MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:

22.06.2012 kl. 1000 – 1400
Lunner Produkter, Roa

Forfall:

Frank Morten Nerby, Jevnaker
Anders Larmerud, Lunner kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland, Oppland fylkeskommune

Møtende
vararepresentanter
Fra administrasjonen
møtte

Linda Jansen, Lunner kommune – for Anders Larmerud

Ellers møtte:

Møteledelse:

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Rådmann May‐Britt Nordli, Jevnaker kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland fylkeskommune
Regionkoordinator Edvin Straume
Fylkesmann Kristin Hille Valla
L.brukssjef Gudbrand Johannessen, L.brukskontoret for Hadeland ‐ til sak 29/12
Konst. leder Kari‐Mette Avtjern, Randsfjordmuseene – til sak 29/12
Spesialkonsulent Helge Midttun, Landbrukskontoret for Hadeland ‐ til sak 31/12

Møtet ble ledet av regionrådets leder, Harald Tyrdal

Presse:
Møteinnkalling og
Saksliste:

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

SAKSLISTE
29/12

12/00192‐7

Orientering og drøftingssaker 22. juni 2012

30/12

12/00193‐7

Referatsaker 22. juni 2012
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31/12

12/01445‐2

Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedemark og Oppland 2013 ‐ 2016.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.

32/12

12/01431‐1

Vei‐ og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.

33/12

11/02387‐3

Bedriftskontoret for Utdanning. Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt
for å få flere til å fullføre videregående opplæring.

34/12

12/01429‐2

Kompetanseutvikling på Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus
Hadeland.

35/12

12/01452‐1

Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Bruk av partnerskapsmidler til nytt prosjekt.

36/12

11/03380‐3

Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013 ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012

