MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:

14.6. 2013

Tid: 9.00 - 13.30

Sted:

Gran rådhus, 2770 Jaren

Forfall:

Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune
Harald Tyrdal, Lunner kommune
Ivar Odnes, Oppland f.kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland f.kommune

Møtte ikke:

Hege Bogfjellmo, Lunner kommune

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Teamleder Kristin Loe Kjelstad, Oppland f. kommune
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkoordinator Edvin Straume
Ellers møtte:

Prosjektleder Ellen Sagengen, Forum Bjoneroa
Klimapådriver Kristin Molstad

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Knut Lehre.

Presse:
Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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- til sak 18/13
- til sak 19/13

SAKSLISTE

17/13

Referatsaker 14.juni 2013

18/13

Orientering- og drøftingssaker 14.juni 2013

19/13

Regional plan for klima og energi for Oppland.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland

20/13

Hadelandsbonden 2020 - Bruk av partnerskapsmidler i 2013

21/13

Kompetanseutvikling på Hadeland - Bruk av partnerskapsmidler for 2013.
Prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus Hadeland

22/13

Flybussen Gardermoen - Ringerike.
Høringsuttalelse til "Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2023" for
Buskerud fylkeskommune.

23/13

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
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17/13 Referatsaker 14.juni 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
17/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
I tillegg til de utsendte dokumentene ble det orientert om at Oppland fylkeskommune har gitt tilsagn
om 300 000 kr i tilskudd til merking og gradering av turløyper. Tilsagnet er gitt til til Øståsen
Skiløyper, som samarbeider med 6 andre lag og foreninger på Hadeland for å få merket stier, løyper
og sykkelruter etter den nye nasjonale skiltstandarden.

Vedtak
Sakene tas til orientering, som innstillingen.
[Lagre]

18/13 Orientering- og drøftingssaker 14.juni 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
18/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøfting
Møtebehandling
Bru over Randsfjorden:
Ellen Sagengen, leder for Forum Bjoneroa, orienterte om mulighetsstudien som er gjennomført:
• Bakgrunn for arbeidet
• Hva som er gjort
• Resultatet
• Muligheter for oppfølging.
Nytt fra fylkeskommune:
Teamleder Kristin Loe Kjelstad orienterte bl.a. om:
- Regional planstrategi.
Forventer at godkjenning fra departementet snart vil foreligge.
- Samarbeid om folkehelse.
Levekårsundersøkelse er under utarbeidelse.
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-

Regional plan for klima og energi.
Er nå sendt på høring.
Mangfoldspolitikk
Behovet for at mennesker som kommer til fylket blir godt tatt imot.
Universell utforming.
Nærmer seg slutten av prosjektperiode.
Utfordringer knyttet til tekniske krav til bygg (Tek 10) ble diskutert.
Flere gav uttrykk for at gjeldende forskrifter fører til at mange bygg må rives.
Dersom det er ønskelig kan fylkeskommunen være med på et drøftingsmøte om dette.

Nasjonal transportplan 2014-2023.
Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite avga sin innstilling 11.juni. Stortinget vil behandle
saken tirsdag 18. juni.
Regionkoordinator delte ut notat og redegjorde kort om komiteens innstilling vdr. Gjøvikbanene.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal orienterte kort om innstillingen vdr. Ringeriksbanen og E 16.
Regional plan
Gjennomgang og drøfting av tiltak knyttet til kapitlene:
o Bo-perspektiv
o Tettstedsutvikling
o Kommunikasjon og transport
Tilbakespillene fra drøftingene ble notert og samlet inn. Disse vil bli bearbeidet og vurdert
innarbeidet i det videre arbeidet med planen.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøfting i møtet
[Lagre]
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19/13 Regional plan for klima og energi for Oppland.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland

Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
19/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedkonklusjonene og satsingsområdene i oversendt
forslag til Regional plan for klima og energi for Oppland.
Vurderingene som framkommer i saksdokumentet vedtas som regionrådets uttalelse i saken

