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8/20 Prosjektmandat 2020 - Hadeland - nært og naturlig
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

---

13/00719-61
Janka Stensvold Henriksen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
8/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til prosjektmandat for «Hadeland – nært og
naturlig» 2020.
I tråd med handlingsplan for 2020 bevilges 1 200 000 kr til gjennomføring av
prosjekter i Hadeland – nært og naturlig i 2020.
Saksdokumenter
Prosjektmandat 2020 inkludert budsjett
Handlingsplan

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
«Hadeland – nært og naturlig» er regionrådets hovedsatsing som har som formål
at Hadeland skal være en attraktiv regionen for tilflytting og næringsetablering.
Satsingen har som langsiktig mål at regionen har positiv befolkningstilvekst og
gode muligheter i jobbmarkedet for regionen.
Hovedfokus er synliggjøring og markedsføring av regionen eksternt og internt. Det
arbeides for bærekraftig stedsutvikling, næringsutvikling og arrangementsutvikling
som skaper troverdig innhold til markedsføringen. Det er viktig for «Hadeland nært og naturlig» å jobbe med andre aktører eller interessenter for stedsutvikling
og skape stolthet, felles identitet, samhørighet – og dermed
hadelandsambassadører.
Som man kan se av budsjettet er det relativt lite midler til innholdsproduksjon og
konkrete markedsføringstiltak. Målene er store, men med knappe personressurser
er arbeidet prisgitt gode samarbeidspartnere og ekstern prosjektstøtte for å
supplere sine aktiviteter. Det er alltid et mål om a få budsjettkronene til å strekke
så langt som mulig og representere alle tre kommunene godt.
Noen hovedtiltak i satsingen er jevnlig annonsering og gjentagelse av
nøkkelbudskap, tydeligere satsing i sosiale medier, oppdaterte nettsider, bistand
til eksterne prosjekter både i økonomi og kompetanse.
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Vurdering:
Hadeland – nært og naturlig har vært hovedsatsing for Regionrådet for Hadeland i
13 år og er kommunenes mulighet til å markedsføre regionen i sin helhet med
bokvalitet, jobbmuligheter, lokalsamfunn, steder, natur- og kulturopplevelser. I
dette arbeidet er kultur og opplevelser fremtredende som fokuspunkt for
attraktivitet for både tilflytting og etablering av næringsliv.
Det anbefales å videreføre satsingen både i 2020 og videre fremover, uavhengig av
form regionsamarbeidet tar i årene fremover.

Vedlegg til sak
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9/20 Sluttrapport for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling i Lunner kommune og Gran kommune»
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

---

18/03982-6
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
9/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet tar sluttrapporten for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling i Lunner kommune og Gran kommune» til orientering.
I det kommende arbeidet med regional plan for Hadeland ønsker Regionrådet for
Hadeland å arbeide videre med utgangspunktet i punktene i forslag til oppfølging.
Kommunene oppfordres også til å arbeide med disse punktene i sitt
kommuneplanarbeid.

Saksdokumenter
• Sluttrapport for prosjektet Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling i Lunner og Gran kommune 30.mars 2020

