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1/20 Tildeling av midler til stedsutvikling 2002
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/00482-29
026
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
31.01.2020

Saknr
1/20

Daglig leders innstilling:
I henhold til regional handlingsplan 2020 bevilger Regionrådet for Hadeland inntil 600 000,til stedsutviklingsprosjekter på Hadeland.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Viken og Innlandet fylkeskommuner og må brukes i
tråd med de forutsetninger denne avtalen inneholder.

Saksdokumenter
Handlingsplan for Hadeland 2020
Regional plan for Hadeland 2015 -2021

Vedlagt
Ja
Nei

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 som tidligere år foreslått i Handlingsplan for Hadeland 2020 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 er å bidra til god og bærekraftig stedsutvikling på Hadeland. I tillegg til å bistå
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direkte i stedsutviklingsarbeid, støtter også prosjektet arrangementer og arbeid for sosiale
møteplasser som bidrar til økt trivsel for innbyggerne.
Det har tidligere år også blitt bevilget midler til diverse prosjekter for stedsutvikling. Gran
Handel og Håndverk fikk i fjor midler til gode møteplasser i Gran sentrum. I tillegg fikk
Randsfjordfestivalen i fjor midler til stedsutvikling i Jevnaker sentrum. 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 2019, 2018, 2017 og 2016.
I 2020 er det foreløpig mottatt signaler om mulige prosjekter fra Gran handel og håndverk i
Gran sentrum og stedsutviklingsprosjekt på Harestua. I tillegg vil det videreføres et
samarbeid med Randsfjordfestivalen i forhold til stedsutvikling i nærheten av Jevnaker
sentrum.
Det kan i 2020 også bli aktuelt å støtte andre stedsutviklingsprosjekter alle tre kommunene
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.

Vedlegg til sak
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2/20 Hadelandstinget 2020
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/02958-260
025

Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
31.01.2020

Saknr
2/20

Innstilling:
I tråd med Handlingsplan 2020 bevilges det inntil 100 000,- til arrangering av
Hadelandstinget 15.mai 2020. Bevilgningen tas fra partnerskapsavtaler med
Hadelandskommunene og Innlandet og Viken fylkeskommuner.
Saksdokumenter


Vedlagt
Ja

Handlingsplan 2020

Saksopplysninger:
Hadelandstinget skal arrangeres for sjette året på rad 15.mai 2020. På disse
møtene inviteres alle formannskapsmedlemmene i kommunene sammen med
fylkespolitikere og lokale stortingspolitikere i tillegg til 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 arbeid for framtidig regionalt samarbeid på Hadeland som er tema.
Lunner og Jevnaker ble en del av Viken fylkeskommune 1.1.2020 og Gran ble en del
av Innlandet fylkeskommune. Det at regionen nå er splittet mellom to fylker betyr
noen utfordringer for samarbeidet, men også noen muligheter. Det skal i første
halvdel av 2020 utredes en form for regionalt samarbeid på Hadeland som kan
fungere for alle tre kommunene og de to fylkeskommunene. Det er viktig at dette
arbeidet forankres bredt, 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. Noen 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
Handlingsplan 2020.
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Vedlegg til sak
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3/20 Fremdriftsplan - Ny organisering av regionråd for Hadeland IPR
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-65
020
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
31.01.2020

Saknr
3/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland – IPR vedtar fremlagt forslag til fremdriftsplan og ber
administrasjonen legge frem problemstillinger fortløpende for rådet.
Regionrådet slutter seg til følgende hovedområder og ber administrasjonen utrede dette
videre i tråd med fremdriftsplan.
 Regionalt utviklingsarbeid og partnerskap
 Kommunikasjon, påvirkning og synliggjøring
 Plan og prosess
I henhold til Handlingsplan 2020 bevilger regionrådet inntil 250 000 til arbeid med utredning
og omstilling av det regionale samarbeidet på Hadeland.

