henvender seg også mot regionale og lokale samfunnsaktører som arbeider for sosial innovasjon.
Prosjektets kommunikasjonsstrategi ligger til grunn for vår utadrettede virksomhet. En utfordring i
prosjektet er hvordan digital markedsføring er i stadig endring. Bruk av ulike digitale plattformer er i
stor grad i ferd med å erstatte analoge løsninger. Den teknologiske utviklingen gjør seg også
gjeldende for ulike samfunnsløsninger og vi ønsker å henge med på denne utviklingen også i et
miljøorientert perspektiv.
Omfang, avgrensning og organisering
«Hadeland- nært og naturlig» er en overordnet organisering av flere delprosjekter og fokusområder
som skal jobbe for formålet. Prosjektet er dynamisk utformet og rapporterer jevnlig til
styringsgruppa om fremdrift, kritiske suksessfaktorer og videre prioriteringer.
Med sine begrensede økonomiske ressurser og sårbarhet grunnet liten administrasjon er
prosjektleders viktigste funksjon å være brobrygger og døråpner for flerfaglig samarbeid. I tillegg til
markedsføring er kunnskapsdeling en viktige personlig ressurs i prosjektet. Det er satt av noen frie
midler i rammebudsjettet til å gi økonomisk støtte til eksterne prosjekter som arbeider for samme
formål.
Hadeland – nært og naturlig har regionrådets daglig leder og administrasjon som nærmeste
medarbeidere. Prosjektets uformelle referansegruppe består av kommunenes næringsrådgivere og
samfunnsplanleggere i tillegg til andre regionale aktører. Det er ønskelig å tilrettelegge for mer
samhandling mellom disse i en fremtidig «Hadelandregionen Utvikling».
Prosjektet er avhengig av god kunnskapsflyt og driver daglig nettverksbygging med andre
samfunnsaktører som en del av sin virksomhet. Dette er avgjørende for videre forankring av
strategisk arbeid, profileringsarbeid og eierskap hos lokalbefolkningen. Det påregnes dermed tid til
oppfølging av pågående prosjekter, utvikling og implementering av utarbeidede verktøy.

Hovedinnhold 2018
I 2018 skal vi fortsette det gode arbeide med å bygge merkevaren Hadeland- nært og naturlig. Ved å
fokusere på våre kjerneverdier «fritt, trygt og grønt» skal vi fortsette å formidle mer kunnskap om
det utviklingsarbeidet som skjer i regionen. Det er av stor betydning å forankre i lokalbefolkningen
lokal identitet og tilhørighet, gjennom å minne dem på hva det er som gjør vår region attraktiv. I
tillegg til ulike markedsføringstiltak, strategisk arbeid, samarbeidsprosjekter og praktiske tiltak vil vi
være tett på større arrangement. «Stuttrest mat» og samarbeid med lokale produsenter og
leverandører vil være naturlige brobyggerprosjekter på for eksempel Operafest, Potetfestivalen og
Randsfjordfestivalen. (se vedlagt handlingsplan) . Hva gjelder flerfaglighet ønsker vi å sette blågrønne
fotavtrykk i nært samarbeid med klimapådriver og ATP prosjektet , samt implementering av
handlingsplanen «modige mangfoldige Hadeland» i vårt arbeid.
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Mål
1. Hadeland skal oppleves som en tydelig merkevare som utgjøres av kommunenes særegne
kvaliteter. Hadeland kan brukes i markedsføringsarbeidet til kommuner, bedrifter,
organisasjoner, institusjoner og andre samfunnsaktører.
2. «Hadelandsregionen Utvikling»- arbeidet med etablering fortsetter i samarbeid med
Hadelandshagen.
3. Regionhadeland.no og de andre nettsidene har fått mer dynamisk innhold både i tekst, film
og bilde som er egnet til kunnskapsdeling eksternt og internt og videreutvikling av
delingsverktøy.
4. Hadeland fortsetter å være synlig i nasjonale medier og utnytter seg bedre av eksisterende
merkevarer for Innlandet, Stor-Oslo Nord, Osloregionen, Norge og Skandinavia.
5. Hadeland – nært og naturligs nye kommunikasjonsstrategi og medieplan ruster prosjektet
videre for en digital virkelighet i rask endring og avdekker behov for nye
kommunikasjonsverktøy.
6. Hadeland – nært og naturlig oppleves som en koplingsaktør i prosesser, tiltak og initiativer
som jobber for at Hadeland skal bli en attraktiv og tilgjengelig scene for nye næringsinitiativ
og bærekraftige bomiljøer og tettsteder.
Økonomi og rapportering
Budsjettet i 2018 settes i henhold til regional handlingsplan for Hadeland til 1 200 000 (se budsjett i
prosjektmandatet). De største postene ved siden av lønnskostnader er midler til gjennomføring av
ulike markedsføringstiltak.
I tillegg er det viktig å opprettholde posten for frie midler til eksterne aktører. Maksimal utbetaling til
eksterne prosjekter og tiltak vil være 50 000,-. Prosjektleder og prosjektansvarlig disponerer midlene
og avgjør tildeling. Rapportering om tildeling gis fortløpende på møter i styringsgruppa.

