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9/19 Høring - Partnerskapsavtale mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-49
020
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.06.2019

Saknr
9/19

Daglig leders innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.
2. Regionrådet understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer
regional utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.
3. Regionadministrasjonen jobber videre med å fremforhandle en tilsvarende avtale
med Viken.

Saksdokumenter
Høringsnotat fra Innlandet
Utkast til partnerskapsavtale

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Fylkestingene i Hedmark og Oppland og Fellesnemda for Innlandet fylkeskommune er
opptatt av å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunene og
regionrådene når de to fylkene slås sammen fra 2020. Innlandet fylkeskommune har derfor
initiert et arbeid for å etablere en ny samarbeidsavtale- og modell mellom den enkelte
kommune og Innlandet fylkeskommune.
Fylkeskommunene er opptatt av å synliggjøre at kommunene er de viktigste
samarbeidspartnere. Dette var bakgrunnen for at fellesnemnda i juni 2018 vedtok å opprette
en egen referansegruppe i arbeidet med å videreutvikle et partnerskap med kommunene.
Gruppen består av regionrådslederne og representanter for fellesnemda. Referansegruppen
har hatt fire møter i perioden august 2018 til februar 2019. Det legges opp til at
referansegruppen opprettholdes fram til 2020.
Prosessen har gått over relativt lang tid og har involvert regionrådene og kommunene ved
flere anledninger. I tillegg til referansegruppas arbeid er det gjennomført to store samlinger
med kommunene og det er holdt egne fagsamlinger med regionrådenes administrative
ledere.
Høringsnotat og utkast til partnerskapsavtale er sendt på høring til kommunene og
regionrådene i Hedmark og Oppland med høringsfristen til 30. juni 2019. Det legges opp til
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behandling i fellesnemndas møte 19. september 2019, og sluttbehandling i nytt fylkesting
den 11.-12. desember 2019.
De 10 regionrådene i Hedmark og Oppland er ulike. Det er blant annet ulik
finansieringsmodell og organisering av arbeidsgiveransvaret for de administrativt ansatte.
Siden 2003 har Oppland fylkeskommune hatt en partnerskapsavtale med kommunene i
fylket. Avtalene innebærer en gjensidig forpliktelse til å bidra med økonomiske og
administrative ressurser, men også en tilsvarende gjensidig forpliktelse til å gjennomføre
tiltak i tråd med vedtatte mål, strategier og handlingsplaner. Erfaringene viser at modellen
har gitt gode finansielle muligheter til å følge opp utviklingsarbeid og prioriterte satsinger
med et forutsigbart og langsiktig perspektiv. Også Hedmarksregionene har signalisert ønske
om at den nye modellen for Innlandet bør bygges på partnerskapsprinsippene.
I forslaget til avtale legges det til grunn at en viderefører samlet øremerket bevilgningsnivå
til regionrådene. Dette utgjør om lag 23,7 mill. kr, herunder 17,7 mill. kr som pr. i dag
fordeles i Oppland og 6 mill. kr som benyttes til lønn/adm. i Hedmark. Med en forutsetning
om at Innlandet fortsatt vil ha 10 regionråd, og at det etableres en finansieringsløsning for
Hadelandsregionen hvor en deler kostnaden 50/50 med Viken, gir det en ramme på 2,5 mill.
kr til hvert regionråd. Det legges videre til grunn at det enkelte regionråd kan dekke inntil 50
pst. av kostnaden til daglig leder for det enkelte regionråd innen denne rammen.
Restbeløpet stilles til disposisjon som utviklingsmidler. Det forutsettes at det enkelte
regionråd minimum bevilger 1 mill. kr til regionrådets arbeid. De ansatte ved
regionrådskontorene i Hedmark er ansatt i fylkeskommunen. Det åpnes for at dette kan
videreføres. Dekning av lønnskostnader for dette skjer ved avkortning av den frie rammen
som fordeles til regionrådet.
Konsensusprinsippet ligges til grunn for hvert regionråds arbeid og oppfølging av
partnerskapsavtalen. Enkeltkommuner kan stå utenfor tiltak eller satsinger, der dette er
naturlig og har tilslutning fra de øvrige deltakerne. Regionrådsarenaen skal gjennom
partnerskapsavtalen fremstå som en politisk og strategisk samarbeidsarena.
Innlandet fylkeskommune forplikter seg til å bruke regionrådene blant annet til tidlig
drøfting og god forankring av faglige og politiske prosesser med kommunene. Dette kan for
eksempel gjelde planprosesser, høringer og fortløpende dialog med kommunene.
Fylkeskommunen vil møte med fylkespolitikere i regionrådsmøtene. I tillegg vil det utpekes
en administrativ kontaktperson fra fylkeskommunen med møterett i sine respektive
regionråd.
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Regionrådet for Hadeland har tidligere vedtatt følgende innspill til organisering:
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 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 en forventing om at «partnerskapsmodellen» med frie
midler vil bli videreført gjennom avtaler som følger valgperioden til fylkestinget. Dette er
nedskrevet i dokumenter som vil bli behandlet i løpet av 2019. De samme dokumentene har
åpnet for at Hadeland skal bestå som egen region og kommunikasjonen mellom Innåndet og
Viken er etablert for å finne frem til en mulig finansieringsdeling. Dermed er det sannsynlig
at Hadelandsregionen kan få tilgang til partnerskapsmidler i fremtiden.

