MØTEPROTOKOLL

Regionrådet
Dato:
Sted:

02.12.2016 kl. 9:00
Hadeland Videregående Skole

Arkivsak:

16/00195

Møtt:

Harald Tyrdal, Lunner kommune
Kristin Myrås, Lunner kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Harald Antonsen, Jevnaker kommune
Trine Lise Olimb, Jevnaker kommune
Lars Magnussen, Jevnaker kommune
Rune Meier, Gran kommune
Randi Thorsen, Gran kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland fylkeskommune

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Fra
administrasjonen:

Protokollfører:

Gunnar Schultz, Gran kommune
Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Anne Elisabeth Thoresen, Oppland fylkeskommune
May Britt Nordli, Jevnaker kommune

Rådmann Lars Ole Saugnes, Gran kommune
Rådmann Bente Rudrud, Lunner kommune
Regionkoordinator Sigmund Hagen
Klimapådriver Kristin Molstad
Prosjektleder for Hadeland – nært og naturlig Janka Stensvold Henriksen
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes
Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes

Regionrådet ble ledet av nestleder Harald Tyrdal
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SAKSLISTE

26/16

11/02958-161

Regional Handlingsplan for Hadeland 2017

27/16

11/00495-42

Møteplan 2017

28/16

16/00645-5

Referatsaker 2.desember 2016

29/16

11/00495-43

Regional samfunnskontrakt

30/16

14/02407-42

E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling knyttet til
bompengefinansiering av prosjektet.

Orienteringer:


Solobservatoriet v/Turid Næss
Tema kompetanse:
 Ass. Fylkesopplæringssjef Terje Storbakken
 Rektor HVGS Soon Elisabeth Øhrling
 Daglig leder Karrieresenteret Hadeland John Kristiansen

26/16 Regional Handlingsplan for Hadeland 2017
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
26/16

Regionkoordinators innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2017» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2017
Regionrådets behandling 02.12.2016:
Det kommer en revidert versjon på nyåret.
Regionrådets vedtak 02.12.2016:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2017» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2017

[Lagre]
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27/16 Møteplan 2017
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
27/16

Regionkoordinators innstilling:
Framlagt forslag til møteplan 2017 vedtas
Regionrådets behandling 02.12.2016:
Ønske om å ha noen felles møter med Ringeriksregionen og med Gjøviksregionen
Ønske om å flytte septembermøtet til 1.september
OFK sin adm kan ikke komme på møte i regionrådet 27.januar (da får vi ikke orienteringer om OFK sin
ungdomssatsing da heller)
Regionrådets vedtak 02.12.2016:
Framlagt forslag til møteplan 2017 vedtas med endring av septembermøte fra 8.sept til 1.sept:
27.januar
10.mars
5.mai– Hadelandsting
9.juni
1.september
13.oktober
8.desember
Interkommunale samarbeidsmøter 28.april og 20.oktober

[Lagre]

28/16 Referatsaker 2.desember 2016
Arkivsak: 16/00645
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Regionrådets vedtak 02.12.2016:
Sakene tas til orientering
[Lagre]
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Saknr
28/16

29/16 Regional samfunnskontrakt
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
29/16

Regionkoordinators Innstilling:
Regionrådet for hadeland støtter intensjonene om lokale prosesser for samfunnskontrakter og vil
understreke at dette arbeidet er viktig for å styrke regionenes konkurransekraft. Samtidig er dette et
viktig arbeid for å sikre at våre innbyggere velger en riktig utdanning som både gir den enkelte en god
mulighet til fremtidig jobb samtidig som det løser regionens behov for arbeidskraft.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke at det er Oppland fylkeskommune må ta hovedansvaret for
gjennomføringen og koordineringen av tiltakene i samfunnskontrakten for flere læreplasser.
Regionrådet vil oppfordre kommunen til å igangsette prosesser med tanke på å bidra til at det
opprettes flere læreplasser.
Regionrådet ber om at arbeidet med gjennomføringen av samfunnskontrakten settes jevnlig på
dagsorden i regionrådet.