Vedlegg til sak

4

7/18 Høring og offentlig ettersyn av for Regional plan for verdiskapning,
Regional plan for kompetanse og Regional plan for samferdsel.
Arkivsak-dok. 14/02407-68
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2018

Saknr
7/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet slutter seg til vedlagte høringsinnspill til regionale planer.
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av å stimulere de regionene som har
attraktive og robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dersom innlandssamfunnet skal lykkes
med sine målsetninger om vekst og utvikling må prioriteringene kanaliserer i større grad mot
de regionene som har positiv befolkning- og næringsvekst. En slik endring av prioriteringen
innenfor kompetanse, samferdsel og verdiskapning vil ha positive ringvirkninger for hele
Innlandet.

Saksdokumenter
Regional plan for verdiskapning
Regional plan for kompetanse
Regional plan for samferdsel

Vedlagt
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
I tråd med plan- og bygningslovens § 5-2 og 8-3 er forslag til regional plan for verdiskaping,
regional plan for kompetanse og regional plan for samferdsel lagt ut til offentlig ettersyn og
høring med bakgrunn i vedtak i fylkesutvalgssak 03/18 den 23.01.18. Frist for høringsinnspill
er 9.mars.
Daglig leder har forsøkt å få utsette høringsfristen på de regionale planene med en uke slik at vi
kunne behandle det i regionrådet. Dessverre var det liten smidighet fra OFK. Daglig leder har fått
tilbakemeldinger fra kommunene om at det også har utfordringer med å behandle dette.
Vi foreslår dermed at vi benytter følgende formulering i reglementet:
«Når vedtaksfrist på høringsinnspill ikke samsvarer med vedtakspunkter i regionrådet, gis ordførerne
mulighet til å uttale seg på vegne av regionen. Referat med mulighet til endringsinnspill vedtas i
første mulige regionråd.»
De vedlagte høringsinnspillene ble på bakgrunn av dette sendt til OFK 8.mars, men hvis regionrådet
ønsker å ettersende tillegg gjøres det etter regionrådsmøtet 16.mars.
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Den overordnede ambisjonen i Regional planstrategi for Oppland 2016 - 2020 er vekst i
befolkningen og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland. Planene skal bygge opp om
utviklingen av attraktive og robuste bo- og arbeidsmarkeder. For å få dette til har Oppland
fylkeskommune utarbeidet tre regionale planer for samfunnsområdene; verdiskaping,
samferdsel og kompetanse. Planene er utarbeidet bl.a. på bakgrunn av utfordringer og
muligheter beskrevet i Opplandsstatistikken, Innlandsutvalgets rapport, gjeldende
planstrategi og scenarier for Oppland som er utarbeidet av Telemarksforskning.
Planer for hele Opplandssamfunnet
Regionale planer skal ta for seg samfunnsspørsmål som krever avveiing og avklaring mellom
forskjellige interesser over sektor- og kommunegrenser og er et virkemiddel for kommune,
fylke, stat og private og offentlige aktører. Planene er derfor utarbeidet i samarbeid med
hele «Opplandssamfunnet». Planene skal ha et langsiktig perspektiv og bidra til samordnet
innsats og forpliktende samarbeid. I planprosessen og i arbeidet med planstrategien er det
avklart felles mål, strategisk retning og hvordan planene konkret skal følges opp gjennom
tiltak beskrevet i handlingsprogrammet.
Planene skal danne grunnlag for fylkeskommunens prioriteringer og gi forutsigbarhet på de
tre utvalgte politikkområdene. Planene skal legges til grunn for regionale organers
virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.
Regional plan for verdiskaping skal bidra til økt verdiskaping og arbeidsplassutvikling i
Oppland. Den regionale planen for verdiskaping skal også bidra til å sikre en grønn og
bærekraftig næringsutvikling og har følgende plantema:
1. Bioøkonomi
2. Reiseliv, opplevelser og fritidsinnbyggere
3. Cyber- og informasjonssikkerhet
4. Industri
Regional plan for samferdsel skal etablere en strategisk overbygning for å samordne
Opplands ansvarsområder i en felles plan, og å kunne se virkemidlene under de forskjellige
samferdselsområdene i sammenheng. Videre skal planen oppsummere de viktigste
prioriteringene og tiltakene som må gjøres i fylket og tilstøtende regioner for å løse dagens
transportbehov, og for å møte morgendagens utfordringer. Hovedtema i samferdselsplanen
er:

