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1/16 Regional Handlingsplan for Hadeland 2016
Arkivsak-dok. 16/00658-1
Arkivkode.
130
Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
1/16

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2016» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2016

Vedlagt
JA
Nei
Nei

Saksdokumenter
Regional handlingsplan for Hadeland 2016
Regionalt Handlingsprogram 2016-2019
Regional Handlingsplan 2015

Saksopplysninger:
Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland ble
første gang inngått i 2005. Systemet var da en del av forsøksprosjekt Fritt Fram som ble avsluttet ved
årsskiftet 2009/2010.
Siden er partnerskapsinstituttet utviklet seg til en arbeidsform mellom kommuner, regioner og
Oppland fylkeskommune. Arbeidsformen er stadfestet gjennom partnerskapsavtaler mellom den
enkelte kommune og fylkeskommunen. Gjennom 2014 og 2015 har det vært gjennomført en
omfattende revidering av partnerskap instituttet hvor man blant annet har benyttet
østlandsforskning som ekstern evaluerer. Denne prosessen har ført til at fylkeskommunen har sendt
ut forlag til nye partnerskapsavtaler med kommunene for perioden 2015 – 2019. Det ligger ingen
store endringer i forslag til nye avtaler. Det kan være hensiktsmessig med en felles behandling av
partnerskapsavtaler i regionrådet selv om det er den enkelte kommune som må fatte vedtak.
Regionalt Handlingsprogram for Oppland fylkeskommune legger opp til en videreføring av
partnerskapet innenfor rammen av nåværende avtale, med 2,5 mill. i bidrag fra fylkeskommunen og
1. mill. fra kommunene.
Regionrådene er forvaltningsorgan for partnerskapsavtalen som er inngått med Oppland
fylkeskommune. Partnerskapsavtalene stadfester også fylkeskommunens deltakelse i regionrådet.
Følgende prinsipper forutsettes lagt til grunn for bruk av partnerskapsmidlene:
• Partnerskapsmidler skal brukes til utviklingstiltak som gir merverdi for regionen.
• Midlene skal ikke brukes til ordinær drift eller til godtgjøring til folkevalgte.
• Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader til OFK.
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•

•

Dersom et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede har
betalt sin andel. Dersom prosjektet trenger mer offentlig finansiering skal ikke OFK ensidig
finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering fordeles likt mellom kommunene på den ene
siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK på den andre siden.
I initierende fase av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner, avklares det
hvem som tar finansieringen.

Regional handlingsplan for Hadeland 201.
Forslaget har vært drøftet på ordfører-/rådmannsmøtet.
Den regionale handlingsplanen vil danne grunnlaget for bruk av midler fra partnerskapsavtale med
Oppland fylkeskommune neste år.
Beløpet som står til disposisjon i 2016 er beregnet til å være 4 676 257 ,Dette beløpet kan bli justert etter at regnskapet for 2015 er avsluttet.
Beløpet framkommer på følgende måte:
• Ramma for avtalen er 3,5 mill. kr (2,5 mill. fra OFK + 1 mill. fra kommunene)
• 342 907,- i ubenyttede midler fra 2015.
• 25 % partnerskapsmidler for 2015 utbetalt etter revidering av regnskap 625 000,• Budne fond.
Kort om noen prosjekter og de justeringer som er gjort.
Regionadministrasjonen ønsker å løfte følgende nye utviklingsprosjekter som vi mener bygger opp
under allerede vedtatte satsninger og regionens profil, samt korresponderer med de store linjene i
Regional Plan for Hadeland.
 Arrangementsutvikling.
Utvikle gode sosiale møteplasser, videreutvikle kultur- og idrettsarrangement samt skape nye
aktiviteter på Hadeland.
 Stedsutvikling.
Utvikle nye sosiale møteplasser. Delta i utviklingsprosjekter.
 Bærekraftspådriver.
Dette blir en spennende videreføring av regionens langsiktige satsning innen bioøkonomi, klima,
miljø og bærekraft. Prosjektet er tenkt til videreføre elementer fra tidligere prosjekter samtidig som
man også skal ta opp i seg nye momenter som boligutvikling, mat og reiseliv.