37/12

11/02388‐3

Temakart Hadeland ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012

Møtet ble gjennomført etter utsendt møteplan:
10.00 Orientering om Lunner Produkter, v/daglig leder Håkon Skjervum.
Omvisning v/Gro Bronn Aaslund og Grete Fjelldal.
11.00 Behandling av saker, m/innlagt lunsj
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29/12 Orientering og drøftingssaker 22. juni 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
29/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enig om gjennom drøfting.
Møtebehandling
Revisjon av reiselivsstrategien til Oppland fylkeskommune.
Regionkontakt Ove Søberg orienterte.
 Arbeidet er startet opp. To innspillmøter er avholdt.
 Administrativ arbeidsgruppe vil presentere forslag for politisk komite 29.august.
 Forslaget vil bli sendt på høring før det skal vedtas av fylkestinget, trolig i desember.
 Reiselivsstrategien for Oppland vil bli tilpasset Nasjonal reiselivsstrategi.
 Fjell Norge vil bli et av to landsdelsselskap på Østlandet.
 Oppland fylkeskommune har merket seg synspunktene fra Regionrådet for Hadeland når det
gjelder Fjell Norge og kriteriene for tildeling av reiselivsmidler.
Forprosjekt – Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Orientering v/konst. leder for Randsfjordmuseene Kari‐Mette Avtjern.
Regionrådet er tidligere orientert om saken gjennom behandling av sak 34/11, 17. september i fjor.
 Det finnes ikke noe spesialmuseum for glass i Norge. Dette har de fleste andre land.
 Breit sammensatt styringsgruppe er etablert.
 Nasjonalt Glassmuseum planlegges som en enhet i Randsfjordmuseene, tilpasset norsk
museumsstruktur og tilskuddsordning fra Kulturdep.
 Nasjonalt Glassmuseum skal samle inn, dokumentere, formidle og forske.
 Det planlegges i nye lokaler på 3000 m2, i gangavstand fra Hadeland Glassverk.
 Hadeland Glassverk er ikke med i styringsgruppa, men holdes orientert om arbeidet og vil få
plass i styringsgruppa når de måtte ønske det.
Økologisk mat fra Hadeland. Mulighet for videreføring av prosjektarbeid.
Gudbrand Johannessen, leder av Landbrukskontoret for Hadeland, orienterte.
 Statens målsetting er at 15 % av matproduksjonen skal være økologisk innen 2015.
 I 2011 ble 5,3 % av den dyrka marka i Norge drevet økologisk.
 På Hadeland drives 3,9 % av arealet økologisk. For Oppland er tallet 3,9 %. Jevnaker er
desidert best på Hadeland med 13,6 %.
 Lokalt er prosjektene «Økoløft» og «Jøtt godt» gjennomført. I tillegg har økologisk
produksjon vært en av flere oppgaver lagt til ½ stilling ved landbrukskontoret som
Fylkesmannen finansierer.
 Målsettingene til de lokale prosjektene har vært vanskelige å nå.
Fra påfølgende drøfting:
 Omsetningsleddet er en utfordring.
 Skogsbær bør kunne innarbeides i ev. framtidig satsing.
 Hotellene har etter vært blitt flinke til å benytte lokale råvarer.
 I en ev. videreføring av prosjektet bør innsatsen spisses mer.
 Tema bør være aktuelt for lokalt arrangement, med sentral politisk deltakelse (statssekr).
Mulig tema på Hadelandsmessa/Hadelandskonferansen som er under planlegging.
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Nytt fra fylkesmannen.
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om
 Kongebesøk på Jevnaker i forb. med Hadeland Glassverks 250‐års jubileum.
 Sykehusstruktur for Sykehuset Innlandet HF.
Fylkesmannen har fått mange henvendelser om saken.
Fylkesmannens uttalelse ligger på embetets hjemmeside.
 Regional planstrategi.
Planstrategien skal legges til grunn for den samla planleggingen i fylket. Det vil være viktig at
samordnet areal‐ og transportplanlegging (ATP) vektlegges.
 Brev fra Fylkesmannen til tre fagstatsråder vdr. vegbygging og utfordringer knyttet til
jordvern.
Brevet finnes på Fylkesmannens hjemmeside.
 Fylkesmannen har gitt høringsuttalelse til transportetatenes forslag til NTP 2014‐2023.
 Skjønnsmidler til omstillings‐ og fornyingsprosjekter i kommunene.
Fylkesmannen mottok 75 søknader. 51 prosjekter er tildelt midler.
Fra kommunene på Hadeland var det søk om 2,2 mill. til aktuelle prosjekter. Tildelingen ble
på 1,7 mill. Største enkeltbidrag var 600 000 til arbeidet med samhandlingsreformen i Gran
og Lunner.
 Frisklivssentraler. Midler er tildelt Jevnaker.
 1,31 mill. er fordelt for å sikre prioriterte arter og naturtyper.
På Hadeland har en fått midler til å begrense avrenning til kransalgesjøer og til prosjektet
«Med barn ut i blomsterenga».
 Kommuneproposisjonen 2013.
Følgende anslag er innarbeidet for vekst i frie inntekter for kommunene på Hadeland:
Jevnaker
5,6 mill.
Lunner
7,8 mill.
Gran
10,8 mill.
 Ung i Oppland
Den første av de 6 ungdommene som har fulgt opplegget hos Fylkesmannen er nå ute i fast
arbeid.
 Rondane Nasjonalpark 50 år.
Rondane nasjonalpark, Norges eldste er 50 år i år. Begivenheten feires på Otta kulturhus 1.
og 2. sept.
Utfordringen ved at Jevnaker kommune tilhører to helseforetak ble tatt opp.
Fylkesmannen er klar over kommunens ønske om at tilbud om psykisk helsevern også må overføres
til Vestre Viken HF, og vil ha dette med seg i videre arbeid med sykehusstruktur.
Nytt fra Oppland fylkeskommune.
 Internasjonal strategi:
Fylkeskommunens internasjonale strategi er revidert. En ønsker å drøfte oppfølgingen av
denne med regionrådene.
Påfølgende drøfting:
Det kom fram synspunkter på hvordan samspillet med vår region bør kunne gjennomføres.
Oppland fylkeskommune inviteres til å informere og drøfte oppfølgingen av strategien på
neste møtet i regionrådet 21. sept.
 Fylkestinget på Raubergstulen i Lom. 19. til 21. juni.
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte kort fra fylkestinget som nettopp var avsluttet helt i
andre enden av fylket.
 Åpningen av den nye tunellen i Juvfonna m/Mimirsbrunnr i Klimapart 2469 var en interessant
opplevelse. Her er det funnet is som er datert til å være 6 000 år gammel.
 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014‐2023.
Høringsuttalelse vedtatt.
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Fylkesvegnettet.
Vedtatt inndeling i funksjonsklasser.