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Sluttrapporten for det toårige prosjektet «Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling i
Lunner kommune og Gran kommune» legges frem til orientering i Regionrådet for
Hadeland. Prosjektet har vært støttet av klimasatsmidler fra Miljødirektoratet og
startet opp i januar 2018. Prosjektet ble avsluttet i mars 2020. Prosjektledere har
vært Øyvind Sørlie (50%) og Emilie Helgesen Grud (20%).
Målet med prosjektet har vært å foreta en faglig vurdering av hvordan kommunene
på en best mulig måte kan utvikle seg i en retning der en tar hensyn til både
klima- og miljøhensyn og befolkningens behov og ønsker – og på denne måten
skape gode bomiljøer og attraktive tettsteder på Hadeland. Det er økende
utbyggingsaktivitet i regionen, og Hadelandskommunene har mål om å føre
offensiv politikk for å utvikle stedenes kvaliteter og muligheter – tuftet på en
bærekraftig utvikling. Samtidig er det store utfordringer knyttet til spredt og
bilbasert bebyggelse og lite fortettede sentrumsområder.
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Målet, både med prosjektet og med planleggingen av utviklingen i kommunene
framover, har altså vært å finne løsninger der en skaper et lokalsamfunn der det er
attraktivt å bo og drive nærings-virksomhet i og der en samtidig legger større vekt
på å ta klima- og miljøhensyn.
Vurdering:
Sammendrag av rapporten:
Utgangspunktet for prosjektet har vært å se på hvordan de overordnede
prinsippene for samordnet areal-, transport og boligplanlegging passer for
lokalsamfunnet på Hadeland, og hvordan en eventuelt kan tilpasse dette. For å se
nærmere på dette har prosjektet konsentrert seg om tre hovedtemaer:
• Eksisterende kunnskapsgrunnlag og tidligere planer, analyser m.m. (kap. 4)
• En demografi- og avstandsanalyse for Lunner og Gran kommune (kap. 5)
• En faglig vurdering av dagens kollektivtransport, og muligheter for utvikling
av dette (kap. 6)
På bakgrunn av de problemstillingene som tas opp i de nevnte kapitlene
oppsummeres prosjektarbeidet i kapittel 7. Følgende hovedpunkter trekkes fram
og drøftes i kapittel 7.2:
• Tettstedene – med drøfting av ulike alternativer for fortetting og urbanitet
• Kollektivtransport – med drøfting av muligheter for forbedringer i tilbudet
• Utbyggingsmønster og arealbruk – med 5 alternative utviklingsretninger:
- Sterk sentralisering
- Moderat sentralisering
- Flerkjernestruktur / polysentrisk utvikling
- Planlagt og arealavklart utbygging – også i grendene
- Spredt utbygging uten spesiell styring
I kapittel 7.3 er prosjektet oppsummert i to hovedpunkter: Arealstrategi og
kollektivtrafikk. Det foreslås at kommunene utvikler utbyggingsmønsteret som en
flerkjernestruktur med en tydelig satsing på tettstedenes kvaliteter og
fortettingsmuligheter. Styrking av kollektivtransporten bør skje ved utbygging nær
knutepunktene, bedre togtilbud med timesavganger, bedre korrespondanse
tog/buss og buss/buss og styrking av det busstilbudet som har størst potensiale.
Det foreslås også et felles gang- og sykkelprosjekt for Lunner og Gran.
Forslag til oppfølging:
På bakgrunn av drøftingen og oppsummeringen i kapittel 7.2 foreslås det i kapittel
7.3 følgende oppfølgende punkter som regionrådet og kommunestyret inviteres til
å ta stilling til ved behandlingen av prosjektrapporten:
1. Kommunene bør benytte resultatene fra prosjektarbeidet i sitt planarbeid –
spesielt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel, arealstrategi og
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kommuneplanens arealdel. Det anbefales at følgende temaer vektlegges
spesielt:
1.1 Utbyggingsmønsteret bør utvikles i balanse mellom tettsteder og mindre
steder/grender. Utbygging skal avklares i kommuneplaner og
reguleringsplaner og ikke som dispensasjonsaker fra gjeldende planer.
1.2 En tydelig satsing på tettstedene er et viktig virkemiddel både i
kommunenes utbyggingsstrategi og i arbeidet med attraktivitet og tilflytting.
1.3 I vurderinger av nye forslag utbyggingsområder må muligheter for
kollektivtransport avstand til punkter og funksjoner som er viktige i folks
dagligliv vektlegges.
1.4 For å styrke kollektivtransporten må kommunene fortette nærmest mulig
sentrum og innenfor eksisterende
2. Kommunene bør gå i dialog med fylkeskommunene og
jernbanemyndighetene for å få til forbedringer i kollektivtransporten i
Lunner og Gran – med vekt på:
2.1 Økt togtilbud med faste timesavganger, felles billettprodukter og bedre
koordinering mellom tog- og busstilbudet – basert på mest mulig fast
struktur.
2.2 Styrking av det busstilbudet som har størst potensiale, styrke langrutene
med bedre korrespondanse og forbedre samordningen mellom skoleskyss
og ordinære bussruter.
2.3 Vurdering av nye konsepter for bestillingstransport.
3. Gran og Lunner bør starte et gang- og sykkelprosjekt, helst i samarbeid
mellom kommunen, der en ser på følgende hovedpunkter:
3.1 Analyse av trakkfarlige og trafikksikre vegstrekninger og muligheter for
forbedringer

Vedlegg til sak

6

10/20 Tiltak for reiselivet på Hadeland - omdisponering av
budsjettmidler som en konsekvens av Covid-19 pandemien.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

025

11/02958-275
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
10/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet omdisponerer inntil 200 000,- av midler avsatt til «matopplevelser».
Midlene skal brukes til å understøtte reiselivet på Hadeland som pga. covid 19pandemien er en av de hardest rammede bransjene.
Tiltakene skal utvikles i nært samarbeid med reiselivet på Hadeland, Visit
Innlandet med Hadelandshagen som prosjektleder.
Midlene skal bidra til direkte salgutløsende tiltak for det lokale næringslivet.
Hadelandshagen rapporterer til regionrådet fortløpende.
Saksdokumenter
Handlingsplan 2020