Vurdering:
Regionalt Handlingsplan for Hadeland 2016 er i tråd med retningslinjene for bruk av
partnerskapsmidlere og avtale inngått med Oppland fylkeskommune.
Planen for 2016 er en videreføring av regionens overordnede satsninger og profilering.
Handlingsplanen følger satsningene i prosjekt «Hadeland nært og naturlig», viderefører regionens
grønne profil og bygger opp under kompetanseutvikling. Samtidig vil neste års handlingsplan også
være starten på operasjonalisering av «Regional planen for Hadeland 2014 til 2021». RHP 2016 vil
derfor også bygge opp under fortrinnene som fremheves i regional plan for Hadeland.




Randsfjorden.
Hadelands historie.
Tettstedene.
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Nye viktige satsninger fremover vil derfor være Randsfjorden, regionens historie og tettsteder.
Regionkoordinator legger derfor planen fram til vedtak men minner samtidig om at alle sakene vil bli
ytterligere utredet og lagt frem for behandling i regionrådet fortløpende i 2016.

Vedlegg til sak
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2/16 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2016
Arkivsak-dok. 13/00719-37
Arkivkode.
--Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
2/16

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 400 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015

Vedlagt

Saksdokumenter
Prosjektplan «Hadeland – nært og naturlig» 2016

Ja

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».
Prosjektet endret da 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.

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».
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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 2015 på følgende:
1)
Synliggjøre og markedsføre Hadeland som attraktiv, grønn og bærekraftig region.
2)
Bidra i arbeidet med stedsutvikling: at det etableres tilgjengelige, bærekraftige og attraktive
bomiljøer og regionsenter
3)
Bidra i arbeidet med å få flere til å etablere virksomheter på Hadeland, og til å få utviklet et
næringsliv i takt med naturens bæreevne.

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.
I 2016 er dette noen av markedsføringstiltakene det skal jobbes med: Digital markedsføring gjennom
ny nettside og egne sider for ledige jobber og ledige boliger på Hadeland, i tillegg til aktiv bruk av
sosiale medier for å skape stolthet og synlighet, velkomstpakke til nye innbyggere, filmer for digital
markedsføring, brosjyre, vertskapsrollen.
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 i
forhold til stedsutvikling og næringsutvikling. Prosjektleder vil også gi en muntlig orientering om
noen av tiltakene i regionrådsmøtet.

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.
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Det er også 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, og dette er en mulighet 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,-. Aktører/ tiltak som tidligere har fått slik støtte prioriteres lavere, siden
dette ikke skal være noe fast driftstilskudd til noen. Prosjektleder og prosjektansvarlig disponerer
midlene og avgjør tildeling. Rapportering om tildeling gis fortløpende på møter i styringsgruppa.

Økonomi
Utgiftene i 2015 er beregnet til 1 400 000 (se også vedlagt prosjektplan s. 9). Dette budsjetteres fra
årets Partnerskapsavtale.
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

1

Det er satt av 100 000,- i 2016. Se mer om vilkår på s. 10 i vedlagte prosjektplan
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3/16 Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Sluttrapport og evaluering
Arkivsak-dok. 16/00698-1
Arkivkode.
026
Saksbehandler Kristin Molstad

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
3/16

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar sluttrapporten til orientering.

Saksdokumenter

Vedlagt

Sluttrapport for Klimapådriver Hadeland
Vedlegg til sluttrapport

Ja
Nei

Saksopplysninger:
Prosjektperioden for «Klimapådriver for Hadeland 2012-2015» gikk ut 31.12.15, og prosjektleder har
beskrevet aktiviteter og resultater fra prosjektet i en sluttrapport. Sluttrapporten drøfter også
prosjektets betydning og overføringsverdi, og behovet for og mulighetene ved en eventuell
videreføring av prosjektet.
Å følge opp klimapådriverprosjektet, som ble initiert da kommunene på Hadeland var Grønne
energikommuner, har vært en prioritert satsning for regionrådet. Foreløpig er Hadeland den eneste
regionen som har organisert energi- og klimaarbeidet på denne måten. En regional klimapådriver skal
bidra 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.
Prosjektleder vil være tilstede under behandling av saken for å orientere om sluttrapporten og svare
på spørsmål.