Norsk kulturarv.
Orientering ved nestleder i styret, Ivar Odnes.
 Norsk Kulturarv ble stiftet av Oppland fylkeskommune for 19 år siden.
 En ideell stiftelse. Motto: Vern gjennom bruk.
 Har nå 550 samarbeidsbedrifter og snart 100 samarbeidskommuner. Regioner kan også bli
medlem.
 Deler ut kvalitetsmerket Olavsrosa.
 Står bak utgivelsen av «Veiviseren», kulturhistorisk reisehåndbok.
 Gir ut tidsskriftet Kulturarven.
 Holder kurs i bygningsrehabilitering.
 Undervisningsopplegg for grunnskolen.
 Profilerer kulturarvopplevelser over hele landet.
Regionalt handlingsprogram for Oppland (RHP) 2013.
Regionkoordinator orienterte om at fylkeskommunen ønsker å justere prosessen knyttet til
utarbeidelse av RHP. En ønsker å utarbeide forslag for 2013 i dialog med regionrådene.
Som et ledd i dette opplegget vil fylkesordfører delta på neste møte i regionrådet, 21. sept.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en ble enig om gjennom drøfting.
[Lagre]

30/12 Referatsaker 22. juni 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]
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Saknr
30/12

31/12 Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedemark og Oppland 2013 ‐ 2016.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
31/12

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland er positiv til at det settes fokus på en svært viktig fornybar næring som
skog – og tre‐sektoren i Innlandet ved Strategi for skog – og tresektoren i Innlandet.
2. Strategi for skog‐ og tresektoren forplikter de regionale myndigheter til å følge opp med konkrete
tiltak.
3. Det anbefales at det innarbeides noen resonnementer i strategien knyttet til følgende
momenter:
 Det må legges arbeid i påvirke de sentrale myndigheter til nasjonale rammebetingelser
som gjør det mulig med en konkurransedyktig skog – og trenæring.
Strategien mangler en drøfting av hvordan strukturendringen i treforedlingsnæringen
kan møtes med tiltak som fører til ny næringsetablering i vår region
 For å få høyverdig kvalitetsvirke, må det legges vekt på å få rett treslag på rett mark.
 Det legges mer arbeid i å ajourføre offentlige databaser for naturmangfold og
kulturminner. Disse må også gjøres mer brukervennlige, enhetlige og stabilt tilgjengelige.