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Den internasjonale Covid-19 pandemien påvirker nå næringslivet på alle nivåer
globalt. Næringslivet på Hadeland opplever i disse dager store utfordringer og
inntektstap. Hadelandsregionen har allerede et alarmerende antall permitterte i
det lokale næringslivet i tillegg til at mange innbyggere er permitterte i fra sine
jobber i andre regioner, noe som på sikt også vil påvirke kjøpekraften lokalt. Det er
også reelle fare for at mange bedrifter ikke klarer sine økonomiske forpliktelser
dersom unntakstilstanden i samfunnet vedvarer over tid. Koronakrisen kan
dermed føre til en langvarig lokal resesjon med lavere kjøpekraft og
høyarbeidsledighet.
Opplevelsesnæringen er en av de næringene som er hardest rammet av
koronakrisen. Da Norge stengte den 13.mars forsvant næringsgrunnlaget for denne
næringen over natten. Selv om påbudet om å stenge ikke gjaldt alle så forsvant
gjestene og kundene.
Det vil ikke være mulig å ta igjen det tapte, men det er nå helt nødvendig å være
så offensive som mulig og ta de markedsandeler som er mulig å ta når Norge
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åpner igjen - slik at vi kan komme så raskt som mulig tilbake på banen. Reiselivet
har på kort tid mistet veldig mange muligheter. Samtidig har den samme perioden
skapt nye. På grunn av stengte grenser og frykt for nye virusutbrudd kommer vi til
å reise mer i eget land. Norge er vårt nærmeste ferieland - og tiden som ligger
foran oss vil bli brukt til jakten på de beste store og små opplevelsene i Norge,
alene og sammen med andre. Her har vår region svært gode muligheter for å ta en
større bit av markedet enn vi har hatt.
Vurdering:
Daglig leder er av den oppfatning at vi må iverksette lokale tiltak for å hjelpe vårt
næringsliv i krise. Det er imidlertid viktig å understreke at tiltakene må være
målrettede, universelle og ikke konkurransevridende. Dermed anbefales det at
avsatte midler ikke kan benyttes til direkte støtte eller lån.
Regionadministrasjonen vil også påse at anskaffelsesregelverket vil bli overholdt
ved kjøp av eksterne konsulenttjenester.

Vedlegg til sak
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11/20 Utvidelse av tiltakspakke for lokalt næringsliv på Hadeland bruk av midler avsatt til fond.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

025

11/02958-276
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
11/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger inntil 500 000,- av midler som er avsatt på fond.
Midlene disponeres av Hadelandshagen og skal brukes til næringsutvikling og
etablererveiledning på Hadeland.
Bevilgning er å anse som et enkelttilskudd og det kan ikke påregnes ytterligere
fremtidig finansiering fra partnerskapsmidler men benyttes fritt i kalenderårene
2020 til 2021.
Hadelandshagen rapporterer fortløpende til regionrådet.
Saksdokumenter
• Årsmelding 2019

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Den internasjonale Covid-19 pandemien påvirker nå næringslivet på alle nivåer
globalt. Næringslivet på Hadeland opplever i disse dager store utfordringer og
inntektstap. Hadelandsregionen har allerede et alarmerende antall permitterte i
det lokale næringslivet i tillegg til at mange innbyggere er permitterte i fra sine
jobber i andre regioner, noe som på sikt også vil påvirke kjøpekraften lokalt. Det er
også reelle fare for at mange bedrifter ikke klarer sine økonomiske forpliktelser
dersom unntakstilstanden i samfunnet vedvarer over tid. Koronakrisen kan
dermed føre til en langvarig lokal resesjon med lavere kjøpekraft og
høyarbeidsledighet.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her
på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for
bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste
foretakene.
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Ni av ti private arbeidsgivere på Hadeland er små og mellomstore bedrifter, og de
sysselsetter 70 prosent av alle ansatte i privat sektor på Hadeland. Disse er viktige
for både privatøkonomi og skatteinntektene til kommunen.
Regionadministrasjonen har i samarbeid med Hadelandshagen allerede igangsatt
noen tiltak innenfor vedtatte budsjettrammer for «Hadeland – nært og naturlig».
•
•

infobank for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak
under koronakrisen.
Økonomisk og juridisk rådgivning for små bedrifter på Hadeland.