Vurdering:
Klimapådriver har som delmål 1 tilsier, drevet utbredt holdningsskapende arbeid og initiert mange
kompetansehevingstiltak. Det er imidlertid utfordrende å påvise i hvilken grad dette har bidratt til å
øke kunnskap om og styrke mobilisering for energi- og klimaarbeid i lokalsamfunnet.
Tilbakemeldingene fra deltakere/mottakere har i all hovedsak vært at det har vært nyttig og positivt,
men det var svært varierende grad av oppslutning om fagsamlingene/informasjonsmøtene som er
blitt arrangert.
Klimapådriverprosjektet, og flere konkrete aktiviteter og tiltak initiert av klimapådriveren, har gitt
Hadelandskommunene positiv omtale blant innbyggere, i lokale medier, og i regionale fora som
bidrar til å spre kunnskap og stimulere holdningsendringer. Videre har klimapådriveren aktivt jobbet
med å bygge nettverk og søke samarbeid regionalt og nasjonalt for å styrke tilgangen til fagkunnskap
og finansering som kan styrke det regionale energi- og klimaarbeidet ytterligere.
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Delmål 2 beskriver at klimapådriver skal inspirere og være en pådriver for at kommunene når
målsettingene i klima og energiplanene, og at det skal oppnås konkrete resultater for
energieffektivisering, energiomlegging og reduksjon av klimagassutslipp. Her er
energisparekontraktene (EPC) og utskifting til LED gatelys de to tiltakene som kan vise til betydelig
energisparing og har ført til energiomlegging som igjen gir reduksjon av klimagassutslipp.
Ved at klimapådriver har vært involvert har kommunene fått bistand til en mer effektiv og godt
forankret prosess. Sannsynligvis har det også ført til penger spart ved å samarbeide på tvers av
kommunene om et større anbud som tiltrekker bedre tilbud. Klimapådriver har bidratt med å søke og
utløse midler, samt knyttet inn fagkompetanse, i prosjekteringen av nye bygg. Flere tiltak er initiert
for å stimulere til miljøvennlig og aktiv transport.
Ingen av kommunene på Hadeland har i løpet av prosjektperioden revidert sin energi- og klimaplan.
Dermed har prosjektets delmål 3 som oppgir at klimapådriver skal bistå i arbeidet med å revidere
kommunenes energi- og klimaplaner ikke blitt realisert. Klimapådriver har imidlertid bidratt med
innspill til samtlige kommunedelplaner for samfunnsutvikling, samt Regional plan for Hadeland 20142021. Klimapådriver satt også som representant for kommunene i Oppland i arbeidsgruppa som
jobbet med å utarbeide forslag til Regional plan for klima- og energi for Oppland 2013-2024.
Som nevnt har innsatsområder og tiltak som har positiv synergieffekt for alle tre kommunene og
eksisterende satsninger blitt prioritert. For kommunene har det vært særlige positive ringvirkninger
for folkehelsearbeidet, omdømmebygging og drift- og eiendomsforvaltning. Regionale satsninger
som «Hadeland – Nært og naturlig» og «Lokal transport» har også dratt nytte av positive
ringvirkninger fra klimapådriverprosjektet, og prosjektet understøtter på flere måter regionrådets
arbeid med regional utvikling og å profilere regionen som «grønn og attraktiv».
Å ha en aktiv klimapådriver har bidratt til at Hadeland blir ansett som en region hvor «det skjer noe»
på klimafronten, særlig blant andre kommuner og aktører i Innlandet. Overordnet kan vi si at
effekten av klimapådriverprosjektet er at det har bidratt til at tiltak i energi- og klimaplanen er blitt
gjennomført og at det er blitt tilført mer kompetanse og midler inn i regionens energi- og
klimaarbeid. Det kan drøftes hvorvidt disse tiltakene hadde blitt gjennomført også uten
klimapådriver, men at pådriverrollen og tilretteleggingen har vært betydningsfull for de
involverte/ansvarlige. Det gir prosjektet overføringsverdi for andre kommuner og regioner. Spesielt
for små og mellomstore kommuner som ikke har ansatte som jobber med energi og klima på fulltid,
ville et samarbeid med andre kommuner om en felles klimapådriver være et svært nyttig verktøy i
energi- og klimaarbeidet.

