MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

13.12.2019 kl. 09:00
Hadeland Gjestegård, Jaren

Arkivsak:
Arkivkode:

19/00028

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
8/19

11/02958-254

Regional handlingsplan 2020

9/19

17/02093-63

Utredning - fremtidige regionale samarbeidet på Hadeland.

10/19

16/00698-11

Sluttrapport klimapådriver 2016-19

ORIENTERINGER




Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling v/ Øyvind Sørlie og Emilie Helgesen Grud
Næringsbarometer for Hadeland v/ Steinar Aasnes, Universitetet i Sørøst-Norge
Hadelandshagen v/ Dagfinn Edvardsen

Vibeke Buraas Dyrnes, 9. desember 2019
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8/19 Regional handlingsplan 2020
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

11/02958-254
025
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.12.2019

Saknr
8/19

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2020» vedtas foreløpig som
retningsgivende for bruk av midler fra partnerskapsavtaler med kommunene, Innlandet
fylkeskommune og Viken Fylkeskommune i 2020. Regionrådet får forelagt endelig budsjett
første kvartal 2020.
Regionrådet anmoder administrasjonen med å starte en prosess med å revidere Regional
plan for Hadeland, og legger frem forslag første kvartal 2020 til planprosess for regionrådet.

Saksdokumenter
Regional handlingsplan 2020
Regional handlingsplan 2019
Vedtak i sak 10/19 fra 14.juni 2019 om det framtidige regionale samarbeidet
på Hadeland
Regional Plan for Hadeland

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
På grunn av fylkesreformen vil Lunner og Jevnaker fra 1.1.2020 være i Viken Fylkeskommune
mens Gran vil være i Innlandet fylkeskommune. Det har derfor vært noe usikkert om
Hadeland fortsatt kan få midler som egen region. Men det er slik at Innlandet
Fylkeskommune nå foreslår å bruke partnerskapsmidler på Hadelandsregionen så fremt
Viken gjør det samme. Viken har sagt de er positive til å gjøre dette i 2020, og det ligger
derfor an til at hvis Innlandet fylkeskommune bevilger 1.250 000,- til Hadelandsregionen og
kommunene totalt bevilger 1 000 000,-, så vil Viken gjøre det samme i 2020. Det er allikevel
usikkert hva slags finansiering som vil ligge til grunn for videreføring av prosjekter og
satsinger i 2021, og vi vil derfor ikke starte opp store nye prosjekter i 2020.
Regionrådet for Hadeland har vært gjennom en omstilling i forhold til bruken av
partnerskapsmidlene de siste årene. Store deler av midlene var tidligere bunnet opp i årlige
overføringer til andre prosjekter og organisasjoner. Men de siste årene har vi vært i en
situasjon hvor vi i større grad har kunnet disponere midlene i tråd med nye egne føringer.
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Regional Handlingsplan 2020 viser satsinger som har vært i de siste årene og tanker om
videreføring av hovedprosjektene våre. Dette vil være et dynamisk dokument i
overgangsperioden 2019-20. Det er fortsatt ikke signert partnerskapsavtaler med
fylkeskommunene, så det er ikke helt sikkert hvilke rammer som legges for 2020.
Hovedsatsingene i det foreløpige budsjettet for 2020 er:






Hadeland – nært og naturlig – videreføring av markedsføring og kommunikasjon av Hadeland
som en attraktiv region (inkl lønn til prosjektleder)
1 200 000,Drift og lønn rådgiver
500 000,Stedsutvikling
600 000,Samferdselsprosjekter
350 000,Matopplevelser
200 000,-

Vurdering:
Daglig leder foreslår at Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt råd vedtar vedlagte
Regional Handlingsplan 2020 som retningsgivende for bruk av midler i 2020. Men budsjettet
vil revideres etter regnskap for 2019 er gjort opp og etter at det er inngått avtaler med
Innlandet og Viken fylkeskommuner.
Vedlegg til sak
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9/19 Utredning - fremtidige regionale samarbeidet på Hadeland.
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

17/02093-63
020
Sigmund Hagen

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.12.2019

Saknr
9/19

Daglig leders innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom kommune
Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet fylke.
2. Regionrådet anmoder administrasjonen om å starte en utredningsprosess i nært samarbeid
med fylkeskommunene. Utredningen skal inneholde en vurderinger av størrelse på regionen,
tilhørighet, organisasjon, lokasjon og representasjon.
3. Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å styrke
regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt
unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.