Regionrådets behandling 02.12.2016:
As.fylkesopplæringssjef Terje Storbakken orienterte.

Regionrådets vedtak 02.12.2016:
Regionrådet for hadeland støtter intensjonene om lokale prosesser for samfunnskontrakter og vil
understreke at dette arbeidet er viktig for å styrke regionenes konkurransekraft. Samtidig er dette et
viktig arbeid for å sikre at våre innbyggere velger en riktig utdanning som både gir den enkelte en god
mulighet til fremtidig jobb samtidig som det løser regionens behov for arbeidskraft.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke at det er Oppland fylkeskommune må ta hovedansvaret for
gjennomføringen og koordineringen av tiltakene i samfunnskontrakten for flere læreplasser.
Regionrådet vil oppfordre kommunen til å igangsette prosesser med tanke på å bidra til at det
opprettes flere læreplasser.
Regionrådet ber om at arbeidet med gjennomføringen av samfunnskontrakten settes jevnlig på
dagsorden i regionrådet.

[Lagre]
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30/16 E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling knyttet til
bompengefinansiering av prosjektet.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.12.2016

Saknr
30/16

Regionkoordinators innstilling:
Regionrådet for hadeland slutter seg til Jevnaker kommunes behandling i følgende punkter:
1. Utbyggingen av E16 på strekningen Eggemoen – Olum delfinansieres med bompenger.
Innkrevingen skjer i begge retninger i automatiske bomstasjoner på gammel og ny E16 og fv.
241, som vist på kart for alternativ 3 i bomutredningen av 2. november 2015.
2. Det legges til grunn at utbyggingen skjer i perioden (2017/2018 – 2020/2021)
3. Ved bruk av elektronisk brikke får kjøretøy i takstgruppe 1 rabatt på 20 pst. Det vil ikke bli gitt
rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2.
4. Bompengeordningen baseres på felles månedlig passeringstak på 40 passeringer som gjelder
for alle bomstasjonene på sidevegene. I tillegg innføres timersregel som gjelder felles for alle
bomstasjonene på sidevegene. Passeringstak og timersregel gjelder ikke for ny E16. For øvrig
legges gjeldende takstretningslinjer til grunn.
5. Ved åpning av Eggemoen – Olum forutsettes det at den gjennomsnittlige taksten blir om lag
55kr 2016- kr på ny E16, og 20 kroner på eksisterende E16 og på fv.241.
Dette tilsvarer om lag:
 55-60 kr på ny E16 og 20-23 kr på eksisterende E16 og på fv. 241 for kjøretøy i
takstgruppe1 (kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og kjøretøy i
kjøretøygruppe M1)
 Kjøretøy i takstgruppe 2 (kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av
kjøretøy i kjøre gruppe M1) betaler 2,5 ganger taksten for lette kjøretøy.
6. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn det som er lagt til grunn, aksepteres det at
gjennomsnittstaksten økes med inntil 20pst. og at innkrevingsperioden forlenges med inntil 5 år.
7. Skulle det vise seg at økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til
grunn i Statens vegvesens finansieringsanalyse (jf bompengegrunnlaget av 2. november 2015),
forutsettes det at takstene ved oppstart av innkrevingen for E16 Eggemoen-Olum kan settes
lavere enn de som er beregnet i finansieringsanalysen. Endelig takst- og rabattsystem skal legges
frem for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen tar til.
8. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av strekningen Eggemoen - Olum.
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9. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens vegvesens
anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte
bompengeordningen foreligger.

Regionrådets behandling 02.12.2016:
Ønske fra regionrådet om at saken presenteres som orienteringssak og ikke som vedtakssak.
Regionrådet 2015-2019s vedtak 02.12.2016:
Saken tas til orientering. Kommunestyrene i de enkelte kommuner gjør egne vedtak.

[Lagre]
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