Vedlegg til sak
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4/16 Videreføring av klimapådriverprosjektet. Tildeling av
partnerskapsmidler til bærekraftsatsing i 2016
Arkivsak-dok. 16/00698-2
Arkivkode.
026
Saksbehandler Kristin Molstad

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
4/16

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges det 500 000 kr til en bærekraftsatsning på
Hadeland i 2016 hvor sentrale elementer ved klimapådriverprosjektet videreføres. Det forutsettes at
innhold og form presenteres i en prosjektplan og vedtas av regionrådet senere.

Saksdokumenter

Vedlagt

Sluttrapport for Klimapådriver for Hadeland

Ja

Saksopplysninger:
Klimapådriverprosjektet avsluttes i 2015 og prosjektleder har skrevet en sluttrapport hvor resultater
og erfaringer fra prosjektet oppsummeres. Klimapådriveren har i siste kapittel delt sine tanker om
veien videre og fremlegger sine argumenter for en videreføring i form av en mer helhetlig
bærekraftsatsning.
Regionrådet må ta stilling til om hvorvidt klimapådriverprosjektet skal videreføres, og eventuelt
hvilken form og innhold en ny satsning bør ha.
Prosjektleder vil være tilstede under behandling av saken for å orientere om arbeidet og svare på
spørsmål.

Vurdering:
Med bakgrunn i utviklingstrekk og trender vi ser i samfunn- og næringsliv, i kombinasjon med
positive resultater og erfaringer fra prosjektperioden 2013-2015 og behovet for å revidere
kommunens energi- og klimamål, er det hensiktsmessig å videreføre sentrale elementer ved
klimapådriverprosjektet.
Klimapådriver argumenterer for at en ny prosjektperiode i større grad skal knyttes til en mer
helhetlig bærekraftsatsning. Bærekraftig utvikling gjør seg stadig mere gjeldende i nasjonale og
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regionale føringer for kommuners rolle som samfunnsutvikler og tjenesteyter. De siste årene har
bevisstheten om bærekraft fått grobunn innen næringsliv og entreprenørskap, matproduksjon,
reiseliv, boligbygging og transport for å nevne noen områder.
Hadelandsregionen har, som påpekt i sluttrapporten, gode forutsetninger for å utnytte seg av
mulighetene i en bærekraftig samfunnsomstilling. En bærekraftsatsning vil kunne ha fokus på å
omsette disse mulighetene og konkurransefortrinn til verdiskaping, utvikling og vekst i regionen.
En bærekraftsatsning vil også utvide mulighetene for å hente inn eksterne midler og nye
samarbeidspartnere og vil knytte prosjektet ennå tettere til målene i Regional plan for Hadeland og
andre regionale satsninger.

11

5/16 Høringsuttalelse - regional plan for attraktive byer og tettsteder.
Arkivsak-dok. 14/02407-16
Arkivkode.
--Saksbehandler Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
5/16

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland støtter hovedintensjonene i forslaget til regional plan for attraktive
byer og tettsteder i Oppland. Planen gir et godt grunnlag for utvikling av fylkets byer og
tettsteder. Gode og attraktive byer og tettsteder er et helt vesentlig element for å skape bolyst,
innflytting og positiv næringsutvikling.
2. I omtalen av framtidig senterstruktur i Oppland framheves Gran som regionsenter, noe som
støtter opp under målsettingene i nylig vedtatt regional plan for Hadeland. I tillegg peker planen
på et områdesenter i Lunner (Harestua) og et i Jevnaker (Nesbakken), mens Brandbu og Roa ikke
er nevnt. Dette gjør at denne planen avviker fra Regional plan for Hadeland, der disse to
tettstedene er benevnt som lokale utviklingsområder. Regionrådet mener det er uheldig at det
benyttes ulike begreper i de regionale planene, og mener regional plan for attraktive byer og
tettsteder må bruke samme definisjon som i regional plan for Hadeland.