Saksdokumenter
Notat – organisering juni 2019
Samarbeidsområder for regionalt partnerskap på Hadeland
Prosess – partnerskapsavtale mellom Innlandet og kommunene
NIVI – Utredning 29.mai 2019

Vedlagt
Ja
Ja
Ja
Ja

Saksopplysninger:
Regionrådet for Hadeland har vært 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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Innlandet fylkeskommune har avsatt 1 250 000,- i sine budsjetter for 2020 og vi har fått
positive signaler fra Viken på tilsvarende beløp.
Regionrådets vedtak 14.06.2019:








Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom
kommune Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og
Innlandet fylke.
Navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.
Regionrådet for Hadeland anmoder det neste valgte rådet om å initiere en prosess for
å utrede ny organisering.
Dette skal være en åpen utredningsprosess i nært samarbeid med fylkeskommunene
som skal inneholde vurderinger av størrelse på regionen, tilhørighet, organisasjon,
lokasjon og representasjon.
Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å
styrke regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i
regionen, samt unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.

Regionrådets vedtak 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»

Regionrådet vedtok 14.12.18 følgende fremdriftsplan:







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.

Kommunene signaliserte på Ordfører og rådmannsmøte 11.03.19 behov for ytterligere
interne avklaringer, noe som har forsinket fremdriftsprosessen.
Det er tydelig uttrykt politisk vilje fra alle tre kommunene om å konstituere et nytt
interkommunalt politisk råd for Hadeland etter valget 2019. Det er imidlertid noe uavklart
om dette rådet bør fortsette hele valgperioden eller endres som en del av en utredning.
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Innlandet fylkeskommune har kommet langt i sitt arbeid med å finne nye former for
partnerskap mellom Innlandet og de nye kommuneregionene. Det har vært gjennomført
forankringsmøter med regionrådsledere og representanter for fellesnemnda, alle
kommunene har hatt møte med Oppland fylkeskommune samtidig som det har vært
gjennomført møter mellom Daglig ledere og fylkeskommunenes administrative ledelse.
Innlandet har opprettet en politisk referansegruppe og en administrativ arbeidsgruppe som
har jobbet frem et utkast til nye samarbeidsformer som skal behandles i løpet av 2019.
Viken har gjennomført et dialogmøte med kommuneregionene og bestilt en utredning om
Kommuneregioner og regionråd i Viken. Oppdraget er utført av NIVI Analyse.
Rapporten inneholder en analyse av funksjonelle regioner og regionråd i Viken fylke, som
etableres fra 1.1.2020. Prosjektet har sin bakgrunn i at fellesnemnda for Viken
fylkeskommune har vedtatt prosess for utarbeidelse av regional planstrategi for det nye
fylket. Planprosessen stiller krav til mer kunnskap om fremtidig inndeling av Viken i faste
kommuneregioner og regionrådenes rolle som samarbeidsorgan mot fylkeskommunen
Regionrådssamarbeid bør også i fremtiden være et verktøy for å styrke felles strategisk
innsats med et tydelig regionalt fokus på samfunns- og næringsutviklingen.

Vurdering:
Det er etter Daglig leders syn naturlig at regionens regionale samarbeid organiseres i tråd
med ny kommunelovs rettslige regulering av regionråd - Interkommunalt politisk råd,
Kommunelovens kapittel 18. Dette vil ivareta kommunenes behov for en enkel og fleksibel
organisasjonsmodell.

Vedlegg til sak
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10/19 Sluttrapport klimapådriver 2016-19
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

16/00698-11
026
Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
13.12.2019

Saknr
10/19

Innstilling:
Regionrådet tar sluttrapporten til orientering, og ser at det har vært meget viktig å ha en
regional klimapådriverstilling. Regionrådet mener det fortsatt må jobbes for at Hadeland skal
bli en grønn og bærekraftig region, og vurderer det nå som viktig at kommunene selv tar tak
i klimaarbeidet og at det må jobbes spesielt med satsinger og tiltak nevnt i kapittel 3 i
sluttrapporten.
Saksdokumenter
Sluttrapport klimapådriver 2016-19

Vedlagt
Ja

Saksopplysninger:
Prosjektperioden for «Klimapådriver for Hadeland 2016-2019» avsluttes 31.12.19, og
prosjektleder har beskrevet aktiviteter og resultater fra prosjektet i en sluttrapport.
Sluttrapporten drøfter prosjektets betydning for klimaarbeidet på Hadeland, og gir noen
anbefalinger ved en eventuell videreføring av klimapådriverprosjektet.
Klimapådriver for Hadeland har vært en prioritert satsning for regionrådet og er en unik
måte å organisere klimaarbeidet på i norsk sammenheng. En regional klimapådriver har
bidratt til økt gjennomføringskraft og aktivitet i klimaarbeidet gjennom rollen som pådriver,
rådgiver, formidler og samarbeid- og nettverksbygger.
Prosjektleder vil være tilstede under behandling av saken for å orientere om sluttrapporten
og svare på spørsmål.
Vurdering:
Klimapådriverprosjektet har bidratt til at tiltak i energi- og klimaplanen er blitt gjennomført
og at det er blitt tilført mer kompetanse og midler inn i kommunens energi- og klimaarbeid.

Vedlegg til sak
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