MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:
Arkivsak:

28.04.2020 kl. 11:00
Videomøte
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.
Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering.

SAKSLISTE
5/20

11/00495-81

Årsmelding 2019 for Regionrådet for Hadeland

6/20

11/02958-268

Partnerskapsavtale mellom Innlandet Fylkeskommune
og Hadelandskommunene

7/20

17/00485-56

Referatsaker 28.april

Orienteringer:



NTP-prosess og Stor Oslo Nord v/ Jarle Snekkestad
Det fremtidige regionale samarbeidet – status v/ Sigmund Hagen

Vibeke Buraas Dyrnes, 21. april 2020

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

regionhadeland.no

5/20 Årsmelding 2019 for Regionrådet for Hadeland
Arkivsak-dok.
Arkivkode.

Saksbehandler

11/00495-81
026

Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
28.04.2020

Saknr
5/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland – IPR tar årsmelding 2019 til orientering.
Saksdokumenter
Årsmelding 2019
Sluttrapport Klimapådriver
Prosjektrapport Hadeland – nært og naturlig
Handlingsplan 2019

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
I Regionrådet for Hadeland – IPR sitt reglement står det i punkt 10 at årsmelding
skal utarbeides: Årsmelding for regionrådets virksomhet utarbeides innen 15. feb.
hvert år. Årsmeldingen oversendes kommunene og Viken og Innlandet
fylkeskommuner.
Årsmelding 2019 sier noe om Regionrådet for Hadelands aktiviteter og prosjekter i
året som gikk. I tillegg sier den noe om regnskap og hvordan det jobbes.
På grunn av at rapporten ikke var klar til møtet i januar skulle rapporten legges
frem på mars-møtet. Men på grunn av korona-krisa ble det kun et kort møte på
videolink og årsmeldingen legges frem nå i stedet.

Vedlegg til sak

2

3

6/20 Partnerskapsavtale mellom Innlandet Fylkeskommune og
Hadelandskommunene
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

025

11/02958-268
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
28.04.2020

Saknr
6/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland anmoder Gran kommune til å skrive under
partnerskapsavtale med Innlandet Fylkeskommune på vegne av
Hadelandsregionen. I tillegg anmodes Lunner og Jevnaker kommune til å skrive
under partnerskapsavtale med Viken Fylkeskommune på vegne av
Hadelandsregionen når denne er ferdig utarbeidet.
Saksdokumenter
Avtaledokument – Partnerskapsavtale mellom Innlandet
fylkeskommune og kommunene i Innlandet

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Innlandet fylkeskommune sendte 10.februar ut partnerskapsavtalen til alle
kommunene i fylket. Av Hadelandskommunene var det derfor Gran kommune som
mottok denne. Det er nå ønskelig at kommunene skal skrive under og returnere
denne.
Siden det er den enkelte kommune som er formell avtalepart, og som også
forpliktes økonomisk gjennom avtalen, er det den enkelte ordfører som
forutsettes å signere avtalen. Innlandet Fylkeskommune ønsker å få signert avtale
tilbake innen utgangen av mars 2020. Men siden situasjonen på Hadeland er
spesiell siden kommunene er delt mellom to fylker har Innlandet FK forståelse for
at dette tar litt lenger tid her.
Innholdet i Partnerskapsavtalen med Innlandet Fylkeskommune:
Kommunene er fylkeskommunens viktigste samarbeidsparter i det regionale
utviklingsarbeidet og regionrådene / Interkommunalt politisk råd skal være den
viktigste samhandlingsarenaen mellom kommunene og Innlandet fylkeskommune.
Innlandet fylkeskommune og den enkelte kommune i Innlandet etablerer et
formalisert samarbeid i form av gjensidig forpliktende partnerskapsavtale.

4

Forvaltningen og oppfølgingen av avtalen knyttes til det etablerte
regionrådssamarbeidet i Innlandet. Partnerskapsavtalen gjelder for fire år og
følger valgperioden.
Partnerskapsmodellen baseres på: Likeverdighet, gjensidige forventninger,
samarbeid og felles gjennomføringskraft, konsensusprinsippet. I tillegg legger
partene økonomiske og administrative ressurser inn i partnerskapet. Avtalen har
grunnleggende like rammer, men med lokale tilpasninger. Ut over de
grunnleggende forutsetningene skal partnerskapet kjennetegnes av å være
tillitsbasert, strategisk og tverrfaglig.
Avtaleparter Partnerskapet består av: Innlandet fylkeskommune og 46 kommuner i
Innlandet
Dette partnerskapet skal bidra til å nå mål i regional planstrategi, regionale planer
og andre overordna strategiske planer.
Fylkeskommunens tilskudd til Regionrådet for Hadeland utgjør inntil 1,25 mill.
kroner og forutsetter en gjensidig avtale med, og tilsvarende finansiering fra Viken
fylkeskommune og kommunene Lunner og Jevnaker.
Vurdering:
Det anbefales at Gran kommune skriver under partnerskapsavtale med Innlandet
Fylkeskommune på vegne av Hadelandsregionen. Når Vikens utkast til
partnerskapsavtale med kommunene foreligger anbefales det at Jevnaker og
Lunner kommune skriver under denne på vegne av Hadeland. Ved å gjøre dette vil
Hadelandsregionen få tilgang til partnerskapsmidler fra fylket med en total verdi
på 2.5 mill, så fremt kommunene selv legger totalt 1 mill i potten.
I fremtiden er det et ønske om at alle tre Hadelandskommunene kan skrive under
partnerskapsavtaler med begge fylker. Men dette avhenger av hvilke modell for
samarbeid Hadelandskommunene og evt nabokommuner velger fremover.

Vedlegg til sak
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7/20 Referatsaker 28.april
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

026

17/00485-56
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
28.04.2020

Saknr
7/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet tar høringsuttalelsene til orientering
Saksdokumenter
Høringsbrev til Innlandet fylkeskommune – NTP 2022-33
Høringsbrev til Viken fylkeskommune – NTP 2022-33

Vedlagt
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Samferdselsdepartementet har sendt invitasjon til fylkeskommunale innspill på ny
NTP 2022-2033. Fylkeskommunene har derfor ønske om å innhente
kommunenes/regionenes prioriteringer i forbindelse med ny NTP 2022-2033.
Hadelandsregionen har derfor sendt høringssvar både til Viken og til Innlandet
fylkeskommune.
Begge fylkene hadde frister henholdsvis 2.mars og 3.april. Derfor rakk de ikke
behandles i regionrådet. I henhold til reglementet for regionrådet kunne allikevel
administrasjon i samarbeid med ordførere utforme og sende begge
høringsinnspillene uten behandling i regionrådet. Regionrådet for Hadeland – IPR
får de nå som referatsaker.

Vedlegg til sak
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