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1/19 Revidering av reglementet for Regionrådet for Hadeland Interkommunalt politisk råd
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-64
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
1/19

Innstilling:
Endringsforslagene i reglementet for Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk
råd vedtas som gjeldende og skrives inn i reglementet.

Saksdokumenter




Vedlagt

Eksisterende reglement for Regionrådet for Hadeland
Regionrådsak 10/19 14.juni 2019 - Fremtidig organisering av det regionale
samarbeidet på Hadeland
Ny kommunelov LOV-2018-06-22-83

Ja
Ja
Nei

Saksopplysninger:
I henhold til ny kommunelov er det noen endringer som må gjøres i vårt reglement. I tillegg
skal organisering og arbeidsform for et regionsamarbeid på Hadeland jobbes med i 2020, og
det kan tenkes at reglementet skal endres noe som følge av det. Man vet på dette tidspunkt
ikke om det blir partnerskapsavtaler signert med Viken og Innlandet fylke, og endringer som
følge av dette vil derfor implementeres senere i reglementet.

Regionrådet for Hadeland vedtok i juni 2019 å slutte seg til et fortsatt forpliktende
samarbeid mellom kommunene Gran, Lunner og Jevnaker, som danner grunnlag for avtaler
med Viken og Innlandet fylke.
Navnet ble vedtatt endret til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd. Hele
vedtaket følger vedlagt denne saken, sammen med saksutredningen og vedlegg til denne.
Reglementet for regionrådet ble vedtatt 28.11.2008 og revidert i vedtak i møtet i
regionrådet 17.06.2011.
Regionrådet har følgende formål i henhold til reglementet:
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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.

Kommuneloven § 18-1 gir følgende regler for Interkommunalt politisk råd:
§ 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.

Kommuneloven § 18-3 første ledd sier følgende om representantskap:
§ 18-3.Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et interkommunalt politisk råd. Samtlige deltakere i rådet skal
være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert kommunestyre eller fylkesting velger selv
sine medlemmer og minst like mange varamedlemmer. Også medlemmer av kommunerådet og fylkesrådet
kan velges. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger representantskapet selv sin leder og
nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at vervene som leder og nestleder skal gå på omgang
mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller fylkestinget selv
fastsette at kommunerådet eller fylkesrådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer.
Kommunerådet eller fylkesrådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis
ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er fastsatt i
samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte ut de medlemmene og
varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og varamedlemmer velges for resten av
valgperioden.
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Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av rådet. Representantskapet velger selv en
leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til slike organer.

Det følger av overgangsreglene i kommuneloven § 31-2 første ledd at
samarbeidskommunene kan velge å vente i inntil fire år med å velge Representantskap til
Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd, jf. § 18-3, når det interkommunale
samarbeidet er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i kommuneloven av
25.09.1992:
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.

Valg av representantskap
Regionrådet har tolket kommuneloven slik at samarbeidskommunene kan velge å vente i
inntil fire år med å velge Representantskap. Regionrådet for Hadeland og kommunestyrene
har besluttet at det ikke skal velges slikt organ for perioden 2019 – 2023.

