MØTEINNKALLING
Regionrådet
Dato:
Sted:

11.03.2014 kl. 14:00-15:45 (Lunsj kl 13.:30-14:00)
Sanner Hotell – Gran

SAKSLISTE
6/14

Referatsaker 11.mars 2014

7/14

Orienterings-/ drøftingssaker 11.mars
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Regionrådet og Fylkesutvalget
Dato:
Sted:

11.03.14 kl 16 - 12.03.14 kl 12
Sanner Hotell – Gran

11.mars
Kl. 16:00 -18:00:
- Hvordan kan vi samhandle med fylkeskommune for å ta ut potensiale for regional utvikling i vår del
av fylket. Strategier – virkemidler (10 min. fra hver av ordførerne)
- Bruk av midler sør i fylket – vs. innenfor distriktspolitisk virkemiddelsone.
Strategier – virkemidler.
Kl. 1930: Middag
12.mars
Kl. 8:30-12:
- Regional plan for Hadeland – m/fokus på mulighet for felles næringsplan – Harald Tyrdal innleder.
- Reiseliv – spesielt omorganisering og ny destinasjon Ringerike-HadelandGjøvikregionen. (Reiselivssjef, Arne–Jørgen Skurdal innleder)
- Profileringsarbeid – hvordan samhandler vi. Sett i lys av fylkeskommunens
profileringsarbeid for Opplandssamarbeidet (Oppland +). Innledning fra OFK
- Regionale næringslivsutfordringer. (Korte detaljerte innledninger fra ordførere.)

12:00-12:30: Lunsj

Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til
vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
NB!
Saksdokumenter sendes også til første vararepresentant. Disse møter bare etter særskilt innkalling.
Øvrige vararepresentanter og fylkestingsrepresentanter fra Hadeland får saksliste til orientering.

Vibeke Buraas Dyrnes, 6. mars 2014
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6/14 Referatsaker 11.mars 2014
Arkivsak-dok. 14/00280-2
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
11.03.2014

Saknr
6/14

Innstilling:
Saken tas til orientering

Vedlagt

Saksdokumenter


Overføring av midler til Venneforeningen i prosessen rundt avvikling av
Stiftelsen Friluftsteateret Bronsebukkene
o Vedtak fra Regionrådet juni 2013 om støtte på 175 000 til ny
markedsstrategi for Bronsebukkene
o Forespørsel på mail 16.desember 2013 om overføring av midler til
Venneforeningen
o Bekreftelse på mail om at leder for Regionrådet for Hadeland
godkjenner overføring av midler til Venneforeningen

Vedlegg til sak
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Ja
Ja
Ja

7/14 Orienterings-/ drøftingssaker 11.mars
Arkivsak-dok. 14/00281-2
Arkivkode.
026
Saksbehandler Vibeke Buraas Dyrnes

Saksgang
Regionrådet

Møtedato
11.03.2014

Saknr
7/14

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen

Orienteringer/ drøftinger:


Regional plan for Hadeland v/Edvin Straume
o Organisering, involvering og prosess fremover

o
o

Presentasjon og drøfting av:
Kap. 5 Kompetanse
Nytt temakapittel som ikke er presentert tidligere
Kap. 6 Næringsutvikling – arbeidsplasser.
Justert etter drøfting i regionrådet i desember og ordf./-rådmannsmøte i januar.

Forslagene vil bli oversendt før møtet – men trolig ikke før mandag 10. mars.
Med dette vil forslag til samtlige temakapitler være presentert.
Endelig planforslag vil bli lagt fram for regionrådet på neste møte.
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