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Regionsamarbeid på Hadeland
Daglig leders innstilling:
Regionrådet ber administrasjonen om å utrede følgende fremtidssenarioer:
 Mulighetene for et fortsatt regionråd for Hadeland.
 Hadelandsregionen Utvikling.
Regionrådet vil også ha fremlagt mulige finansieringsmodeller.

Saksdokumenter
Lunner og Jevnakers beslutningsunderlag tidligere i prosessen
Partnerskapsavtalen
Vedtekter for regionrådet
Kommunereform utredninger

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Nei

Saksopplysninger:
Stortinget behandlet 8. juni 2017 (Innst. 385 S 2016-2017) regionreformen og vedtok å redusere
dagens 19 fylker til 11, inkludert Oslo. Oppland og Hedmark fylker slås sammen til et innlandsfylke,
mens Buskerud, Akershus og Østfold slås sammen til fylke Viken. Det gjennomføres tilsvarende
sammenslåinger i fylkesstrukturen i hele landet, bortsett fra i Møre og Romsdal og Rogaland.
Prosesser med grensejusteringer vil være aktuelt i hele landet. Sammenslåingen gjelder med
virkning fra 1.1.2020
Regjering og Storting begrunner dette med at denne inndelingen bedre vil kunne løse de
samfunnsutfordringene regionene står overfor og legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle
for fylkeskommunene.
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Stortinget legger til grunn at større og mer funksjonelle fylkeskommuner vil kunne styrke
lokaldemokratiet og vekstkraften, samt legge grunnlaget for bedre samarbeid med andre regionale
aktører og en styrket samfunnsutvikling.
Lunner og Jevnaker kommune vedtok i sine kommunestyremøter den 25. januar 2018 et ønske om å
innlemmes i den fremtidige Viken fylkeskommune. Stortinget besluttet å innvilge deres ønsker i sitt
vedtak den 8. juni 2017. Gran har gjennom sine behandlinger vedtatt å avvente et eventuelt
fylkesbytte til man kan se konsekvensene av hvordan de nye fylkeskommunene vil utvikle seg. Neste
mulighet til et fylkesbytte vil bli ved kommune- og fylkestingsvalg i 2023.
Denne endringen vil få konsekvenser for det regionale samarbeidet på Hadeland. Kommunene må
derfor ta stilling til hvordan man ønsker samhandling i fremtiden. Regionrådet har gjennomført en
prosess i regionrådsmøtene den 08. juni og 14. september. Gjennom dette arbeid har man utviklet 4
ulike fremtidssenarioer.
«Hver sin vei»
Denne modellen tar utgangspunkt i at regionen blir delt mellom de to nye fylkeskommunene, Viken
og Innlandet. Dermed vil det naturlige være at Gran søker et regionalt samarbeid med
Gjøvikregionen, Jevnaker fortsetter med Ringerike mens Lunner søker mot Øvre- eller Nedre
Romerike.
«Holde på Hadeland»
Denne modellen tar utgangspunkt i at Hadelandsregionen fortsatt vil ha felles interesser i fremtiden
og ønsker videreføring av dagens samarbeid.
«Felles interesser»
Dette er en modell hvor man søker å finne nye samarbeidsformer på tvers av fylkesgrensene med
utgangpunkt i felles interesser. Man kan se for seg både en «Nordmarkaregion» eller et regionalt
samarbeid langs nærings- og infrastrukturakser.
«Hadelandsregionen Utvikling»
Denne modellen er utprøvd i mange andre regioner hvor man har samlet virkemiddelsaktørene
under samme tak for å skape utviklingskraft. Dette kan gjøres enten gjennom en felles organisasjon
eller ved samlokalisering med en felles overbygning.
Samarbeidet i dag
Hadeland har en lang historie med regionalt samarbeid mellom kommunen og jevnlige møter mellom
ordførere og rådmenn samt regionrådsmøter. Helt siden generalplanarbeidet på 60-tallet har
kommunene samarbeidet om felles utfordringer og oppgaveløsning.
I regionen er det mange interkommunale samarbeidsordninger og et godt etablert samarbeid
gjennom regionrådet for Hadeland. Fra 2003 har regionrådet hatt en fast ansatt administrativ leder
og årlige budsjetter finansiert av kommunene og fylkeskommunen. I dag består administrasjonen av
tre ansatte samt prosjektledere finansiert gjennom eksterne midler.
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
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kommer i tillegg. Avtalen regulerer også beslutningsmetodikken som stadfester at avgjørelser skal
fattes gjennom konsensus.
«Innlandet» har kommet langt i sin prosess med å se på hvordan den fremtidige samhandlingen med
kommunen kan gjennomføres. Oppland har invitert alle ordførere, rådmenn og daglig ledere til
drøfting, regionledere er tilknyttet en referansegruppe mens daglig ledere fra Oppland og
regionrådgivere fra Hedmark har administrative samlinger. Etter planen skal referansegruppen
komme med en anbefaling til fellesnemnda i løpet av november/desember.
Viken har ikke kommet like langt i sin vurdering av samhandling med kommunene men det er
berammet et møte med regionrådene og Viken den 15. november i Bærum. Daglig leder har
forespurt om deltagelse på dette møtet.

Vurdering:
Daglig leder er av den oppfatningen at alternativet med å gå «hver sin vei» må anses å være «null»
alternativet. Dersom vi ikke aktivt utreder og jobber for andre modeller vil dagens
Hadelandskommuner bli innlemmet i sine andre naboregioner. I så tilfelle er det ikke nødvendig å
utrede dette men følge prosessene i Viken og Innlandet nært.
Daglig leder anbefaler dermed at regionrådet for Hadeland utreder mulighetene for et fortsatt
regionalt samarbeid på Hadeland enten med utgangspunkt i dagens modell eller som et
utviklingsmiljø sammen med andre aktører.

3

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 2019.
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.
Daglig leder legger også opp til at vi budsjetterer med hele partnerskapsbeløpet fra
fylkeskommunen i 2019. Regionreformen vil påvirke regionens evne til å
understøtte samfunns- og næringsutviklingen. Det er usikkert om man kan forvente
frie midler fra Innlandet og Viken fom 2020 og om regionrådssamarbeidet vil
fortette i samme omfang som tidligere.
Oppland fylkeskommune viderefører partnerskapsmidlene i tråd med vedtatt avtale
med kommunen i 2019. Disponibelt beløp vil bli justert etter at regnskapet for 2018
er avsluttet.
Disponible midler for 2019

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.

1 500 000,-



Klimapådriver/Bioøkonomi

400 000,-

Eksterne prosjekter:


Stedsutvikling

600.000,-



Samferdselsprosjekter

350 000,-



NM 2019

200 000,-



Matopplevelser

300 000,-



Internasjonalisering

100 000,-

Disponerte midler:
Udisponerte midler:

3 450 000,50 000,-