Saksdokumenter

Vedlagt

Saksopplysninger:
Hadeland har en lang historie med regionalt samarbeid mellom kommunene og
jevnlige møter mellom ordførere og rådmenn samt regionrådsmøter. Helt siden
generalplanarbeidet på 60-tallet har kommunene samarbeidet om felles
utfordringer og oppgaveløsning.
I regionen er det mange interkommunale samarbeidsordninger og et godt etablert
samarbeid gjennom regionrådet for Hadeland. Fra 2003 har regionrådet hatt en
fast ansatt administrativ leder og årlige budsjetter finansiert av kommunene og
fylkeskommunen. I dag består administrasjonen av tre ansatte samt prosjektledere
finansiert gjennom eksterne midler.
Regionadministrasjonen har de siste årene lagt frem notater, saker og utredninger
rundt fremtidig samarbeid som også er omdelt nåværende regionråd. Daglig leder
er av den oppfatting at regionrådet bør ha en anbefaling til kommunene ferdig i
juni som kan behandles politisk høsten 2020.
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Ulike scenarioer basert på arbeidet om regionalt samarbeid som er gjort frem til
nå vil presenteres for dialog og gruppearbeid i regionrådsmøtet.
Tidligere vedtak i arbeidet om framtidig regionsamarbeid på Hadeland:
Regionrådets vedtak 13.12.2019:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid
mellom kommune Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler
mellom kommunene og med Viken og Innlandet fylke.
2. Regionrådet starter en utredningsprosess i nært samarbeid med kommunene og
fylkeskommunene. Utredningen skal inneholde en vurderinger av størrelse på
regionen, tilhørighet, organisasjon, lokasjon og representasjon.
3. Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten
er å styrke regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte
utviklingsmål i regionen, samt unngå en splittelse av Hadeland til flere
kommuneregioner.