I denne omgang er det kun følgende forslag til endringer i reglementet:
I punkt 1. Samarbeidsorgan: Navnet endres:
Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd er et politisk samarbeidsorgan for
kommunene Gran, Jevnaker og Lunner.
I punkt 2. Sammensetting: Det er nå flere fylkesmenn og fylkeskommuner å forholde seg til,
dermed endres teksten fra Fylkesmannen til Fylkesmennene:
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 inviteres til møtene
med rett til å uttale seg. Fylkeskommunenes representasjon i møtene framkommer i eget pkt
(Pkt. 6)
I punkt 6. Beslutningsorgan … : Dette punktet må endres siden det fra 1.1.2020 ikke finnes
noe som heter Oppland Fylkeskommune lenger, men i stedet må kommunene forholde seg
til Viken og Innlandet. Men dette punktet blir stående slik det er frem til forslag om ny
organisering for Hadelandssamarbeidet og evt nye partnerskapsavtaler med fylkene er på
plass:
I saker hvor regionrådet er delegert myndighet som beslutningsorgan for partnerskapsavtale
med Oppland fylkeskommune, deltar to valgte politiske representanter for fylkeskommunen
med samme rettigheter som øvrige politiske valgt representanter. I disse sakene møter også
en representant for fylkesrådmannen med samme rettigheter som rådmennene i
kommunene.
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I punkt 7. Delegert myndighet til bevilgning av mindre beløp fra partnerskapsavtalen med
Oppland fylkeskommune: Dette punktet må også endres jfr kommentarer til pkt 6 over.
Disse endringene vil gjøres i 2020.
I punkt 10. Handlingsplan – Årsmelding: Tekst endres så det står Innlandet og Viken
Fylkeskommuner i stedet for Oppland Fylkeskommune:
Årsmeldingen oversendes kommunene og Innlandet og Viken Fylkeskommuner.
I punkt 14. Kommuneloven: Teksten endres:
Ut over hva som er beskrevet over gjelder kommunelovens § 18 om interkommunalt politisk
råd.

Vurdering:
I henhold til ny kommunelov må foreslåtte endringer i reglementet for Regionrådet for
Hadeland vurderes som ønskelige og hensiktsmessige, og vedtas som gjeldende.
Endringer som følge av ny evt organisering av Hadelandssamarbeidet vedtas senere i
perioden.

Vedlegg til sak
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2/19 Næringsbarometer for Hadeland - tildeling av midler 2019
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

18/00999-15
130
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
2/19

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger 150 000,- til utviklingen av et nytt næringsbarometer for Hadeland.
Det er tidligere avsatt 50 000,- gjennom Regional handlingsplan for Hadeland som også
disponeres i tråd med tidligere vedtak.
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

Vedlagt
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland tok initiativ til oppstart av planprosess med tanke på en felles
næringsstrategi. Det ble understreket viktigheten av at prosessen ledes av næringslivet og
dermed ble Hadelandshagen forespurt om å lede arbeidet. Samhandlingen mellom
Næringslivet, samfunnslivet, virkemiddelapparatet og kommunene er vektlagt som
grunnleggende premiss i oppstarts arbeidet.
Det har vært gjennomført heldagsseminar med næringslivet i en oppstartsfase for kartlegge
forventinger, situasjonsbeskrivelse og ønskede satsinger i fremtiden, regionrådet har invitert
virkemiddelapparatet for å innhente inspirasjon og Hadelandstinget 2018 ble også benyttet
som arene for næringsstrategien.

Planprosessen ble satt på vent som en konsekvens av den pågående regionreformen men
reaktivisert i 2019. Samtidig ble prosessen forsterket med eksternbistand fra Universitetet i
Sørøst – Norge. Prosjektet skal levere et faktagrunnlag for Næringsstrategi for Hadeland.
Grunnlaget legges gjennom en litteraturoversikt over relevante dokumenter og rapporter,
spørreundersøkelser, analyser og Næringsbarometer for Hadeland. Faktagrunnlaget
presenteres i en enkel rapport.
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Næringsbarometeret blir en åpen digital plattform tilgjengelig for målgruppen, folkevalgte,
kommunale myndigheter, næringslivet og allmenheten. Næringsbarometeret vil presentere
status og kunnskap knyttet til sentrale variabler for næringsutvikling på Hadeland. Drift og
årlig oppdatering av næringsbarometeret men nye data vil inngå i prosjektet.
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 vil 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 mellom
Gran og Lunner, 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.
Innlandet og deler av Viken 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.
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,
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grønn fremtid og andre utviklingsaktører. Gjennom denne arbeidsformen skaper vi godt
grunnlag for nærings- og samfunnsutvikling i regionen.
Hadeland er omkranset av regioner med positiv vekst og utvikling med spennende forsknings
og utdanningsinstitusjoner.
Vurdering:
Et levende Næringsbarometer for Hadeland vil kunne fungere som en veldig viktig fakta bank
for samfunns- og næringslivet.
Vedlegg til sak
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3/19 Oppnevning av representant til Landbrukets Fagråd
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-65
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
3/19

