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- til sak 37/13
- til sak 37/13

37/13 Orienteringssaker 13.desember 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
37/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
Møtebehandling
«Liv, trivsel og helse i Oppland»
Folkehelsekoordinator Ane Bjørnsgaard fra Oppland fylkeskommune orienterte om folkehelse- og
levekårsundersøkelse som skal gjennomføres vinteren 2014.
- Alle kommunene i Oppland vil delta.
- Velstandsutviklingen i Norge har ført til god helse i befolkningen.
- Helseforskjellene er store.
- Skal en arbeide med folkehelse er det viktig å ha kunnskap om tilstanden.
- 25 000 voksen, over 16 år, skal spørres.
- 3 400 fra Hadeland (1000 i Je., 1100 i Lu. og 1300 i Gr.)
- Undersøkelsen vil foregå fra 14. januar til 14. mars.
- Vil bruke lag og foreninger til å samle inn data.
- Østlandsforskning er faglig ansvarlige.
- Rapport vil etter planen foreligge 27. juni
Det var enighet om at ordførerne på Hadeland har felles utspill i lokalavisa tidlig i januar. Der vil en
understreker betydningen av undersøkelsen og oppfordrer alle som får tilsendt spørreskjema til å
delta.
Felles regionale ungdomstiltak.
Kulturkonsulent Rune Larsen fra Gran kommune orienterte.
- Prosjektene er gjennomført i et godt samarbeid mellom kulturkontoret for Lunner og Gran
og kulturadministrasjonen i Jevnaker. Tiltakene har vært åpne for alle og en del ungdom har
benyttet seg av tilbud på tvers av kommunegrenser.
- Arrangementene har vært gjort kjent gjennom plakater, annonser og på elektroniske media –
facebook og twitter.
- Oppslutningen om tiltakene i sommer har vært god. Godt vær har trolig bidratt positivt.
- 390 barn og unge har deltatt på 11 aktiviteter på Jevnaker. I tillegg kommer 200 stk. som
deltok på konsert.
- 780 har deltatt på aktiviteter arrangert i Lunner og Gran. I tillegg deltok 1200 stk på
arrangement i forb. med Potetfestrivalen.
- Prosjektene er gjennomført innenfor en kostnadsramme på 715 000 kr. Av dette dekkes
300 000 av Oppland fylkeskommune gjennom ungdomssatsing i regionene, som regionrådet
søkte om midler til i fjor. Dette er en satsing, med lik årlig tildeling for tre-års perioden 20132015.
Nytt fra Oppland fylkeskommune:
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte fra fylkestinget som var avholdt tidligere i uka. Bland viktige
saker der var:
- Regionalt handlingsprogram (RHP 2014).
Ble vedtatt uten store endringer – litt styrking av rammene til kultursektoren.
- Skolesaker. Viktige og vanskelige vedtak om vg.skole på Dombås og Valle.
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E16 Bang – Bjørgo.
Forutsetninger om bompengefinansiering er endret. Vedtak forutsetter utbygging uten bruk
av bompenger.
Teater Innlandet
Behandlet evalueringsrapport.
Ny regionkoordinator på Hadeland fikk permisjon.

Det ble ellers orientert om:
- Ulykkesmarkering for trafikkofre i Oppland som i år vil være i Lunner 7. januar.
- Trafikksikkerhetsprisen 2013.
Forslag til kandidater må meldes senest 16. desember.
- Går det an å planlegge veg fortere?
NIBR-rapport utarbeidet med utgangspunkt i planlegging av E6 gjennom Gudbrandsdalen.
Rapporten finnes på hjemmesiden til fylkeskommunen og er finansiert i spleiselag med
Fylkesmannen og Statens vegvesen.
- Partnerskapsinstituttet vil bli revidert i 2014.
Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidet med kommunene.
- Fylkesutvalget vil tidlig i 2014 få lagt fram sak for å belyse mulighetene for å øke antall
kollektivreisende på Hadeland.
- Delegasjon fra jernbaneforum Gjøvikbanen vil ha møte med statssekretær Aarset i
Samferdselsdep. mandag 16. des.
Regional plan for Hadeland:
Regionkoordinator gikk raskt gjennom forslag til kapittel om «Næringsutvikling – arbeidsplasser» som
er det siste som er utarbeidet.
Det framlagte forslaget ble drøftet.
Det ble gitt tilbakespill om å vurdere følgende:
- Muligheter for å spisse mer.
- Større vekt på bioenergi og skog og avfall som råstoff for energiproduksjon.
Det var tilslutning til strategien om at framtidig næringsutvikling vil skje etter de to etablerte
utviklingsaksene; nord – sør for Gran og Lunner og øst – vest for Jevnaker. Det ble imidlertid
framholdt at aksene har gjensidig påvirkning på hverandre og at det bør legges til rette for samarbeid
på tvers av aksene.
Behovet for å forankre planarbeidet i kommunene ble understreket.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
[Lagre]

3

38/13 Referatsaker 13.desember 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
38/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]

39/13 Vei- og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
39/13

Innstilling:
Det bevilges 400 000 kr til påvirkningsarbeid for vei- og jernbaneprosjekter med stor betydning for
Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
I tillegg til midler avsatt i «Regional handlingsplan for Hadeland 2013» benyttes ubrukte midler avsatt
til prosjektene «Regional plan for natur- og kulturarv» og «Temakart Hadeland».
Møtebehandling
Representanten Ivar Osnes stilte spørsmål om deler av midlene var tenkt benyttet til kjøp av
konsulenttjenester fra eksterne kommunikasjonsbyrå.
Dette ble det svart benektende til.
Vedtak
Enstemmig som innstillingen
[Lagre]
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40/13 Drøftingsdokument - Regional plan for areal og transport i Oslo og
Akershus.
Innspill fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
40/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland vedtar forslag til uttalelse slik den er presentert i saken

Vedtak
Enstemmig som innstillingen
[Lagre]

41/13 Regional Handlingsplan for Hadeland 2014
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
41/13

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2014» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2014

Møtebehandling
Vedtak
Enstemmig som innstillingen

[Lagre]
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42/13 Møteplan 2014
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.12.2013

Saknr
42/13

Innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas.
Møtebehandling
Det var enighet om å forsøke å få til et felles møte med Fylkesutvalget. Et slikt møte bør ha
tidsramme lunsj – lunsj. 11.-12. mars ble lansert som aktuelt tidspunkt for et slikt møte.
Regionkoordinator følger opp og avklarer muligheten med Oppland fylkeskommune.

Vedtak
Framlagt forslag til møteplan vedtas.
Det vil i tillegg bli arbeidet for å få til et fellesmøte med Fylkesutvalget i Oppland.
Ordfører-/rådmannsmøtet får fullmakt til å tidfeste dette.
[Lagre]

30.12.13 VBD
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