1. Digital infrastruktur.
2. Infrastruktur; vei og bane
3. Fra kollektivtransport til mobilitet
4. ATP-strategi Mjøsbyen.
Regional plan for kompetanse skal bidra til å gi barn, ungdom og voksne gode
basisferdigheter og relevant kompetanse for å møte endringer og omstilling i samfunns- og
arbeidsliv. Planen skal bidra til varig tilknytning til arbeidslivet og forebygge sosiale
helseforskjeller. Planen har følgende hovedtema:
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1. Helhetlig opplæringsløp
2. Økt utdanningsnivå og omstillingsevne i den voksne befolkningen i og utenfor arbeidslivet
3. Tilbud og etterspørsel etter kompetanse
Plan og bygningsloven
Planene er utarbeidet som regionale planer etter plan- og bygningslovens bestemmelser:
«§ 8-1.Regional plan
Regional planmyndighet skal utarbeide regionale planer for de spørsmål som er fastsatt i den
regionale planstrategien. Kongen kan gi pålegg om å utarbeide regional plan for bestemte
virksomhetsfelt, tema eller geografiske områder og gjennom forskrift fastsette nærmere
bestemmelser om innhold, organisering og om planen skal godkjennes av Kongen. Som del
av regional plan skal det samtidig utarbeides et handlingsprogram for gjennomføring av
planen. Handlingsprogrammet skal vedtas av regional planmyndighet. Behovet for rullering
skal vurderes årlig».
Regionrådet for Hadeland behandlet forslag til planprogram 05.05.2017 i sak 14/17
Ekstraordinært møte i forbindelse med «Hadelandstinget»
Regionrådets vedtak 05.05.2017:
«Regionrådet for Hadeland vil oppfordre fylkeskommunen til å først sammenstille sine
eksisterende planverk for de nevnte samfunnsområdene før man legger opp til en
omfattende prosess med regional og lokal involvering. Regionrådet er av den oppfatning at
det allerede finnes strategier og planer som er forankret lokalt innenfor kompetanse,
verdiskapning og samferdsel.
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av å stimulere de regionene som har
attraktive og robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dersom Opplandssamfunnet skal
lykkes med sine målsetninger om vekst og utvikling må prioriteringene kanaliserer i større
grad mot de regionene som har positiv befolkning- og næringsvekst. En slik endring av
prioriteringen innenfor kompetanse, samferdsel og verdiskapning vil ha positive
ringvirkninger for hele Opplandssamfunnet.»

Vurdering:
Hadelandsregionen har gjennom hele planprosessen uttrykt skepsis til tids- og ressursbruken
når man samtidig er i en nasjonal regionreformprosess. Daglig leder er av den oppfatning at
utarbeidelse av nye regionale planer som skal styre utviklingen av Oppland frem til 2030 er
underlig i en situasjon hvor Innlandet opprettes fra 01.02.2020.
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Vedlegg til sak
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8/18 Tildeling av midler til stedsutvikling 2018
Arkivsak-dok. 17/00482-18
Arkivkode.
026
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2018

Saknr
8/18

Daglig leders innstilling:
I henhold til regional handlingsplan 2018 bevilger Regionrådet for Hadeland inntil 600 000,- til
stedsutviklingsprosjekter på Hadeland.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedlagt
Nei
Nei
Ja

Saksdokumenter
Regional Handlingsplan 2018
Regional plan for Hadeland
Prosjektmandat Hadeland – nært og naturlig

Saksopplysninger:
Stedsutvikling har vært et viktig fokusområde for Regionrådet for Hadeland i flere år. I henhold til
Regional Plan for Hadeland 2015-2021, er spesielt en satsing på tettstedene i regionen viktig for å
oppnå ønsket utvikling og målene om befolkningsvekst. Målet er attraktive, levende og gode
tettsteder med tilstrekkelig servicenivå og befolkningsgrunnlag – bygd på lokal egenart med levende
kjerner og redusert transportbehov.
Regional Plan for Hadeland sier også at det er tre tettsteder som skal prioriteres for fortetting og
utvikling. Disse tre er Nesbakken, Gran og Harestua. I tillegg defineres Brandbu og Roa som viktige
lokale utviklingsområder.

