MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

14.12.2018 kl. 09:00
Lunner rådhus, Sandsvegen 1, Roa

Arkivsak:

18/00241

Arkivkode:

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. Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste
til orientering.
SAKSLISTE
20/18

17/02093-33

Framdriftsplan for arbeid framtidig regionsamarbeidsmodell

21/18

17/02093-34

Invitasjon til dialog om fremtidig regionalt samarbeid etter
regionreformen trer i kraft 01.01. 2020.

22/18

11/02958-235

Regional handlingsplan for Hadeland 2019

23/18

11/00495-56

Møteplan 2019

ORIENTERINGER




Regionreform v/ prosjektleder Innlandet Tron Bamrud
Mobbeombudet i Oppland v/ Eva Bueie Nygård
Tema innovasjon og næringsutvikling:
o Informasjon om Grønn Framtid ved Simen Kristiansen OFK
o FORREGION ved Stine Lien
o Regionalt forskingsfond.

Vibeke Buraas Dyrnes, 7. desember 2018
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20/18 Framdriftsplan for arbeid framtidig regionsamarbeidsmodell
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-33
020
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.12.2018

Saknr
20/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet slutter seg til fremlagt forslag til fremdriftsplan.

Saksdokumenter
Sak 19/18 Regionsamarbeidet på Hadeland

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
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
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.
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Regionrådets vedtok 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»
Daglig leder foreslår følgende fremdriftsplan for å kunne gi kommunene et
beslutningsunderlag i første halvår 2019.







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.

Regionadministrasjonen legger opp til fortløpende dialog og forankring i kommunene.

Vedlegg til sak
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21/18 Invitasjon til dialog om fremtidig regionalt samarbeid etter
regionreformen trer i kraft 01.01. 2020.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-34
020
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.12.2018

Saknr
21/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet slutter seg til invitasjonen om fremtidig samarbeid

Saksdokumenter
Sak 19/18 Regionsamarbeidet på Hadeland

Vedlagt
Ja

I regionrådet i oktober 2018 ble det bestemt at det skal sendes ut brev med invitasjon om
fremtidig regionalt samarbeid til våre naboer. Følgende tekst foreslås derfor sendt til våre
naboregioner/ -kommuner:
Regionrådet for Hadeland ønsker en dialog om fremtidig regionalt samarbeid etter at
regionreformen trer i kraft 01.01 2020.
Som en konsekvens av at Viken/Innlandet fylkeskommune har nye grenser og oppgaver ser
kommunene Gran, Lunner og Jevnaker det som naturlig med dialog for å se på hvordan vi
best løser fremtidens felles muligheter og utfordringer. Regionreformen gir kommunene
mulighet til å vurdere hvordan partnerskapet med fylkeskommunen best kan organiseres
gjennom regionråd eller andre forpliktende arenaer.
Hadelandsregionen ønsker dermed dialog med våre naboer for å kunne vurdere eksisterende
og nye modeller for regionalt samarbeid.

Vedlegg til sak
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22/18 Regional handlingsplan for Hadeland 2019
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/02958-235
025
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.12.2018

Saknr
22/18

Daglig leders innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2019» vedtas som retningsgivende
for bruk av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2019.

Saksdokumenter



Vedlagt
Ja
Ja

REGIONAL HANDLINGSPLAN 2019
Regional handlingsplan 2018

Saksopplysninger:
Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende kommuner på
Hadeland ble første gang inngått i 2005. Systemet var da en del av forsøksprosjekt Fritt Fram
som ble avsluttet ved årsskiftet 2009/2010.
Siden er partnerskapsinstituttet utviklet seg til en arbeidsform mellom kommuner, regioner
og Oppland fylkeskommune. Arbeidsformen er stadfestet gjennom partnerskapsavtaler
mellom den enkelte kommune og fylkeskommunen. Gjennom 2014 og 2015 har det vært
gjennomført en omfattende revidering av partnerskap instituttet hvor man blant annet har
benyttet østlandsforskning som ekstern evaluerer. Denne prosessen har ført til at
fylkeskommunen har sendt ut nye partnerskapsavtaler med kommunene for perioden 2015
– 2019. Det ligger ingen store endringer i forslag til nye avtaler.
Regionrådene er forvaltningsorgan for partnerskapsavtalen som er inngått med Oppland
fylkeskommune. Partnerskapsavtalene stadfester også fylkeskommunens deltakelse i
regionrådet.

