MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

05.02.2021 kl. 09:00
Lokale politikere, næringslivsrep og adm
møter på Sanner hotell i Gran + digitalt
via Teams for representantene fra
Fylkeskommunene

Arkivsak:
Arkivkode:

19/02211

Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere
avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling.

SAKSLISTE
1/21

11/02958-292

Regional handlingsplan 2021

2/21

18/00999-18

Prosjekt for regionalt plan og strategiarbeid 2021

3/21

11/02958-291

Søknad fra Randsfjordmuseet om støtte til
mulighetstudie

ORIENTERINGER





Nytt fra Innlandet og Viken Fylkeskommune
Visit Oslo
Osloregionen v/ Øyvind Såtvedt
Stor-Oslo Nord v/ Jarle Snekkestad

Vibeke Buraas Dyrnes, 29. januar 2021

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

regionhadeland.no

1/21 Regional handlingsplan 2021
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/02958-292
025
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
05.02.2021

Saknr
1/21

Daglig leders innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2021» vedtas som
retningsgivende for bruk av midler fra fond og partnerskapsavtaler med
kommunene, Innlandet fylkeskommune og Viken Fylkeskommune i 2021.
Regionrådet får forelagt oppdatert budsjett når regnskapet for 2020 er på plass.

Saksdokumenter



Vedlagt
Ja
Nei

Regional handlingsplan 2020
Regional plan for Hadeland

Saksopplysninger:
Regional handlingsplan 2021 er et overordnet styringsdokument. Formålet er å
beskrive de viktigste utviklingstrekkene, satsingene og mulighetene for
samarbeidet mellom Hadelandskommunene dette året. Den skal også vise et
overordnet budsjett for 2021.
Fra 1.1.2020 ble Hadelandskommunene delt mellom to fylker. Gran hører til
Innlandet fylkeskommune og Lunner og Jevnaker hører til Viken fylkeskommune.
Det å være en grenseregion delt mellom to fylker vil by på noen utfordringer, men
også muligheter. Hadelandskommunene signaliserte tidligere at de ønsker et
fortsatt tett regionalt samarbeid.
I 2020 undersøkte Hadeland om Ringeriksregionen var interessert i en
regionforstørring sammen med Hadeland. Det ble konkludert at det ikke var
aktuelt fra Ringeriksregionens side.
I november 2020 bestemte Jevnaker kommune seg for å gå ut av Regionrådet for
Hadeland IPR, og kun ha formelt regionalt samarbeid med Ringeriksregionen. Det
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betyr at det formelle regionale samarbeidet på Hadeland fom 2022 kun er mellom
Gran og Lunner. Det vil derfor i perioden frem til neste kommune og
fylkestingsvalg være en kombinasjon av sterkt samarbeid og satsinger mellom
Gran og Lunner i tillegg til å se på mulig regionutvidelse sørover, nordover eller
østover. I 2021 vil Jevnaker i en viss grad delta på noen møter i Regionrådet IPR, i
tillegg til å være med på ulike prosjekter. Men i løpet av 2021 må det også vurderes
hva Jevnaker evt skal være deltakere i etter 2022, når de har gått ut av Regionrådet
for Hadeland.
Rammene for budsjettet i 2021 er i hovedsak oppsparte midler fra tidligere år.
Jevnaker vil kun betale driftsmidler i 2021. Det er usikkert hvilke økonomiske
bidrag man kan få fra fylkeskommunene siden man må få prosjektmidler fra Viken
før Innlandet FK betaler ut partnerskapsmidler til Hadeland.
Regional Handlingsplan 2021 viser satsinger som har vært i de siste årene og
tanker om videreføring av hovedprosjektene, samt noen nye prosjekter. Dette vil
være et dynamisk dokument.