Hadelandshagen og administrasjonen har opprettet et team med rådgivere og
tilknyttet oss eksternfagkompetanse i form av lokal ekspertise innen
bedriftsrådgivning og juss.
Kommunene Lunner og Jevnaker har inntil nylig finansiert felles etablererveileder
lokalisert i Hadelandshagen. Nåværende avtale med Key Consulting AS utgår 30.
juni 2020.
Etablererveiledningen startet som et treårig prosjekt 15.august 2007, og ble
deretter opprettet som fast ordning i 2011. Hadelandshagen og etablererveileder
har felles mål om å stimulere til næringsutvikling og å hjelpe grundere i
etableringsfasen.
Etablererveiledningen plassert i Hadelandshagen har fungert godt i et samspill
med innleid konsulent i Key Consulting i en 60% stilling.
Ordningen har vært drevet nøkternt og med god økonomisk kontroll. Det er
imidlertid sannsynlig at vi ville fått en tilnærmet 100% stilling i Hadelandshagen
dersom samme økonomiske midler ble overført dit.
Det er dokumentert at gründere og etablerere har hatt god hjelp fra
etablererveileder og Hadelandshagen for å starte virksomhet. I løpet av de siste 10
årene er det dokumentert at det er etablert over 400 nye arbeidsplasser på
Hadeland av gründere som har mottatt bistand til å etablere seg.
Det er viktig at arbeidet med gründere fortsetter uten opphold. Det er derfor viktig
at Hadelandshagen kan utlyse stillingen så snart som mulig. Uten tilførte
økonomiske midler lar dette seg ikke gjøre.
Det ansees som spesielt viktig å sette inn aktiviteter for å trigge nyetablering i vår
region i disse krisetider. Mange som nå er uten arbeid kan få en god anledning til
å etablere ny virksomhet og våre etablerte bedrifter trenger bistand til å utvikle
sin egen bedrift.
Etablererveiledningen plassert i Hadelandshagen har fungert godt.
Ordningen har vært drevet nøkternt og med god økonomisk kontroll.
Det er dokumentert at gründere og etablerere har hatt god hjelp fra
etablererveileder for å starte virksomhet.
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Vurdering:
Daglig leder er av den oppfatning at vi må iverksette lokale tiltak for å hjelpe vårt
næringsliv i krise. Det er imidlertid viktig å understreke at tiltakene må være
målrettede, universelle og ikke konkurransevridende.

Vedlegg til sak
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12/20 Ny fremdriftsplan for arbeidet med regionsamarbeidet på
Hadeland
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

020

17/02093-68
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
12/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland – IPR vedtar fremlagt forslag til fremdriftsplan og ber
administrasjonen legge frem problemstillinger fortløpende for rådet.

Saksdokumenter
• Sak 3/20, 31.1.2020 - Fremdriftsplan - Ny organisering av
regionråd for Hadeland IPR
• Vedtak i sak 3/20

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
I januar behandlet og vedtok Regionrådet for Hadeland – IPR at arbeidet med det
framtidige regionsamarbeidet på Hadeland skulle følge vedtatte framdriftsplan.
Det var viktig for rådet å ha tid til forankring underveis både i regionrådet og i
kommunestyrene.
Framdriftsplanen skulle både si noe om møter med naboregioner for å se på
mulighet for regionforstørring og hva slags modell regionsamarbeidet på
Hadeland skulle ha videre.
Siden begynnelsen av mars ble hele Norge stengt ned pga. korona-viruset. I
perioden skulle det vært avhold 2 dg arbeidsseminar med regionrådet og naboer i
tillegg til ordinært regionråd, Hadelandsting og ulike uformelle møter med
ordførere og rådmenn. Noe har blitt avholdt som videomøter, men uansett har
ikke prosessen blitt slikt man ønsket og det er derfor behov for å presentere en
oppdatert framdriftsplan for arbeidet.
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Vurdering:
Det anbefales å fortsette arbeidet i henhold til forelagt framdriftsplan. Man skal
prøve å få til forankring og medbestemmelse for regionrådet og kommunestyrene,
men man må også holde tempoet oppe slik at kommunene kan bestemme hva
slags regionsamarbeid de går for i løpet av høsten 2020.
Revidert framdriftsplan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Regionrådsmøte i januar – skisse med framtidsscenarioer og framdriftsplan.
Orientering i kommunestyrene i februar/mars.
Diskusjon og faglige innlegg om mulige samarbeid i regionråd som
videomøter 27.mars og 15.mai
Regionrådsmøte 12.juni – ny framdriftsplan og orientering om status i
arbeidet
Møte mellom Hadeland og Ringeriksregionen 23.juni – snakke om mulig
samarbeid/regionforstørring
Møter med de andre naboregionene for å snakke om mulig samarbeid/
regionforstørring – sommer 2020
Regionrådsmøte 4.september - Legge frem forslag til ulike modeller for
organisering/ utredning av finansiering
Orientering i kommunestyrene sept 2020
Regionrådsmøte 23.oktober - anbefaling til kommunene
Vedtak i kommunestyrene november 2020

Vedlegg til sak
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13/20 Referatsaker 12.juni 2020
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

026

11/00495-83
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
12.06.2020

Saknr
13/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering
Saksdokumenter
Skisse Osloregionens høringssvar NTP 2022-2033 til behandling i
styret 23.06.20
Saksopplysninger:
Vurdering:

Vedlegg til sak
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Vedlagt
Ja