Reglement for Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd (IPR)
1. Samarbeidsorgan.
Regionrådet for Hadeland - Interkommunalt politisk råd er et politisk
samarbeidsorgan for kommunene Gran, Lunner og Jevnaker.
2. Sammensetting.
Rådet består av tre folkevalgte representanter fra hver av kommunene. Ordfører
skal være en av representantene. Valg av representanter, med vararepresentanter,
skjer etter forholdstallsprinsippet i den enkelte kommune.
Rådmennene i de tre kommunene møter i rådet med samme rettigheter som i
kommunestyrene.
Fylkesmennene i Viken og Innlandet inviteres til møtene med rett til å uttale seg.
Som beskrevet i partnerskapsavtalen mellom kommunene er regionrådet også et
beslutningsorgan for partnerskapsavtalen. Derfor deltar Oppland Fylkeskommune i
regionrådene med to politiske representanter fra fylkesutvalgsnivå, en fra
posisjonen og en fra opposisjonen. Det møter også en fast administrativ
representant. Øvrig administrativ representasjon vurderes i forkant av hvert møte.
3. Ledelse.
Regionrådet ledes av en av ordførerne. Ledelsen alternere mellom ordførerne med
en funksjonstid på et år av gangen. Foregående års leder er nestleder.
4. Formål.
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Rådet skal arbeide med saker som er av felles interesse for kommunene og
fylkeskommunen og være et samarbeidsorgan for utvikling av regionale strategier
og planer.
Å fremme regionens interesser overfor fylkeskommunen og statlige organer skal
være et prioritert område. Målet skal være å skape gode levekår og
utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen.
Rådet skal kunne gi uttalelser i saker som er viktige for regionen.
Rådet kan samordne utviklings- og utredningsarbeid som er av felles interesse for
kommunene og delegeres myndighet til å utgjøre/oppnevne styringsgruppe og
ledelse for enkeltprosjekter.
Den enkelte kommune har ansvaret for å holde kommunestyret orientert om
arbeidet i rådet.
5. Sekretariat.
Regionkoordinator/daglig leder har ansvaret for regionrådets sekretariat og skal
sørge for at saker som legges fram for regionrådet er tilstrekkelig forberedt samt å
utarbeide innstilling til vedtak.
I viktige saker skal innstillingen være drøftet i felles rådmannsmøte. Er det
uenighet i rådmannsgruppa skal dette synliggjøres i saksframlegget.
Kommunene skal bistå med saksforberedelse når dette vurderes som
hensiktsmessig.
Når ikke annet er nevnt har regionkoordinator ansvaret for å følge opp vedtak som
er fattet.
Innenfor de rammer som er stilt til disposisjon har regionrådets sekretariat et
ansvar for å være orientert om problemstillinger som er aktuelle for regionen og i
samarbeide med leder avklare aktuell behandling.
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.
Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller
sendes utkast på høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer
regionrådsleder behov for ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi
noen uttalelse.
6. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med
Oppland fylkeskommune.
Leder av regionrådet er delegert myndighet til å foreta mindre bevilgninger fra
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Retten er begrenset til enkeltbevilgninger på inntil 25 000 kr.
Årlig ramme for slike bevilgninger kan ikke overstige 100 000 kr og er begrenset til
50 % av avsatt reserve.
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Slike bevilgninger skal legges fram som referatsak på påfølgende møte i
regionrådet.
7. Møtene.
Møtene ledes av regionrådets leder.
Regionrådet kan vedta eget reglement for møteavvikling.
8. Møteplan – Frist for utsending av dokumenter.
Det utarbeide årlig møteplan.
Møteplanen, samt regionrådets møter, offentliggjøres på samme måte som øvrige
politiske møter i kommunene.
Møteinnkalling og saksdokumenter sendes medlemmene seinest en uke før møtet.
9. Felles formannskapsmøte.
Det gjennomføres et felles formannskapsmøte eller «Hadelandsting» årlig. Dette
innarbeides i møteplanen. I et «Hadelandsting innkalles
formannskapsmedlemmene og relevant administrasjon i tillegg til representanter
fra næringslivet blir invitert.
På møtet tas det opp ulike temaer/ utfordringer for regionen og man ser på
framtidige prioriteringer.
10. Handlingsplan – Årsmelding.
Det utarbeides en årlig handlingsplan for regionrådets virksomhet som regionrådet
selv vedtar. Handlingsplanen kan senest vedtas på første møtet i året.
Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb. hvert år.
Årsmeldingen oversendes kommunene og Viken og Innlandet fylkeskommuner.
11. Lokalisering.
Regionrådets sekretariat har lokaler i Gran rådhus. Utgiftene ved dette reguleres
gjennom egen avtale.
12. Økonomiske forhold.
Økonomiske bidrag ut over hva som er beskrevet i pkt. 11må avtales særskilt. (Jf.
pkt. 6.)
Regionrådet har ikke anledning til å ta opp lån eller på annen måte pådra
deltakende kommuner framtidige økonomiske forpliktelser.
13. Utmelding.
Dersom en av kommunene ønsker å melde seg ut av regionrådet kan dette skje
med en frist på ett års skriftlig varsel.
14. Kommuneloven.
Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 18 om interkommunalt
politisk råd.
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Reglementet skal oppdateres og endres i henhold til avtaler som inngås i 2020 om
partnerskap og organisering.
Regionrådet har sluttet seg til følgende arbeidsområder for det regionale
samarbeidet:
Regionalt utviklingsarbeid og partnerskap
Hadelandsregionen har lange tradisjoner for regionalt utviklingsarbeid og
samhandling. Regionrådet vedtar satsninger og prioriteringer som
administrasjonen følger opp i det daglige. Regionen har et spesielt godt samarbeid
mellom de ulike aktørene i det lokale virkemiddelapparatet. Kommunens
samfunnsplanleggere, næringsrådgivere, felles etablererveileder, Hadelandshagen
og regionadministrasjonen jobber kontinuerlig sammen for å fremme vekst og
utvikling.
Samtidig har vi et godt utviklet samarbeid med andre regioner gjennom konkrete
prosjekter, arenaer og organisasjoner. Regionadministrasjonen har også en rolle
som koblingspunkt mot øvrige virkemiddelapparat som utdanningsinstitusjoner,
Innovasjon Norge, Regionalutvikling, SIVA. Regionalt forskingsfond, grønn fremtid
og andre utviklingsaktører. Gjennom denne arbeidsformen skaper vi godt grunnlag
for nærings- og samfunnsutvikling i regionen.
Partnerskapsmodellen i Oppland har tidligere gitt oss finansielle muligheter til å
følge opp prioriterte satsninger og gitt rom for tildeling av utviklingsmidler til
interne og eksterne prosjekter. I Innlandet fylkeskommune er det avklart at
«partnerskapsmodellen» med frie midler vil bli videreført gjennom avtaler som
følger valgperioden til fylkestinget. Viken fylkeskommune har bevilget tilsvarende
midler til utvikling for 2020 mens fremtidig finansiering utredes.