Hovedsatsingene i det foreløpige budsjettet for 2021 er:







Hadeland – nært og naturlig
– videreføring av markedsføring og kommunikasjon av Hadeland
som en attraktiv region, inkl. lønn til prosjektleder 50%
Regionrådsadministrasjon
Stedsutvikling
Samferdselsprosjekter
Festivalnettverk

800 000,500 000,500 000,250 000,200 000,-

Vurdering:
Daglig leder foreslår at Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt råd vedtar
vedlagte Regional Handlingsplan 2021 som retningsgivende for bruk av midler i
2021. Men budsjettet vil revideres etter regnskap for 2020 er gjort opp. Budsjettet
kan også bli økt hvis man får tilsagn fra fylkeskommunene om midler til ulike
prosjekter i regionen.
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Vedlegg til sak
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2/21 Prosjekt for regionalt plan og strategiarbeid 2021
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

18/00999-18
130
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
05.02.2021

Saknr
2/21

Daglig leders innstilling:
I henhold til Handlingsplan 2021 bevilger Regionrådet for Hadeland IPR 500.000,til prosjekt for regionalt plan og strategiarbeid.

Saksdokumenter
 Sak 14/20 Prosjektstilling regionalt plan- og strategiarbeid

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Det siste året har regionadministrasjonens arbeid handlet mye om ny organisering
og det framtidige regionsamarbeidet på Hadeland. Mesteparten av det siste året
har hovedsatsingen «Hadeland – nært og naturlig» ikke hatt prosjektleder, og
stillingen er ubemannet fram til 1. mai 2021 pga. foreldrepermisjon. Pga. usikkerhet
om det fremtidige regionale samarbeidet har også aktive utviklingsprosjekter blitt
nedskalert eller avviklet. Regionadministrasjonen har derfor heller ikke hatt
bemanning til å følge opp regionalt planarbeid, næringsstrategi og andre viktige
satsingsområder som klima, stedsutvikling og arrangement i 2020.
På bakgrunn av bemanningssituasjonen og de utfordringene rundt framtidig
organisering som Hadelandsregionen står overfor, er det stort behov for styrking
av regionrådets sekretariat, og for å sette i gang stagnerte utviklingsprosjekter.
I høst ble det etablert en midlertidig prosjektstilling i 50 % som primært skal
arbeide med regionale planer og strategier, og bistå i prosjektet «Hadeland – Nært
og naturlig». Dette ble vedtatt av regionrådet i sak 14/20 (møte 23. oktober 2020),
og det er ønske om videreføring av denne stillingen.
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Noen av de oppgavene som prosjektstillingen og regionadministrasjonen må
arbeide med i 2021:
- Videreføring av arbeidet med avklaring og organisering av det regionale
samarbeidet på Hadeland, samarbeid med andre regioner, og samarbeid
med de to fylkene.
- Regional Plan for Hadeland skal etter planen revideres, og dette blir en
viktig arbeidsoppgave for regionrådet i 2021-22. Ambisjoner og opplegg for
dette planarbeidet vil bli avklart nærmere med Regionrådet.
- Befolkningsutvikling – trender, prognoser, sammenligning mellom
kommuner og regioner.
- Attraktivitet/image/profilering – herunder kulturprofil og grønn profil m.m.,
jfr. arbeidet med «Hadeland – Nært og naturlig».
- Næringsutvikling og næringssamarbeid – ferdigstillelse av Næringsstrategi
for Hadeland.
- Samferdsel og påvirkningsarbeid – i samarbeid med Stor-Oslo Nord og
Osloregionen
Punktene under organisatoriske utfordringer fokuserer på det regionale
samarbeidet internt på Hadeland og i forhold til nabokommuner og naboregioner.
Disse temaene vil være av de meste sentrale i regionrådets arbeid de nærmeste
årene.
I dialog med Gran kommune er det foreslått videreføring av engasjementet for
spesialrådgiver for plan og utvikling Øyvind Sørlie i en 50% prosjektstilling i
Regionrådet for Hadeland i 2021.