Det foreslås ulike tiltak for å øke attraktiviteten til disse tettstedene, både stedsutviklingsprosjekter,
planarbeid, informasjon om gode eksempler, inkludere kompetansemiljøer i samarbeid mm. Det
foreslås også i planen at Regionrådet for Hadeland og spesielt tilflyttings- og
næringsutviklingsprosjektet «Hadeland – nært og naturlig» skal involveres og bistå kommunene og
andre aktører i å utvikle gode tettsteder. Som en del av denne satsingen er det foreslått i regional
handlingsplan for Hadeland 2018 at det bevilges 600 000,- til god stedsutvikling.
I prosjektplanen for «Hadeland – nært og naturlig står det at det er en viktig del av prosjektet å bidra
til god og bærekraftig stedsutvikling på Hadeland. I tillegg til å bistå direkte i stedsutviklingsarbeid,
støtter også prosjektet arrangementer og arbeid for sosiale møteplasser som bidrar til økt trivsel for
innbyggerne.
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Det har tidligere år også blitt bevilget midler til diverse prosjekter for stedsutvikling. Gran Handel og
Håndverk fikk midler til gode møteplasser i Gran sentrum. I tillegg fikk Jevnaker 2020 midler til
stedsutvikling i Jevnaker sentrum og Lunner kommune fikk midler til stedsutviklingsprosjekt for Roa.
Gjennom prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» er det også bevilget noen midler til ulike
arrangementer og prosjekter som bidrar til sosiale møteplasser og mer attraktive steder, f.eks bidrag
til «Formiddagsstund ved Glassverket» sommer 2017 og 2016.
I 2018 er det foreløpig mottatt signaler om mulige prosjekter fra Gran handel og håndverk i Gran
sentrum og stedsutviklingsprosjekt på Harestua. Det har vært noe utfordrende å finne gode
samarbeidspartnere på Nesbakken etter at prosjektet Jevnaker 2020 ble avviklet, men det jobbes for
å finne gode samarbeidspartnere også for Jevnaker videre.
Det vil i 2018 bli aktuelt å støtte andre stedsutviklingsprosjekter i Gran, samt i Lunner og Jevnaker
som jobber med utvikling av de prioriterte utviklingsområdene.

Vurdering:
God og bærekraftig stedsutvikling er et hovedsatsingsområde for Regionrådet for Hadeland, og det
vurderes derfor som hensiktsmessig å bevilge midler til gode prosjekter for utvikling av tettstedene
som Regional Plan peker på som viktige satsingsområder på Hadeland.
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9/18 Hadelandstinget 2018
Arkivsak-dok. 11/02958-214
Arkivkode.
025
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2018

Saknr
9/18

Daglig leders innstilling:
I tråd med regional handlingsplan for Hadeland 2018 bevilges det inntil 100 000,- til arrangering av
Hadelandstinget 4.mai 2018. Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland
fylkeskommune.

Saksopplysninger:
Hadelandstinget skal arrangeres for fjerde året på rad 4.mai 2018. På disse møtene inviteres alle
formannskapsmedlemmene i kommunene sammen med sentrale folk fra næringslivet. Det kommer
fagfolk som orienterer om viktige temaer/ utfordringer for regionen og man ser sammen på
framtidige prioriteringer gjennom arbeid i grupper.
I år er det næringsutvikling som er tema. Det arbeides for å få på plass en felles næringsstrategi for
Hadelandskommunene og det er derfor en naturlig del av arbeidsprosessen å ha dette som tema i
Hadelandstinget.
Det er noe kostnader forbundet med gjennomføring, både for leie av møtefasiliteter og eksterne
foredragsholdere. Tidligere år er disse utgiftene dekket gjennom driftsmidler og gjennom andre
prosjekter som får finansieringen helt eller delvis fra partnerskapsmidler. I år er det ønskelig å dekke
kostnadene helt gjennom partnerskapsmidler og det er derfor avsatt midler til dette i regional
handlingsplan for Hadeland 2018.
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10/18 Referatsaker 16.mars 2018
Arkivsak-dok. 18/00242-1
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
16.03.2018

Saknr
10/18

Daglig leders innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter
Brev sendt 8.mars – Regionreformen – oppfordring fra Hadeland
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Ja