Vedtak
Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedkonklusjonene og satsingsområdene i oversendt
forslag til Regional plan for klima og energi for Oppland.
Vurderingene som framkommer i saksdokumentet vedtas som regionrådets uttalelse i saken
[Lagre]

20/13 Hadelandsbonden 2020 - Bruk av partnerskapsmidler i 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
20/13

Innstilling:
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 150 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Vedtak
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 150 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]
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21/13 Kompetanseutvikling på Hadeland - Bruk av partnerskapsmidler for
2013. Prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus Hadeland
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
21/13

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 250 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.
Møtebehandling
Ved behandling av saken ble det påpekt at aktiviteten til Karrieresenteret Opus Hadeland er
omfattende og av stor betydning for regionen.
Det ble videre gitt signaler om at tilbud innen økonomiske- administrative fag kunne være av
betydning for næringslivet i regionen.
Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 250 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]

22/13 Flybussen Gardermoen - Ringerike.
Høringsuttalelse til "Handlingsprogram for kollektivtransport 2014-2023" for
Buskerud fylkeskommune.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
22/13

Innstilling:
Følgende høringsuttalelse vedtas:
Det er et sterkt ønske og et stort behov for oppgradering av dagens flybussrute fra Ringerike over
Hadeland til Gardermoen. For å få til et godt tilbud for befolkning og næringsliv må rutetilbudet
bygges ut med hyppigere avganger og «stive ruter».
Regionrådet for Hadeland vil be Buskerud og Oppland fylkeskommuner om å drøfte hvordan
flybusstilbudet kan bygges ut på en slik måte.
En vil samtidig be om å få anledning til å delta i disse drøftingene.
Fra Regionrådet for Hadeland vil følgende formulering i Mulighetenes Oppland, Regionalt
handlingsprogram 2013 bli lagt til grunn:
Pkt. 2.4.1 Hadeland (s.10)
Samferdsel – Resultatmål 2013:
• Arbeide for godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud ….
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Vedtak
Følgende høringsuttalelse vedtas:
Det er et sterkt ønske og et stort behov for oppgradering av dagens flybussrute fra Ringerike over
Hadeland til Gardermoen. For å få til et godt tilbud for befolkning og næringsliv må rutetilbudet
bygges ut med hyppigere avganger og «stive ruter».
Regionrådet for Hadeland vil be Buskerud og Oppland fylkeskommuner om å drøfte hvordan
flybusstilbudet kan bygges ut på en slik måte.
En vil samtidig be om å få anledning til å delta i disse drøftingene.
Fra Regionrådet for Hadeland vil følgende formulering i Mulighetenes Oppland, Regionalt
handlingsprogram 2013 bli lagt til grunn:
Pkt. 2.4.1 Hadeland (s.10)
Samferdsel – Resultatmål 2013:
• Arbeide for godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud ….

[Lagre]
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23/13 Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.06.2013

Saknr
23/13

Rådmannens innstilling:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til vedlagt høringsuttalelse. Den vedtas som rådets uttalelse i
saken.
Møtebehandling
Rune Meier foreslo følgende tillegg innarbeidet i andre avsnitt i uttalelsen:
«Videre vil en plassering som i avstand blir langt fra Hadeland medføre at flere planlagte
behandlinger for kommunen vil søkes mot Oslo/AHUS. Det vil også skape et press på overføring av
akuttfunksjonene til AHUS.»
Under behandling av saken var det enighet om at Ringerike sykehus måtte innarbeides i
tilleggsforslaget, sammen med Oslo/AHUS.
Vedtak
Regionrådet for Hadeland slutter seg til vedlagt høringsuttalelse. Denne vedtas som regionrådet
uttalelse i saken med følgende tillegg innarbeidet i andre avsnitt:
«En plassering som i avstand blir lang fra Hadeland vil medføre at flere planlagte behandlinger fra
kommunene vil søkes mot Oslo, AHUS og Ringerike. Det vil også skape et press på overføring av
akuttfunksjonene dit.»
[Lagre]
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