Kommunikasjon, påvirkning og synliggjøring
«Hadeland- nært og naturlig» er regionens hovedsatsing og jobber for å gjøre
Hadeland mer kjent. Satsingen har hovedfokus på markedsføring av regionen.
Prosjektet jobber med synliggjøring av det Hadeland kan by på for beboere,
besøkende og etablerere. Gjennom satsningen jobbes det også målrettet med
stedsutvikling, arrangementsutvikling og næringsutvikling for å gjøre regionen mer
attraktiv for innbyggerne, tilflyttere, talenter og bedrifter.
Prosjektet kjører jevnlig målrettede kampanjer som formidler muligheten for jobb
og bolig nært naturen og nært Oslo. Her synliggjøres også Hadelands sentrale
plassering i forhold til regionene rundt. Disse kampanjene forteller historier som
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bekrefter det jordnære verdivalget ved å flytte til Hadeland og i arbeidet med
innholdsproduksjon retter prosjektet seg mot egne innbyggere og etablerere for å
bygge stolthet og identitet samt fremme våre fyrtårn og suksesshistorier.
For Hadeland - nært og naturlig er det vel så viktig å få kompetanse og talenter til
å bli som å tiltrekke seg nye. Prosjektet fokuserer derfor på opplevelser i
hverdagen og synliggjøring av disse for egne innbyggere for slik å skape
ambassadører. Dette aspektet har vi utvidet til et dagsturisme-fokus som
understreker nærheten til Oslo for å løfte frem lokale aktører som har en god
historie å fortelle. Gjennom dagsturisten søker prosjektet å skape enda flere
ambassadører.
Hadelandsregion er også en del av Osloregionens profileringsarbeid og deltar
aktivt i organisasjonens styre, administrative koordineringsgruppe og faggruppe
for underbygge Hadelandsregionens synlighetsmål. Osloregionen har mange
kvaliteter når det gjelder næringsutvikling, livskvalitet og gode opplevelser.
For å gjøre regionens fortrinn bedre kjent, har Osloregionen som mål å gi slagkraft
til internasjonal profilering. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge
er en forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investeringer og
tilreisende. Etter et omfattende arbeid og bred involvering vedtok Osloregionens
styret i 2015 en internasjonal profileringsstrategi for Osloregionen. Den
internasjonale profileringsstrategien, The Oslo Brand Management
Strategy, handler om å bygge vår identitet og finne vår egen unike stemme. Vi vil
synliggjøre Oslos verdier gjennom å målrette og ikke minst samkjøre ulike tiltak.
Oslo Brand Partners (OBP) er et samarbeid om internasjonal profilering av
osloregionen. Et tydelig og attraktivt bilde av Osloregionen og Norge er en
forutsetning for å beholde og tiltrekke seg kompetanse, investering og tilreisende.
OBP skal jobbe konkret og praktisk med å styrke Osloregionens internasjonale
posisjon gjennom et koordinert profileringsarbeid.
Hadelandsregionen benytter i hovedsak sitt medlemskap i Visitt Innlandet som
redskap for profilering og markedsføring av reiselivet i regionen. Vi jobber aktiv for
å løfte frem våre fyrtårn og bidra til produktutvikling og etableringer av nye
bedrifter og satsninger. Samtidig har administrasjonen utviklet eget
reiselivsrelatert profileringsmateriale for å komplementere regionens behov.

