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Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland  

 

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. Navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.   
3. Regionrådet for Hadeland anmoder det neste valgte rådet om å initiere en prosess for å 

utrede ny organisering.  
 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 

Notat om organisering  
NIVI Rapport 
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Saksopplysninger: 
 

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 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.  
 
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. Det 
er således naturlig å følge rammene for Innlandet sin arbeidsform og innhold.  
 
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.  
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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.  


