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REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2018.
Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å
gjennomføre ved bruk av midler fra ”Partnerskapsavtale mellom Oppland
fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland”.
Regionadministrasjonen ønsker å løfte frem nye utviklingsprosjekter som vi mener
bygger opp under allerede vedtatte satsninger og regionens profil, samt
korresponderer med Regional plan for Hadeland.
Den årlige ramma er på 3 500 000 kr.
(2,5 mill fra Ofk + 1 mill fra kommunene)
Fylkeskommunens behandling av nye partnerskapsavtaler åpner nå opp for at
udisponerte partnerkapsmidler kan trekkes tilbake. Derfor blir det viktig at vi
gjennom året tar tak i gode initiativ samt følger opp våre hovedsatsninger og
prosjekter. Derfor vil regionskontoret legge opp til revideringer og nye bevilgninger
gjennom året. Denne arbeidsmetoden har ført til at vi noen år har benyttet
tidligere ubenyttede midler og regionrådet har derfor hatt mer midler til
disponering en normalen tilsier.
Regionkoordinator legger også opp til at vi budsjetterer med hele
partnerskapsbeløpet fra fylkeskommunen i 2018 selv om vi ikke får overført mer
enn 75 % av beløpet for prosjektregnskapene er revidert.
Fylkeskommunen legger også i år opp til en videreføring av partnerskapsmidlene i
tråd med vedtatt avtale med kommunen. Regionrådet ligger også an til et lite
overskudd for 2017 som kan påvirke prioriteringene i 2018. Dette beløpet vil bli
justert etter at regnskapet for 2017 er avsluttet.
Disponible midler for 2017

ca 3 500 000,-

Interne prosjekter:
•

Hadeland – Nært og naturlig
Regionens bo- og etablererprosjekt.
Gjennomføring i tråd med vedtatt prosjektplan og
informasjon gitt regionrådet og kommunestyrene.

•

Klimapådriver

100 000,-

•

Arrangementsutvikling
Prosjekt med 3 års varighet, 2015-2018.

400 000,-

1 200 000,-

Eksterne prosjekter:
•

Stedsutvikling

600 000,-

•

Samferdselsprosjekter

400 000,-

•

NM 2018

100 000,-

•

Mat og opplevelser

300 000,-

•

Hadelandstinget

100 000,-

•

Næringsplan/Næringsforening

100 000,-

•

Internasjonalisering

100 000,-

•

Andre prosjekter

100 000,-

Disponerte midler:
Udisponerte midler:

3 500 000,00,-

REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2017.
Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å
gjennomføre ved bruk av midler fra ”Partnerskapsavtale mellom Oppland
fylkeskommune og samarbeidende kommuner på Hadeland”.
Regionadministrasjonen ønsker å løfte frem nye utviklingsprosjekter som vi mener
bygger opp under allerede vedtatte satsninger og regionens profil, samt
korresponderer med Regional plan for Hadeland.
Den årlige ramma er på 3 500 000 kr.
(2,5 mill fra Ofk + 1 mill fra kommunene)
Fylkeskommunens behandling av nye partnerskapsavtaler åpner nå opp for at
udisponerte partnerkapsmidler kan trekkes tilbake. Derfor blir det viktig at vi
gjennom året tar tak i gode initiativ samt følger opp våre hovedsatsninger og
prosjekter. Derfor vil regionskontoret legge opp til revideringer og nye bevilgninger
gjennom året. Denne arbeidsmetoden har ført til at vi noen år har benyttet
tidligere ubenyttede midler og regionrådet har derfor hatt mer midler til
disponering en normalen tilsier.
Regionkoordinator legger også opp til at vi budsjetterer med hele
partnerskapsbeløpet fra fylkeskommunen i 2017 selv om vi ikke får overført mer
enn 75 % av beløpet for prosjektregnskapene er revidert.
Fylkesrådmannen legger i sitt budsjettfremlegg til noe redusering av
partnerskapsmidlene. Dette skal først behandles av fylkestinget etter regionrådet
på Hadeland. Vi må derfor ta forbehold om endrede rammer og dermed revidere
handlingsplanen i januar. Regionrådet ligger også an til et lite overskudd for 2016
som kan påvirke prioriteringene i 2017. Dette beløpet vil bli justert etter at
regnskapet for 2016 er avsluttet.
Disponible midler for 2017

ca 3 500 000,-

Interne prosjekter:


Hadeland – Nært og naturlig
Regionens bo- og etablererprosjekt.
Gjennomføring i tråd med vedtatt prosjektplan og
informasjon gitt regionrådet og kommunestyrene.

1 200 000,-



Bærekraftsutvikler
Prosjekt med 3 års varighet.

100 000,-



Arrangementsutvikling
Prosjekt med 3 års varighet.

500.000,-

Eksterne prosjekter:


Stedsutvikling

300.000,-



UKM
Fylkesmønstringen for ungdommens kulturmønstring.
(UKM) 2015 til 2017. UKM skal arrangeres på Hadeland i tre år.
Dette arrangementet går på rundgang i fylket.

100.000,-



Samferdselsprosjekter

335 000,-



NM 2017

200 000,-



Reiselivet DS

258 840,-



Mat og opplevelser

100 000,-



Solobservatoriet

200 000,-



Andre prosjekter

100 000,-

Disponerte midler:
Udisponerte midler:

3 393 840,106 160,-

