MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:

29.01.2016 kl. 9:00
Gran rådhus

Møtt:

Kristin Myrås, Lunner kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Harald Tyrdal, Lunner kommune
Randi Thorsen, Gran kommune
Rune Meier, Gran kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Lars Magnussen, Jevnaker kommune
Trine Lise Olimb, Jevnaker kommune
Harald Antonsen, Jevnaker kommune
Olaf Diserud, OFK

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Fra
administrasjonen:

Even Alexander Hagen, OFK
Bente Rudrud, amd Lunner kommune
Tore Molstad Andresen, adm Lunner kommune
Anne Elisabeth Thoresen, OFK

Henning Antonsen, rådmann Gran kommune
May Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune
Sigmund Hagen, regionkoordinator
Vibeke Buraas Dyrnes, prosjektleder for Hadeland – nært og naturlig
Kristin Molstad, Klimapådriver for Hadeland

I tillegg møtte:

Øyvind Sørlie, samfunnsplanlegger Gran kommune – til sak 5/16
Erik Eid Hole – orientering om Energigården
Runar Bålsrud, ordfører Hurdal - orientering om Bærekraftsdalen Hurdal

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes

Møtet ble ledet av regionrådsleder Willy Westhagen
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1/16 Regional Handlingsplan for Hadeland 2016
Arkivsak: 16/00658
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
1/16

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2016» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2016

Regionrådet 2015-2019s behandling 29.01.2016:
Ønskede satsingsområder for Regionrådet for Hadeland videre i denne perioden ønskes å jobbes mer
med i en workshop, f.eks på årets Hadelandsting.

Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2016» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2016

[Lagre]
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2/16 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2016
Arkivsak: 13/00719
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
2/16

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 400 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015

Regionrådet 2015-2019s behandling 29.01.2016:
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes hadde en muntlig gjennomgang av prosjektet og dialog om
prosjektet med regionrådet.
Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 400 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015

[Lagre]
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3/16 Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Sluttrapport og evaluering
Arkivsak: 16/00698
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
3/16

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar sluttrapporten til orientering.
Regionrådet 2015-2019s behandling 29.01.2016:
Klimapådriver Kristin Molstad orienterte om sluttrapporten.
Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
Regionrådet for Hadeland tar sluttrapporten til orientering.
[Lagre]

4/16 Videreføring av klimapådriverprosjektet. Tildeling av
partnerskapsmidler til bærekraftsatsing i 2016
Arkivsak: 16/00698
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
4/16

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges det 500 000 kr til en bærekraftsatsning på
Hadeland i 2016 hvor sentrale elementer ved klimapådriverprosjektet videreføres. Det forutsettes at
innhold og form presenteres i en prosjektplan og vedtas av regionrådet senere.

Regionrådet 2015-2019s behandling 29.01.2016:
Klimapådriver Kristin Molstad orienterte om muligheten for videreføring av klimapådriverprosjektet,
og at det ønskes avsatt midler til dette. Det vil jobbes med mulig innhold fremover, og en
prosjektplan vil presenteres når dette er klart.
Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges det 500 000 kr til en bærekraftsatsning på
Hadeland i 2016 hvor sentrale elementer ved klimapådriverprosjektet videreføres. Det forutsettes at
innhold og form presenteres i en prosjektplan og vedtas av regionrådet senere.

[Lagre]
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5/16 Høringsuttalelse - regional plan for attraktive byer og tettsteder.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
5/16

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland støtter hovedintensjonene i forslaget til regional plan for attraktive
byer og tettsteder i Oppland. Planen gir et godt grunnlag for utvikling av fylkets byer og
tettsteder. Gode og attraktive byer og tettsteder er et helt vesentlig element for å skape bolyst,
innflytting og positiv næringsutvikling.
2. I omtalen av framtidig senterstruktur i Oppland framheves Gran som regionsenter, noe som
støtter opp under målsettingene i nylig vedtatt regional plan for Hadeland. I tillegg peker planen
på et områdesenter i Lunner (Harestua) og et i Jevnaker (Nesbakken), mens Brandbu og Roa ikke
er nevnt. Dette gjør at denne planen avviker fra Regional plan for Hadeland, der disse to
tettstedene er benevnt som lokale utviklingsområder. Regionrådet mener det er uheldig at det
benyttes ulike begreper i de regionale planene, og mener regional plan for attraktive byer og
tettsteder må bruke samme definisjon som i regional plan for Hadeland.

Regionrådet 2015-2019s behandling 29.01.2016:

Øyvind Sørlie orienterte kort om planutkastet i forkant.
Etter litt diskusjon, ble det bestemt at Regionrådet ønsket et tillegg i teksten i innstillingen, for Roa
og Brandbu. Det ble tilføyd en setning i pkt 2 til høringsuttalelsen.

Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
1) Regionrådet for Hadeland støtter hovedintensjonene i forslaget til regional plan for attraktive
byer og tettsteder i Oppland. Planen gir et godt grunnlag for utvikling av fylkets byer og
tettsteder. Gode og attraktive byer og tettsteder er et helt vesentlig element for å skape
bolyst, innflytting og positiv næringsutvikling.
2) ) I omtalen av framtidig senterstruktur i Oppland framheves Gran som regionsenter, noe som
støtter opp under målsettingene i nylig vedtatt regional plan for Hadeland. I tillegg peker
planen på et områdesenter i Lunner (Harestua) og et i Jevnaker (Nesbakken), mens Brandbu
og Roa ikke er nevnt. Dette gjør at denne planen avviker fra Regional plan for Hadeland, der
disse to tettstedene er benevnt som lokale utviklingsområder. Regionrådet mener det er
uheldig at det benyttes ulike begreper i de regionale planene, og mener regional plan for
attraktive byer og tettsteder må bruke samme definisjon som i regional plan for Hadeland.
De lokale utviklingsområdene, Roa og Brandbu, må gis samme arealbegrensingene som
områdesenterne.

[Lagre]
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6/16 Valg av representant til Landbrukets fagråd
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
29.01.2016

Saknr
6/16

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland velger følgende representanter til Landbrukets fagråd:
Fast representant: Pål Arne Oulie, SP Gran
Vara: Trine Lise Olimb, AP, Jevnaker

Regionrådet 2015-2019s vedtak 29.01.2016:
Regionrådet for Hadeland velger følgende representanter til Landbrukets fagråd:
Fast representant: Pål Arne Oulie, SP Gran
Vara: Trine Lise Olimb, AP, Jevnaker
[Lagre]
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