Følgende prinsipper forutsettes lagt til grunn for bruk av partnerskapsmidlene:
• Partnerskapsmidler skal brukes til utviklingstiltak som gir merverdi for regionen.
• Midlene skal ikke brukes til ordinær drift eller til godtgjøring til folkevalgte.
• Partnerskapsmidler skal ikke brukes som egenandel i prosjektsøknader til OFK.
• Dersom et prosjekt har fått partnerskapsmidler er partene enige om at OFK allerede
har betalt sin andel. Dersom prosjektet trenger mer offentlig finansiering skal ikke
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OFK ensidig finansiere dette. Eventuell tilleggsfinansiering fordeles likt mellom
kommunene på den ene siden (ikke partnerskapsmidler) og OFK på den andre siden.
• I initierende fase av større prosjekter som involverer flere kommuner/regioner,
avklares det hvem som tar finansieringen.
Tidligere har Regionalt Handlingsprogram for Oppland fylkeskommune lagt opp til en
videreføring av partnerskapet innenfor rammen av nåværende avtale, med 2,5 mill. i bidrag
fra fylkeskommunen og 1. mill. fra Hadelandskommunene. Dette beløpet er ikke
indeksregulert siden 2005.
Beløpet som står til disposisjon i 2019 er beregnet til å være ca 3 500 000 ,Regionrådet for Hadeland justerer budsjettet etter at regnskapet for 2018 er avsluttet.
Regionreformen vil fra 2020 påvirke regionens evne til å understøtte samfunns- og
næringsutviklingen. Det er usikkert om man kan forvente frie midler fra Innlandet og Viken
og om regionrådssamarbeidet vil fortette i samme omfang som tidligere.

Vurdering:
Regionrådet for Hadeland har vært gjennom en omstilling i forhold til bruken av
partnerskapsmidlene de siste årene. Store deler av partnerskapsmidlene var tidligere
bunnet opp i årlige overføringer til andre prosjekter og organisasjoner. Nå er vi i en
situasjon hvor vi i større grad kan disponere midlene i tråd med nye føringer.
Daglig leder foreslår at vi viderefører» Hadeland – nært og naturlig» med en litt større
ramme enn i 2018. I 2019 er prosjektleder tilbake i full stilling og det er viktig å ha nok frie
midler til å gjennomføre kampanjer og markedsføringsprosjekter.
Klimapådriverprosjekter er nå i en varig driftsfase. Partnerskapsmidlene som avsettes gir
derfor anledning til bedriftsrettede tiltak og kompetanseheving.
Regionrådet har ved flere anledninger gitt utrykk for at man ønsker en økt satsning på
stedsutvikling. Daglig leder ser et behov for å kunne ha midler til å gjennomføre tiltak i
henhold til Regional plan for Hadeland og Regional plan for attraktive byer og tettsteder.
Tildeling vil bli utdypet i en egen sak til regionrådet ved en senere anledning.
Daglig leder ønsker en økt satsning på næringspotensialet innenfor mat og opplevelser t tråd
med regionrådets signaler. Dermed er det naturlig å øke midlene noe for kommende år.
Regionrådet har satt internasjonalisering på dagsorden i 2018 og det foreslås midler til å
følge opp etter studietur til Brüssel i januar 2019. Slik kan vi bidra til kompetanseheving for
kommunalt ansatte for at de skal være i stand til å søke midler fra EUs sektorprogrammer til
relevante prosjekter for kommunene.
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Regionrådet var inne med en del midler i Ski-NM del 1 2018. Også i 2019 ønsker man å bidra
med midler til Ski-NM del 2 på Lygna for å markedsføre regionen og skape et godt nasjonalt
arrangement.
Vedlegg til sak
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23/18 Møteplan 2019
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/00495-56
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
14.12.2018

Saknr
23/18

Daglig leders innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas

Saksopplysninger:
I 2019 er det lagt opp til 5 møter i regionrådet for Hadeland. Det er vanlig med 6-7 møter,
men pga valg høsten 2019 er det hensiktsmessig å kutte det ned til 5 møter.
Regionadministrasjonen minner allikevel om at kutting i antall regionrådsmøter kan gå på
bekostning av forankring av arbeid med RHP, høringsuttalelser og andre saker.
I tillegg legges det i likhet med 2017 og tidligere år opp til et Hadelandsting for alle
formannskapsrepresentanter, fylkespolitikere fra Hadeland og Stortingspolitikere fra
Oppland, samt relevante næringslivsrepresentanter.
Regionrådet blir i 2018 ledet av Grans ordfører, og møtene holdes på fredager kl 9.00 i Gran
rådhus på Jaren. Det foreslås følgende møteplan for 2019:
1.februar
22.mars
10.mai – Hadelandstinget
14.juni
8.november
13.desember
Det sendes ut kalenderinnkalling til møtene.
Andre viktige datoer å huske:
BEST-konferansen 7.februar
VKS-møter 3.mai og 20.september
Møte i samarbeidsrådet i Osloregionen 9.april
Hadelandskonferansen 15.november
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