Gjennom regionrådets reglement er det synligjort hvilken rolle man skal ha i det
kontinuerlige påvirknings og lobbyarbeidet. Hadelandsregionen bør også i
fremtiden fremme regionens interesser overfor fylkeskommunene og statlige
organer. Gjennom en slik strategi skal man skape gode levekår og
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utviklingsmuligheter for de som bor og har virksomhet i regionen samtidig som
man skal fremme regionens interesser i reform- og utviklingsprosesser.
Regionrådet kan på den måten fortløpende påvirke prosesser som kan ha
innvirkning på Hadeland sine utviklingstrekk.
Hadelandsregionen vil også i fremtiden ha behov for kontinuerlig
påvirkningsarbeid for å fremme våre interesser innenfor infrastruktur, vei og
jernbane.

Plan og prosess
Regionrådet vil også i fremtiden være den viktigste arena for høringer, fortløpende
dialog og forankring mellom forvaltningsnivåene. Viken og Innlandet
fylkeskommuner har uttrykt at det blir enda viktigere med samhandling gjennom
regionrådene når fylkeskommunene blir større. Østlandsforskning sin
evalueringsrapport fra 2015 avdekker at regionrådene fremmer regionalutvikling
og skaper mer konsensus rundt planer, som igjen kan føre til mindre konflikter og
innsigelser mellom forvaltningsnivåene. Dermed blir regionråd en viktig arena for
regionalt strategisk planarbeid.
Kommunene Lunner, Jevnaker og Gran utgjør en viktig vekstregion, med sentral
beliggenhet nær Oslo. Dette fører til et stort behov for gode overordnede
strategier og fremtidsrettet planlegging. Dersom regionen fortsatt skal utvikle seg i
pakt med naturen og utvikles som et bærekraftig samfunn trenger vi felles sømløs
planlegging. Regionrådet for Hadeland har forpliktende planer og er den eneste
kommuneregionen i Innlandet som har en regional plan som gir føringer og er
forpliktende for partene. Man bør fortsatt ha en ambisjon om at regional plan for
Hadeland skal gi strategiske føringer for samfunnsutviklingen i regionen innenfor
de temaene planarbeidet konsentrerer seg om.
Skal kommunene på Hadeland være attraktive for bosetting og næringsutvikling er
en avhengig av å finne gode fellesløsninger på tvers av kommunegrenser.
Avstanden mellom tettstedene og utviklingsområdene i regionen er små og
arealdisponeringene og etableringer i en kommune vil kunne få konsekvenser for
nabokommuner. Mange utfordringer kan ikke løses innenfor rammene av
kommunal planlegging, men krever løsninger hvor kommunale og regionale
planmyndigheter finner frem til felles løsninger.
Regionreformen vil føre til en omfattende planstrategiprosess etterfulgt av
utarbeidelse av nye regionale planer som deretter skal på høringsrunder til
samfunnslivet. Viken og Innlandet signaliserer at forankring mot kommunene bør
løses gjennom regionrådene.
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Kommunelovens nye bestemmelse om Regionråd
Konsekvenser av ny kommunelov
§ 18-1.Interkommunalt politisk råd
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd.
Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og
fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.
Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis
myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger
§ 31-2. Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25.
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et interkommunalt
politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 senest fire år etter at
henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft.
Konklusjon:
Der hvor det ikke eksisterer noen form for organisering av regionrådet i dag, må det skje en
organisering i samsvar med § 18-1. Hvis regionrådet er organisert etter eksisterende lovs § 27, har man
4 år på seg etter ikrafttredelse av ny lov til å organisere seg i samsvar med § 18-1.

Vurdering:
Daglig leder foreslår følgende fremdriftsplan for det videre arbeidet:
1) Regionrådsmøte i januar – skisse med framtidsscenarioer og framdriftsplan.
2) Orientering i kommunestyrene i februar/mars.
3) Møter med naboregionene for å starte dialogen rundt en eventuell
regionforstørring.
4) Regionrådsmøte 27.mars. Legge frem forslag til ulike modeller for organisering.
5) Seminar med Regionrådet to dager 28.-29.april - naboregionene inviteres.
6) Hadelandstinget 15.mai – naboregionene inviteres.
7) Orienteringer i kommunestyrene mai/juni.
8) Regionråd 12.juni – anbefaling til kommunene.
9) Regionrådet 4.september - utrede finansiering.
10) Vedtak i kommunestyrene i oktober/nov 2020.
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