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 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
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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 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.
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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.
Regioninndeling
I saksframstillingen til arbeidsutvalget reises spørsmålet om Innlandet har en hensiktsmessig
geografisk inndeling av dagens regionstruktur. I den sammenheng påpekes viktigheten av at
eventuelle strukturendringer har en god forankring i kommunene, at det pr. i dag ikke synes
som tida er moden for å endre regioninndelingen. Videre heter det at i den grad det blir
aktuelt med sammenslåing av regionråd bør det vurderes ordninger som ikke oppleves som
for ugunstige, eksempelvis ved å sikre at det sammenslåtte regionrådet i en periode
beholder de opprinnelige tilskuddene.
Ny kommunelov
I ny kommunelov er det kommet inn en egen bestemmelse (§18-1) om Interkommunalt
politisk råd, - spesielt med tanke på regionrådene. I loven er det gitt overgangsregler for
interkommunale samarbeid som i dag er organisert som interkommunalt styre etter tidligere
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§27. De av våre regionråd som er organisert etter eksisterende lovs § 27, har følgelig 4 år på
seg til å organisere seg i samsvar med § 18-1. Det ligger til det enkelte regionråd å forberede
aktuelle endringer i egen selskapsorganisering og egne vedtekter.
Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen
videreføres, men i endret form.
Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller
interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller
SA) senest fire år etter at kommuneloven har trådt i kraft.
Det er fortsatt noe usikkert når kommuneloven trer i kraft.
Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene som selv må treffe
vedtak om omdanning til ny selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale (eller selskapsavtale
om man velger omdanning til IKS).
Om kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19)
Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste eierorganet i et
oppgavefellesskap, representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og
varamedlemmer til representantskapet.
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet, og
det er fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.
Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av rådet».
Det vil i praksis si at representantskapet kan opprette et styre.
Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets
forpliktelser, tilsvarende som for IKS.
Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig
rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte
deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av
oppgavefellesskapet.
Det er dermed fortsatt viktig å legge ned et grundig arbeid i å få en god samarbeidsavtale,
som ikke bare inneholder det den nye kommuneloven krever, men som på en god måte
regulerer øvrige forhold mellom deltakerne.
Det vil nok fortsatt være slik at IKS-loven har en mer omfattende regulering og flere
bestemmelser som vil kunne bidra til en løsning dersom det skulle oppstå uenighet mellom
deltakerne.
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Om interkommunalt politisk råd (kapittel 18)
For det som tidligere ble kalt regionråd vil det i all hovedsak gjelde de samme regler som for
kommunale oppgavefellesskap. Samtlige deltakerkommuner må være representert i det
øverste eierorganet i et interkommunalt politisk råd, representantskapet.
Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i det politiske rådet, og
det er også her enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen.
Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets
forpliktelser, tilsvarende som for IKS.
Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig
rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte
deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av
oppgavefellesskapet.
«§ 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.
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
interkommunale politiske råd.
I kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved
oppstart av valgperioden 2019-2023.»
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Vurdering:
Det fremstår som urimelig at man ikke har inkludert utviklingsmidler fra Hedmark i
beregningsgrunnlaget, kun midler til lønn og administrasjon. Fylkeskommunene har også ulik
praksis for støtte til kunnskapsparkene samt at Hedmark også har en ordning som åpner for
at regionene kan søke fylkeskommunen om støtte til spesifikke satsinger. Regionrådet er
derfor kritisk til at den økonomiske rammen reduseres med ca. kr 500 000 sammenlignet
med det regionene i Oppland disponerer gjennom gjeldende avtaler, en ramme som over tid
allerede er betydelig redusert som følge av manglende prisjustering. Regionrådet for
Hadeland mener at den økonomiske rammen som avsettes til regionene må økes betydelig
dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer regional utvikling.

Vedlegg til sak

9

10/19 Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-55
020
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.06.2019

Saknr
10/19

Daglig leders innstilling:
1)Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom
kommune Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og
Innlandet fylke.
2)Navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.
3)Regionrådet for Hadeland anmoder det neste valgte rådet om å initiere en prosess
for å utrede ny organisering.