Innstilling:
For inneværende valgperiode velges: ……………… som kommunenes representant til
Landbrukets Fagråd Hadeland.
Som vararepresentant velges:………………

Saksdokumenter
Vedtekter Landbrukets Fagråd

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Landbrukets Fagråd har som formål å styrke landbruket på Hadeland ved å utnytte de totale
rådgivningsressursene best mulig.
Kommunene på Hadeland er andelseiere i Fagrådet, fordelt med andeler etter landbrukets
betydning i de ulike kommunene. Som det går fram av vedtektenes § 5 skal kommunene
oppnevne et medlem til styret. «Alle styremedlemmene skal ha personlige varamedlemmer
fra samme gruppe som de selv representerer.»
Kommunenes representant i forrige valgperiode var vært Pål-Arne Oulie fra Gran, med Trine
Lise Olimb, Jevnaker, som vara.
Vurdering:
Det står ikke noe i vedtektene om at kommunenes representant skal oppnevnes av
regionrådet. Dette er imidlertid gjort tidligere og er trolig en hensiktsmessig måte å foreta
slik oppnevning på.
l vedtektene står det at styremedlemmene velges for 2 år, og at varamedlemmer velges for l
år av gangen. Tidligere er den kommunale representanten valgt for hele valgperioden. Det
innstilles på at dette skjer også denne gangen.
Vedlegg til sak
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4/19 Valg av representant til styret i Osloregionen
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-66
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
4/19

Innstilling:
Som representant fra Hadelandsregionen til styret i Osloregionen velges …… . Som
vararepresentant velges ….

Saksdokumenter
Vedtekter i Osloregionen
Brev om oppnevning av nye representanter i samarbeidsalliansen
Osloregionen
Osloregionens sak 40/19

Vedlagt
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Sammenslutningen Osloregionens formål er å initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som
styrker Osloregionens posisjon som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
Samarbeidet i regionen skal særlig rettes inn mot utforming av strategier og igangsetting av
samarbeidsprosesser på områder hvor samordning av deltakernes innsats vil være viktig.
I Osloregionens vedtekter,§3 – 2 Styret, heter det:
Styret er det utøvende organ for Osloregionen.
Styret iverksetter samarbeidsrådets beslutninger, vedtar årlig budsjett for
sammenslutningens virksomhet, fatter selv beslutninger når myndighet er tillagt styret og
ivaretar ellers løpende Osloregionens interesser mellom møtene i samarbeidsrådet.
Styret består av én representant valgt av og for Oslo kommune, én representant valgt av og
for hver tilsluttet fylkeskommune og én representant valgt av og for hvert regionråd i
Osloregionen; alle med personlige vararepresentanter.
Et regionråd gis plass i styret når minst tre av dette rådets medlemskommuner er opptatt
som medlemmer i Osloregionen. Styret kan i særlige tilfelle dispensere fra kravene om tre
medlemskommuner i et regionråd for å oppnå styrerepresentasjon.
Styret kan dispensere fra kravet om tilhørighet til regionråd for områder innen Osloregionen
der det ikke er fungerende regionråd. Styret kan gi styrerepresentasjon til en representant for
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et slikt område, dersom flere kommuner som er medlem i Osloregionen går sammen om å
utpeke en representant.
I styrets møter har kun valgte representanter og møtende vararepresentanter tale-, forslagsog stemmerett. Styret kan bestemme at også andre kan delta og gis talerett i møtene.
Styrets møter holdes for åpne dører.
Styret ledes av en styreleder, som velges av og blant styrets medlemmer for en periode av to
år. Samtidig velges også en nestleder av og blant styrets medlemmer for samme periode.
Styret holder møte når styrelederen beslutter det eller når minst 1/3 av styremedlemmene
krever det.
Styret utarbeider innstilling i alle saker som ordinært skal behandles av samarbeidsrådet.
I forrige periode var Lunners ordfører Harald Tyrdal Hadelandregionens representant mens
Grans ordfører Willy Westhagen var varamedlem.
Vurdering:

