
 

Til alle lokalpolitikere i Gran, Jevnaker og Lunner 

Gran, Lunner og Jevnaker kommuner skal utarbeide en felles regional plan for energi og 
klima på Hadeland for 2018-2021. De regionale strategimålene og handlingsplanen skal 
innarbeides i kommunenes egne planer, og danner grunnlaget for hvordan kommunene 
skal jobbe med energi og klima i de neste fire årene. 
Gran, Lunner og Jevnaker kommuner ønsker å involvere innbyggere, næringsliv, skoler, 
barnehager og ulike lag og foreninger i utviklingen av strategier og tiltak for hvordan vi 
kan skape et mer bærekraftig og klimavennlig Hadeland. Derfor er det lagt opp til 
medvirkning i ulike former for å gi flest mulig en mulighet til å gi sine innspill. 
Vi håper at mange lokalpolitikere vil delta på workshopene som arrangeres. Det er frivillig 
å delta, men vi håper temaene vekker interesse og dere ser det som en mulighet til å 
komme i dialog med andre aktører i lokalsamfunnet og komme med innspill tidlig i 
planprosessen.  
 
 

Invitasjon til workshops 

Vi vil gjerne skape lokalt engasjement for energi- og klimaarbeidet i 
Hadelandskommunene og inviterer derfor til fem tema-workshops. Her vil vi sammen 
drøfte hvilke mål og tiltak som kan stimulere til handling, bidra til nødvendig 
klimagassreduksjon og tilrettelegge for god regional utvikling. 
Det vil bli foredrag, gruppesamtaler og enkel bevertning. Arrangementene er åpne for alle. 
Påmelding til kristin.molstad@gran.kommune.no. 
 
Workshop I: Arealbruk & Transport 
Onsdag 1. februar kl. 18-21, Auditoriet, Hadeland videregående skole 
 
Workshop II: Bygg, energi & offentlige anskaffelser 
Tirsdag 21.februar kl. 18-21, Jevnaker samfunnshus 
 
Workshop III: Næringsliv & verdiskaping 
Onsdag 8.mars kl. 18-21, Hadelandshagen, Storgata, Gran 
 
Workshop IV: Jordbruk & Skogbruk 
Onsdag 29.mars kl. 18-21, Lunner rådhus 
 
Workshop V: Husholdninger (forbruk, avfall, formidling, adferd) 
Onsdag 19.april kl. 18-21, Harestua Arena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Invitasjon til kaffesamtale 

Fem dager i mars/april finner du klimapådriver for Hadeland på biblioteket hvor hun 
holder åpent klimakontor for alle som har noe på hjertet. Har du spørsmål eller ideer til 
energi og klimaarbeidet eller innspill til ny energi- og klimaplan, så kom gjerne innom 
biblioteket for en prat.  
 
TID & STED: 
Roa Bibliotek – mandag 13.mars kl.14-18 
Harestua Bibliotek – tirsdag 21.mars kl.14-18 
Jevnaker Bibliotek – tirsdag 28.mars kl.11-15 (med Sigri Rosø, arealplanlegger i Jevnaker) 
Gran bibliotek avd. Brandbu – tirsdag 4.april kl.11-15 
Gran bibliotek avd. Gran – tirsdag 25.april kl.14-18 
 

Informasjon om planprosessen 

TIDSPLAN: 
Februar-April:  Medvirkningsprosesser (workshops, klimakontor, brosjyre, oppdrag 

for barnehager/skoler) 
April-Mai: Utarbeide høringsutkast.  

Politisk innspillrunde (inkl. Hadelandstinget, ungdomsråd, eldreråd) 
Mai/Juni: Høringsutkast vedtas i kommunestyrer 
Juni-September: Plan på høringsrunde. Frist: 1.september 
September: Vurdere høringsinnspill. 
Okt/Nov:  Endelig planvedtak i kommunestyrer  
 
ORGANISERING: 
Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland, er koordinator for arbeidet. 
 
Politiske styringsgrupper:  

- Formannskapet i Jevnaker kommune 
- Politisk arbeidsgruppe for klima og miljø i Gran kommune 
- Komité for klima, infrastruktur, miljøvern og eiendom i Lunner kommune  

 
Interkommunal og tverrfaglig arbeidsgruppe:  

- Øyvind Sørlie (Gran)  
- Gard Olsen (Gran)  
- Guri Kjærem (Lunner)  
- Kari-Anne Steffensen Gorset (Lunner)  
- Kjersti Andresen (Landbrukskontoret) 

 
 
 
 
 
 
Ved spørsmål, innspill etc., ikke nøl med å ta kontakt: 
Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland  
kristin.molstad@gran.kommune.no/454 86 870 

mailto:kristin.molstad@gran.kommune.no