Saksdokumenter
Notat om organisering
NIVI Rapport

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland er en del av Opplandsmodellen for partnerskap. Denne modellen
er utviklet som et resultat av det statlige forsøksprosjektet «fritt frem» fra 2003.
Partnerskapsmodellen var en politisk, - virkemiddel, - og partnerskapsreform. Partnerskapet
reguleres gjennom en 4 åring avtale som skal sikre likeverdige partnere. Hadelandsregionen
tildeles årlige bevilgninger fra fylkeskommunen på 2 500 000,- mot at kommune bidrar med
minimum 1 000 000,-. Driftsmidler kommer i tillegg. Avtalen regulerer også
beslutningsmetodikken som stadfester at avgjørelser skal fattes gjennom konsensus.
Med regionreformen 1.1.2020 som fører til nye fylker og at Hadelandskommunene deles
mellom Innlandet og Viken, er det viktig å jobbe frem en modell for det videre samarbeidet
på Hadeland.
Regionrådets vedtak 26.10.2018:
«Regionrådet ber administrasjonen om å utrede følgende:
• Hva skal et fremtidig regionalt samarbeid inneholde
• Hvordan kan et fremtidig regionalt samarbeid organiseres og finansieres
• Herunder mulige fremtidsscenarier:
Et fortsatt regionråd for Hadeland.
Hadelandsregionen utvikling»
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Regionrådet vedtok 14.12.18 følgende fremdriftsplan:
 Utarbeide brev til nabokommuner/regioner som vedtas på regionråd i desember.
 Presentere fremdriftsplan i regionrådet i desember
 Utrede innhold i samarbeidet. Høringsnotat fremmes på regionrådsmøtet i februar.
 Utrede organisering. Høringsnotat til regionrådet i februar.
 Finansieringsmodell – høringsnotat i regionrådet mars 2019
 Ferdig sak sendes kommunene i april/mai.
Kommunene signaliserte på Ordfører og rådmannsmøte 11.03.19 behov for ytterligere
interne avklaringer, noe som har forsinket fremdriftsprosessen.
Det er tydelig uttrykt politisk vilje fra alle tre kommunene om å konstituere et nytt
interkommunalt politisk råd for Hadeland etter valget 2019. Det er imidlertid noe uavklart
om dette rådet bør fortsette hele valgperioden eller endres som en del av en utredning.
Innlandet fylkeskommune har kommet langt i sitt arbeid med å finne nye former for
partnerskap mellom Innlandet og de nye kommuneregionene. Det har vært gjennomført
forankringsmøter med regionrådsledere og representanter for fellesnemnda, alle
kommunene har hatt møte med Oppland fylkeskommune samtidig som det har vært
gjennomført møter mellom Daglig ledere og fylkeskommunenes administrative ledelse.
Innlandet har opprettet en politisk referansegruppe og en administrativ arbeidsgruppe som
har jobbet frem et utkast til nye samarbeidsformer som skal behandles i løpet av 2019. Det
er således naturlig å følge rammene for Innlandet sin arbeidsform og innhold.
Viken har gjennomført et dialogmøte med kommuneregionene og bestilt en utredning om
Kommuneregioner og regionråd i Viken. Oppdraget er utført av NIVI Analyse.
Rapporten inneholder en analyse av funksjonelle regioner og regionråd i Viken fylke, som
etableres fra 1.1.2020. Prosjektet har sin bakgrunn i at fellesnemnda for Viken
fylkeskommune har vedtatt prosess for utarbeidelse av regional planstrategi for det nye
fylket. Planprosessen stiller krav til mer kunnskap om fremtidig inndeling av Viken i faste
kommuneregioner og regionrådenes rolle som samarbeidsorgan mot fylkeskommunen
Regionrådssamarbeid bør også i fremtiden være et verktøy for å styrke felles strategisk
innsats med et tydelig regionalt fokus på samfunns- og næringsutviklingen.

Vurdering:
Det er etter Daglig leders syn naturlig at regionens regionale samarbeid organiseres i tråd
med ny kommunelovs rettslige regulering av regionråd - Interkommunalt politisk råd,
Kommunelovens kapittel 18. Dette vil ivareta kommunenes behov for en enkel og fleksibel
organisasjonsmodell.
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Vedlegg til sak
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11/19 Tildeling av midler til arbeid med næringsstrategi for Hadeland
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/00489-8
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.06.2019

Saknr
11/19

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger 200 000,- til utviklingen av en ny næringsstrategi for Hadeland. Midlene
omdisponeres fra andre planlagte prosjekter i Regional Handlingsplan.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med
de forutsetninger denne avtalen inneholder

Saksdokumenter
Regional plan for Hadeland
Regional handlingsplan for Hadeland 2019
Sak 3/18 – Næringsstrategi for Hadeland