Saksdokumenter
Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
http://www.oppland.no/fagomrader/plan-og-miljo/nyheter-plan-og-miljo/skalskape-mer-levedyktige-sentra.66984.aspx
Regional plan for Hadeland
http://regionhadeland.no/wp-content/uploads/2015/03/Regional_plan_Hadelandvedtatt-FT-sak-1-15.pdf

Vedlagt
Nei

Nei

Saksopplysninger:
Oppland fylkeskommune har lagt forslag til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland
ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 15. februar 2016. I regional planstrategi for Oppland for
perioden 2012-16 ble det bestemt at fylkeskommunen skal utarbeide en regional plan for
senterstruktur og handel, og senere har fylkeskommunen tatt med temaer som attraktivitet,
boligbygging og kompakte sentre i dette arbeidet.
Et av hovedbudskapene i denne regionale planen er at kreftene bør samles om å utvikle færre og
større tettsteder/byer, slik at disse kan bli robuste nok til å bli attraktive. Etter Statistisk sentralbyrå
(SSB) sin definisjon var det i Oppland 61 tettsteder i 2014. I fylkesdelplan for lokalisering av
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varehandel fra 2004 var det pekt ut 41 handelssentre i Oppland, mens det i den nye regionale planen
er forslag om å prioritere 21 tettsteder. Dette forslaget til senterstruktur vil ha innvirkning på
Oppland fylkeskommunes prioritering av investeringer i og deltakelse i planarbeid i årene framover.
Planen er delt inn i seks hovedtemaer:
•
Attraktivitet og bærekraft
•
Senterstruktur
•
Kompakte og levende sentra
•
Varehandel
•
Bolig og bokvalitet
•
Bærekraftig transport
For hvert av disse teamene er det pekt på visjon/mål, og det er foretatt en grundig drøfting av
temaet. Hvert kapittel ender i forslag til retningslinjer og planen munner ut i et forslag til
handlingsprogram.
Fylkeskommunens intensjon med forslaget til Regional plan for attraktive byer og tettsteder i
Oppland er at denne skal bidra til utvikling av mer attraktive og robuste byer og tettsteder. Utvikling
av gode og attraktive byer og tettsteder er viktig for å skape bolyst, innflytting og positiv
næringsutvikling. Planen skal bidra til å avklare hva attraktivitet innebærer for byer og tettsteder i
Oppland og skape bevissthet om dette. Den skal også skape forutsigbarhet for private aktører og
offentlige myndigheter når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud. I planen skisseres en
overordnet senterstruktur med tilhørende retningslinjer. Senterstrukturen skal gi grunnlag for at
fylkeskommunale midler skal prioriteres til utvalgte byer/tettsteder, og her er Gran er pekt på som
det regionale handelssenteret på Hadeland.
I planen foreslår fylkeskommunen regionale planbestemmelser for varehandel (lokalisering av
varehandel og kjøpesenterstørrelser) hvor det skilles mellom de utvalgte regionsentre, områdesentre
og øvrige arealer i kommunen. Disse bestemmelsene vil være juridisk bindende for kommunene. Det
foreslås også retningslinjer for arealplaner i regionale sentre og områdesentre for å sikre at disse
sentrene blir attraktive og robuste, og prinsipper for bolig og bokvalitet og bærekraftig transport.