Vurdering:
På bakgrunn av ovenstående beskrivelse av bemanningssituasjonen og de
utfordringene Hadelandsregionen står overfor anbefales det å bevilge midler til
prosjektleder i 50% med arbeidsoppgaver som nevnt ovenfor.

Vedlegg til sak
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3/21 Søknad fra Randsfjordmuseet om støtte til mulighetstudie
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/02958-291
025
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
05.02.2021

Saknr
3/21

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland – IPR bevilger 160 000,- til Randsfjordmuseet og
mulighetsstudiet som skal se på utviklingspotensialet for Hadeland Folkemuseum
og Hadeland Bergverksmuseum.
Saksdokumenter
 Søknad fra Randsfjordmuseet 27.januar 2021
 Budsjett og finansieringsplan
 Sak 15/20 – Omdisponering av midler fra Nasjonalt
Glassmuseum

Vedlagt
Ja
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland IPR behandlet oktober 2020 sak 15/20 med søknad fra
Randsfjordmuseet om omdisponering av midler fra Nasjonalt Glassmuseum
prosjektet. Vedtaket ble da at man ikke ønsket at Randsfjordmuseet fikk
omdisponere disse midlene, men i stedet betale tilbake til Regionrådet for
Hadeland IPR. I behandlingen av saken kom det allikevel fram at man senere
kunne være positive til relevante utviklingsprosjekter på de lokale museene som
kan bidra til å økt besøk og stolthet for Hadeland.
I dialog med regionadministrasjonen og med ordførere og rådmenn 27.januar
søker dermed Randsfjordmuseet midler til et prosjekt som skal gjøre en
mulighetsstudie av hvordan Hadeland Folkemuseum og Hadeland
Bergverksmuseum kan utvikle seg fremover både fysisk og tematisk for å være de
samfunnsaktørene og besøksmål som man ønsker seg på Hadeland.
Hensikten er å vurdere ulike scenarier for videre utvikling av museets samlede
tilbud med søkelys på publikums besøksopplevelse. En slik studie vil involvere
også andre kulturaktører og museer på Hadeland, og innebærer også et samspill
med kommunene i regionen. De tror på positive ringvirkninger til det lokale
næringsliv, spesielt innenfor overnatting, servering og kultur.
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Mulighetsstudiet vil blant annet inneholde beregning av ulike marked og
målgrupper, besøkspotensial og attraksjonsverdi, samt vurdering av eksisterende
og nye lokasjoner. SWOT-analyser, innhenting av statistikk og analyse av trender
vil være viktige ingredienser i en mulighetsstudie. Tiltaket vil bli gjennomført med
innhentet ekstern kompetanse innen reiseliv, konseptutvikling, arealplanlegging
og andre nødvendige utviklingsområder for å få et godt beslutningsgrunnlag for
videre utvikling av museet. Resultatet vil synliggjøre rammebetingelser og
alternativer med tilhørende kostnadsestimat.

Vurdering:
Randsfjordmuseet med Hadeland Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum er
en viktig aktør for stolthet og opplevelser både for lokalbefolkningen og
besøkende. De er en viktig samfunnsaktør har gjennom målrettet arbeid oppnådd
en posisjon som et museum som nyanserer og reflekterer over både historien og
vår egen samtid. Det har i flere år vært tett samarbeid mellom museet og
prosjekter i Regionrådet for Hadeland som klimapådriverprosjektet og «Hadeland
– nært og naturlig» pga sammenfallende mål om et bærekraftig og attraktivt
Hadeland. Det vurderes som nødvendig med en plan for hvordan Hadeland
Folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum kan utvikle seg for å imøtekomme
besøkende og lokalbefolkning. En mulighetsstudie kan gi et bilde på hvordan man
kan få til ønsket utvikling, og daglig leder i regionrådet vurderer det derfor som
positivt å bidra med økonomisk støtte.

Vedlegg til sak
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