Vedlagt
Nei
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Regional plan for Hadeland 2015 – 2021 gir tydelige føringer for hvordan regionen felles skal
jobb for å fremme et næringsliv i vekst og utvikling. Den regionale planen, som også er
førende for fylkeskommunens prioriteringer, omhandler bo- og arbeidsmarkedsregion,
pendlemønster, og regionens funksjonelle arbeidsmarked. Kommunen har gjennom planen
forpliktet seg til å legge til rette for økt vekst og utvikling i næringslivet på Hadeland og
prioritere førstelinjetjenesten i dette arbeidet.
Næringsarbeid skal styrkes gjennom to utviklingsakser:



Nord – sør aksen
Øst – vest aksen

Kommunene har hatt et ønske om å organisere sitt næringsarbeid i tråd med dette. Nord-sør
aksen vil være viktigst for Gran og Lunner, og øst-vest aksen viktigst for Jevnaker. Aksene vil
imidlertid ha stor påvirkning på hverandre og således være av verdi for næringsutviklingen i
alle kommunene. Konsekvensen av dette blir et tett samarbeid om næringsutvikling i hele
regionen, mens Jevnaker også vil fortsette å utvikle sitt næringssamarbeid sammen med
kommunene på Ringerike.
Samfunnet blir stadig mer komplekst og arbeidsmarkedet endrer seg raskere enn før. Det
stiller høye krav til kunnskap og omstillingsevne, både for den enkelte og for virksomheter.
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Oppland har i dag lavere vekst i både arbeidsplasser og verdiskaping enn landssnittet. Denne
utfordringen må kommunen møte i samspill med virkemiddelapparatet og næringslivet.
Næringslivet på Hadeland vil bli stadig sterkere integrert i Oslo-regionens felles
arbeidsmarked. Dette er en viktig drivkraft for utvikling av næringslivet i regionen. At
regionen har arbeidstakere med høy kompetanse som daglig pendler til Oslo-området er et
godt utgangspunkt for at nye arbeidsplasser også vil bli etablert på Hadeland.
Næringsetablering skjer ofte i tilknytning til bosted og er størst blant de med høy utdanning.
En slik integrering fører imidlertid ikke til at pendling til Osloområdet avtar vesentlig, men
pendling fra Osloområdet øker.
Regional plan for Hadeland har nedfelt noen tiltak som skal realiseres i løpet perioden. Et av
tiltakene er en felles næringsplan for Gran og Lunner. Regionrådet har kommet med innspill
på at det kanskje er riktigere med en næringsstrategi. Og at denne skal gjelde for hele
Hadeland. Strategien bør utvikles av og i tett samspill med næringslivet. Dermed anmodet
Daglig leder i 2018 Hadelandshagen om å lede prosessen med den nye strategien, noe de var
positive til under forutsetning av bistand fra kommunene og regionrådssekretariatet. Det
har også pågått parallelle prosesser i Ringerike som det har vært naturlig å koordinere
arbeidet med.
I 2018 og begynnelsen av 2019 har det vært mye arbeid i Hadelandshagen, i
regionadministrasjonen og mellom politikere og næringsliv for å starte opp arbeidet med en
felles næringsstrategi. Blant annet var dette tema både på Hadelandstinget og ble tatt opp
på Hadelandskonferansen. Det ble også avholdt arbeidsmøter med næringslivet i forskjellige
former.
I 2019 har regionadministrasjonen sammen med næringsrådgivere og ledelsen i kommunene
arbeidet med et kunnskapsgrunnlag for en slik strategi. Etter dialog med Jevnaker har etter
hvert Universitetet i Sør-Øst Norge (USN) ved blitt hentet inn som ekstern rådgiver, slik det
tidligere er blitt gjort i Ringeriksregionen. Bakgrunnen for dette er at en næringsstrategi bør
være utarbeidet på forskning og fakta om hva som virker, og strategien vil få mer tyngde
med slik forankring. USN har nå kommet med et tilbud på hva det vil koste
Hadelandskommunene å få en ordentlig faglig utredning som grunnlag for en
næringsstrategi for Hadeland.

Vurdering:
Daglig leder er av den oppfatningen at det er avgjørende viktig at arbeidet med
næringsstrategi i denne fasen forankres i forskning og kunnskap om hvilke virkemidler som
bør inn i en slik strategi. Derfor anbefales det å kjøpe konsulenttjenester fra Universitetet i
Sør-Øst Norge for å gjøre denne utredningen for regionrådet for Hadeland.
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Vedlegg til sak
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12/19 Referatsaker 14.juni 2019
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

19/00028-10
033
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.06.2019

Saknr
12/19

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering.

Saksdokumenter
Innkalling til styremøte i Osloregionen 4.juni

Vedlagt
Ja

Vedlegg til sak
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