Møtebehandling
Anne Marte Skari påpekte behovet for mer konkrete strategier for å nå målene som er beskrevet.
Hun mente på den bakgrunn at det var nødvendig å justere teksten i pkt. 2 i innstillingen.
Johan Esperum påpekte behovet for å få inn et pkt. om behovet for å øke avviklingen slik at større
del av tilveksten tas ut.
Etter drøfting var det enighet om følgende justering av framlagt innstilling:
Pkt. 2 endres til:
Dokumentet må i større grad beskrive hvordan mål og strategier følges opp med konkrete tiltak og
hvordan regionale myndigheter forplikter seg til å følge disse opp.
Pkt. 3 endre stil:
Det anbefales at det innarbeides noen resonnementer i strategien knyttet til følgende momenter:
 Det må legges arbeid i å påvirke de sentrale myndigheter til nasjonale rammebetingelser
som gjør det mulig med en konkurransedyktig skog – og trenæring.
 Strategien mangler en drøfting og forslag til hvordan strukturendringen i
treforedlingsnæringen i vår del av Innlandet kan møtes med tiltak som fører til ny
næringsetablering.
 I dokumentet bør det innarbeides mål og strategier for å øke avviklingen slik at denne i
større grad samsvarer med tilveksten.
 For å få høyverdig kvalitetsvirke, må det legges vekt på å få rett treslag på rett mark.
 Det legges mer arbeid i å ajourføre offentlige databaser for naturmangfold og
kulturminner. Disse må også gjøres mer brukervennlige, enhetlige og stabilt tilgjengelige.
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Vedtak
1. Regionrådet for Hadeland er positiv til at det settes fokus på en svært viktig fornybar næring som
skog – og tre‐sektoren i Innlandet ved Strategi for skog – og tresektoren i Innlandet.
2. Dokumentet må i større grad beskrive hvordan mål og strategier følges opp med konkrete tiltak
og hvordan regionale myndigheter forplikter seg til å følge disse opp.
3. Det anbefales at det innarbeides noen resonnementer i strategien knyttet til følgende
momenter:
 Det må legges arbeid i å påvirke de sentrale myndigheter til nasjonale rammebetingelser
som gjør det mulig med en konkurransedyktig skog – og trenæring.
 Strategien mangler en drøfting og forslag til hvordan strukturendringen i
treforedlingsnæringen i vår del av Innlandet kan møtes med tiltak som fører til ny
næringsetablering.
 I dokumentet bør det innarbeides mål og strategier for å øke avviklingen slik at denne i
større grad samsvarer med tilveksten.
 For å få høyverdig kvalitetsvirke, må det legges vekt på å få rett treslag på rett mark.
 Det legges mer arbeid i å ajourføre offentlige databaser for naturmangfold og
kulturminner. Disse må også gjøres mer brukervennlige, enhetlige og stabilt tilgjengelige.

[Lagre]

32/12 Vei‐ og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til påvirkningsarbeid.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
32/12

Innstilling:
350 000 kr bevilges til påvirkningsarbeid og markedsføring av viktige samferdselsprosjekter for
Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
I «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» omdisponeres beløp avsatt til Stedsutvikling Harestua.
I tillegg tas 150 000 fra avsatt reserve.
Vedtak
350 000 kr bevilges til påvirkningsarbeid og markedsføring av viktige samferdselsprosjekter for
Hadeland.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
I «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» omdisponeres beløp avsatt til Stedsutvikling Harestua.
I tillegg tas 150 000 fra avsatt reserve.
[Lagre]
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33/12 Bedriftskontoret for Utdanning. Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt
for å få flere til å fullføre videregående opplæring.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
33/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Bedriftskontakt for opplæring.
Midlene tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Bedriftskontakt for opplæring.
Midlene tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]

34/12 Kompetanseutvikling på Hadeland.
Bruk av partnerskapsmidler til prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus
Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
34/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012bevilges 250 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.
Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012bevilges 250 000 kr. til prosjektet
«Kompetanseutvikling på Hadeland».
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]
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35/12 Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Bruk av partnerskapsmidler til nytt prosjekt.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
35/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 300 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Midlene benyttes til gjennomføring av prosjektet både i 2012 og 2013.
Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 300 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Midlene benyttes til gjennomføring av prosjektet både i 2012 og 2013.
[Lagre]

36/12 Hadeland Folkemuseum 100 år i 2013 ‐ Bruk av partnerskapsmidler
2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
36/12

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland» og «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» bevilges
100 000 kr til Hadeland Folkemuseums 100 års – jubileum. Bidraget benyttes til ledelse og
utviklingsarbeid knyttet til prosjektet.

Vedtak
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland» og «Regional handlingsplan for Hadeland 2012» bevilges
100 000 kr til Hadeland Folkemuseums 100 års – jubileum. Bidraget benyttes til ledelse og
utviklingsarbeid knyttet til prosjektet.

[Lagre]
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37/12 Temakart Hadeland ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
22.06.2012

Saknr
37/12

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og
kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2012, bevilges 100 000 kr til
prosjektet Temakart Hadeland.
Vedtak
I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og
kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2012, bevilges 100 000 kr til
prosjektet Temakart Hadeland.

[Lagre]
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