I regional plan for Hadeland, som ble vedtatt av fylkestinget i Oppland i februar 2015, er Gran,
Nesbakken og Harestua satt opp som regionale tettsteder, og Gran er utpekt som regionsenter. I
tillegg peker Regional plan for Hadeland på Roa og Brandbu som Lokale utviklingsområder. I
handlingsprogrammet i regional plan for Hadeland er det satt opp som tiltak at det skal lages
utviklingsplaner for de regionale tettstedene og lokale utviklingsområder, dvs. Gran, Nesbakken,
Harestua, Brandbu og Roa.
Dersom forslaget for Regional plan for attraktive byer og tettsteder skal følges opp slik det foreligger
vil det innebære at fylkeskommunale investeringer nå ønskes prioritert mot utvikling av Gran
sentrum, Harestua og Nesbakken. Dette kan bety at fylkeskommunen nedprioriterer tiltak og
prosjekter i Brandbu og Roa, som er de to utviklingsområdene som er nevnt i Regional plan for
Hadeland.
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Kapittel 5 om varehandel konkluderer med et forslag til regionale planbestemmelser for varehandel.
Her foreslås følgende arealgrenser for etablering av nye handelsvirksomhet eller kjøpesentre, eller
utvidelse av slike innenfor det som defineres som indre sentrumssonen i tettstedene:
•
•
•

Regionalt senter = Gran sentrum: Ingen begrensning innenfor den definerte
sentrumssonen
Områdesenter = Harestua og Nesbakken: 6.000 m2 BRA (det er ingen områdesentre i
Gran)
Lokalsenter = Brandbu sentrum: 3.000 m2 BRA, innenfor den definerte sentrumssonen

Kjøpesentre som ikke ligger i et senter som er definert i regional plan eller i kommuneplanen, eller
utenfor den indre sentrumssonen i de definerte sentra, kan ikke være større enn 1500 m2 BRA.
Arealgrensene gjelder ikke handelsvirksomhet der dominerende del av vareutvalget er biler, båter,
landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer og utsalg fra hagesentre/planteskoler, dersom disse
lokaliseres i tilknytning til by eller tettsted på en slik måte at virksomheten kan nås fra
hovedvegsystemet med minst mulig forstyrrelser av miljøet i byen eller tettstedet.
Kommunestrukturprosessen for to av tre kommuner på Hadeland er sluttført gjennom vedtak i
kommunestyrene i Gran og Lunner, og det er her vedtatt at Gran og Lunner fortsetter som egne
kommuner. I forslag til regional plan for attraktive byer og tettsteder legger fylkeskommunen
kommunestruktur i form av sammenslåtte kommuner til grunn for sine vurderinger rundt valg av
region- og områdesentre på Hadeland. Dette bør endres før sluttbehandling av planen.

Vurdering:
Forslaget til regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland tar opp mange viktige temaer,
og vil gi et godt grunnlag for utvikling av byer og tettsteder i Oppland. Gode og attraktive byer og
tettsteder er et helt vesentlig element for å skape bolyst, innflytting og positiv næringsutvikling.
Planen omhandler framtidig senterstruktur i Oppland, og her framheves Gran som regionsenter på
Hadeland. Dette støtter opp under målsettingene i nylig vedtatt regional plan for Hadeland. I tillegg
peker planen på ett områdesenter i Lunner (Harestua) og ett i Jevnaker (Nesbakken), mens Brandbu
og Roa ikke er nevnt. Dette gjør at denne planen avviker noe fra Regional plan for Hadeland, der
disse to tettstedene er benevnt som lokale utviklingsområder. Dette kan få uheldige og ikke tilsiktede
konsekvenser for utviklingen i vår region.
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6/16 Valg av representant til Landbrukets fagråd
Arkivsak-dok. 11/00495-37
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
6/16

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland velger følgende representanter til Landbrukets fagråd:
Fast representant: …
Vara: ...

Saksdokumenter

Vedlagt

Vedtekter Landbrukets fagråd
Årsberetning 2016 Landbrukets fagråd

Ja
Ja

Saksopplysninger
Det skal velges en regional representant og vara til Landbrukets fagråd

Vedlegg til sak
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