Vedlegg til sak
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5/19 Valg av representant til referansegruppe i Sykehuset Innlandet HF
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-67
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
5/19

Innstilling:
Til politisk referansegruppe i Sykehuset Innlandet HF velges fra Hadeland (Gran og Lunner)
…. med ….. som vara.

Saksdokumenter

Vedlagt

Saksopplysninger:
Sykehuset Innlandets politiske referansegruppe gir råd og innspill i utviklingsprosessen.
Referansegruppen har representanter fra begge fylkesting, alle regionråd, KS, Brukerutvalget
og Pasient- og brukerombudet.
Referansegruppen er en arena for dialog mellom helseforetaket, folkevalgte og pasient/brukerrepresentanter. Gruppen har en proaktiv rolle og gir råd, synspunkter og innspill til
Sykehuset Innlandets langsiktige utvikling.
Referansegruppens sammensetning:
Én representant fra hver av de ti regionene i Hedmark og Oppland, utpekt av respektive
regionråd
To representanter fra Oppland fylkeskommune
To representanter fra Hedmark fylkeskommune
To representanter fra KS Hedmark og Oppland
Pasient- og brukerombudet i Hedmark og Oppland
Én representant fra Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
Observatører fra styret i Sykehuset Innlandet
I forrige periode har Hadeland hatt Grans ordfører Willy Westhagen som representant og
Lunners ordfører Harald Tyrdal som vara.
Jevnaker er ikke en del av Sykehuset Innlandets område og det er derfor naturlig å velge
representant fra Gran og Lunner.
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6/19 Valg av representant til Markarådet
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-68
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
6/19

Innstilling:
Representant fra Lunner/ Jevnaker inn i Markarådet blir … med … som vararepresentant.

Saksdokumenter
Vedtekter for Markarådet

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Markaloven åpner for å opprette et markaråd som har en ombudsmannsfunksjon og bidrar
til å fremme lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og
idrett. Et slikt råd ble opprettet da loven trådte i kraft i 2009. Fylkesmannen i Oslo og Viken
er sekretariat for rådet.
Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og
beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven.
Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse oppnevnes for fire år av
gangen av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg.
Instanser med plass i rådet foreslår medlemmer og varamedlemmer, og en instilling til
rådets sammensetning sendes via sekretariatet hos Fylkesmannen til departementet.
I vår region er det Lunner og Jevnaker kommune som har deler av marka i sitt område.
Ordfører Lars Magnussen har vært vår representant i perioden 2015-19. Trine Lise Olimb fra
Jevnaker har vært varamedlem.
Se også mer om Markarådet på: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-ogklima/sider-utenfor-strukturen/markaradet/
Vedlegg til sak

13

7/19 Møteplan 2020
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-69
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
08.11.2019

Saknr
7/19

Innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas

Saksopplysninger:
I 2020 er det lagt opp til 6 møter i Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.
I tillegg legges det i likhet med 2019 og tidligere år opp til et Hadelandsting for alle
formannskapsrepresentanter, fylkespolitikere i Viken og Innlandet fra Hadeland og
Stortingspolitikere fra Innlandet og Viken, samt relevante næringslivsrepresentanter.
Regionrådet blir i 2020 ledet av Jevnakers ordfører, og møtene holdes på fredager kl 9.00 i
Jevnaker samfunnshus. Det foreslås følgende møteplan for 2020:
31.januar
27.mars
8.mai – Hadelandstinget
12.juni
4.september
23.oktober
4.desember
Det sendes ut kalenderinnkalling til møtene.
Andre viktige datoer å huske:
VKS-møter 24.april og 25.september
Hadelandskonferansen 20.november
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