MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

21.09.2012 kl 1000 ‐ 1430
Lunner rådhus

Møtende
varamedlemmer:

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune – for Fank Morten Nerby

Forfall:

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

Fra
administrasjonen:

Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Kommunalsjef Gaute Øverbotten, Gran kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland fylkeskommune
Regionkoordinator Edvin Straume

Ellers møtte:

Seniorrådgiver Magne Vegel, Viken skog – til sak 38/12
Reg.koordinator for Ringeriksregionen, Lars Olsen – til sak 38/12
Rådgiver Greta Juul, Oppland fylkeskommune – til sak 38/12

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, Harald Tyrdal

Presse:

Hadeland
Oppland Arbeiderblad

Møteinnkalling og
Saksliste:

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

SAKSLISTE
Godkjenning av møtebok fra møtet @
38/12

12/00192‐9

Orienteringer og drøftingssaker 21. sept. 2012

39/12

12/00193‐9

Referatsaker 21. sept 2012

40/12

11/00731‐14

Hadeland ‐ Ringerike reiseliv.
Forslag til framtidig organisering av fellesoppgaver innen reiselivet i
regionen.
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Møtet ble gjennomført etter utsendt møteplan:
10.00 Orienteringer og drøftinger.
11.45 Lunsj.
12.15 Orienteringer og drøftinger.
Behandling av saker
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38/12 Orienteringer og drøftingssaker 21. sept. 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Saknr
38/12

Rådmannens innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøftinger.

Møtebehandling

Møtebehandling
Skogressursene våre – Planer for utvikling på Follum.
Seniorrådgiver Magne Vegel fra Viken Skog orienterte.
Dersom planene Vikens Skog har på Follum blir realisert vil dette være blant de største
industrisatsingene i Innlands‐Norge. I løpet av en periode på 3 – 5 år kan det bli investert opp mot 20
mrd. NOK i anlegget. Planlagt forbruk av tømmer vil være på 3‐5 millioner tonn.
Satsingen planlegges innen sektorene:
 Tremekanisk industri
 Bioenergi/biodrivstoff
 Grønn teknologi/kjemi
Fra påfølgende diskusjon og spørsmålsrunde oppsummeres følgende:
 En slik satsing vil få store ringvirkninger.
 Viktig å få til godt samarbeid med regionene som ligger nærmest.
 Bedre samferdselsløsninger nødvendig, særlig innen vegsektorene.
 FoU‐arbeid blir viktig. Her må de regionale forskningsfondene kunne involveres.
 Oppland fylkeskommune ønsker nærmere samarbeid med Buskerud for å drøfte hvordan
samarbeid med dem kan bidra til realisering av planene.
Internasjonal strategi 2012‐2015.
Rådgiver Greta Juul fra Oppland fylkeskommune orienterte om strategien som nå er revidert.
Muligheten for oppfølging og samspill med lokale partnere fra privat og offentlig sektor ble berørt.
EU‐prosjektet SUSTAINCO, hvor Energigården er norsk deltaker, er et eksempel på dette.
RHP 2013.
Drøfting ble gjennomført på følgende måte, i tråd med notat sendt ut fra Oppland fylkeskommune:
 Overordna styringsdokumenter, utfordringer og aktuelle prioriteringer
v/fylkesvaraordfører Ivar Odnes
 Regionens satsinger, utfordringer og aktuelle problemstillinger
v/regionrådsleder Harald Tyrdal
 Drøfting
 Oppsummering
Vedtatte satsingsområder i Regional planstrategi ble lagt til grunn for drøftingen.
En drøftet seg fram til et felles prioritert utviklingsområde innenfor hvert satsingsområde.
Følgende ble oppsummert:
Nærings‐ og stedsutvikling:
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Prioritert område vil være å følge opp tiltakene i nye Regionale planen for Hadeland innenfor
områdene nærings‐ og stedsutvikling. Herunder arbeidet for å nå målsettingen i prosjektet
«Hadeland – Nært og naturlig» og avklaring av reiselivsorganisering for vår region.
Felles prioritert utviklingsområde:
 Nasjonalt glassmuseum på Jevnaker.
Samarbeid for å realisere planene i tråd med utarbeidet fremdriftsplan.
Kompetanse:
Samarbeid om utviklingen av Hadeland videregående skole vil være det mest sentrale i dette
arbeidet.
Felles prioritert utviklingsområde:
 Arbeid for å få god søkning til linjer ved Hadeland vgs. som lokalt næringsliv og offentlig
sektor etterspør og etablere tilbud på områder hvor regionen kan dokumentere mange
læreplasser.
Samferdsel:
Det vil være spesielt viktig å utvikle et nært samarbeid i arbeidet for å sikre at de planlagte tiltakene
på Rv 4, Rv 35 og Gjøvikbanen blir prioritert i første 4‐års periode i NTP 2014‐2023.
Felles prioritert utviklingsområde:
 Bedre kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud og internt i regionen.
Regionrådet for Hadeland tas med i drøftinger fylkeskommunen har om dette med de nevnte
nabofylkene.
Regionkoordinator vil innarbeide dette i notat som oversendes Oppland fylkeskommune så raskt som
mulig.
Nytt fra Oppland fylkeskommune.
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte bl.a. om:
 Møte i Samferdselsdep. 20. sept.
Regionrådsleder var med. Rv.4 var sentralt tema.
 Gjøvikbanen.
Manglende tilbakemelding fra JBV vedr. strekningsvis utviklingsplan.
Fylkeskommunen har bedt om møte.
 Randsfjordferga.
Problemer med 5‐års kontroll.
 Utbedring av Rv.34.
 Nye Hadeland videregående skole.
Noen oppstartsproblemer. Skolen vil bli offisielt åpnet 9. okt.
Fylkesutvalget vil ha møte der samme dag.
 Stortingets Kommunal‐ og forvaltningskomite besøker Oppland 26. og 27. sept.
Til Hadeland 27. sept. Møte i Lunner rådhus. Ordførerne i Gran og Lunner vil holde
innledninger. Tema: Arealforvaltning og innsigelser.
 Sykehuset Innlandet.
Dialogmøte om psykisk helse. Ordførerne er invitert.

Fra regionadministrasjonen.
Regionkoordinator orienterte om:
 Regional handlingsplan for Hadeland 2013.
Foreløpig skisse for bruk av partnerskapsmidler i 2013 ble presentert og kommentert.
 VINK Oppland. «Program for verdiskaping og innovasjon på natur og kulturarv i Oppland».
Det ble vist til orientering Oppland fylkeskommune hadde på møte i mars 2011.
Fylkeskommunen har nå avsatt 6. mill. til denne satsingen, fordelt over 3 år. Av disse kan 2
mill. benyttes utenfor området for distriktspolitiske virkemidler.
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Frist for innsending av ny skisse er 1.okt. Det vil bli sendt inn skisse fra vår region.
Prosjektet er nå spisset, med fokus på verdiskaping og har fått tittelen: «Langs vannveier og
gutuer fra bronsealder til cyberspace»
Tilsetting Klimapådriver.
En har fått 14 søkere. Intervjuer med aktuelle kandidater er under forberedelse.
Utdeling av fag og svennebrev på Hadeland i høst.
Tidligere har kandidater fra Hadeland måtte dra til Gjøvik for å få fag‐ og svennebrev.
Utdelingen blir i år på Hadeland videregående skole, 28. nov.

Søknad om NM på ski 2015.
Leder for regionrådet orienterte om at Lygna Skisenter, sammen med Raufoss IL hopp, vil søke om
NM på ski i 2015. Regionrådet er bedt om å anbefale søknaden.
Det var enighet om å gi slik anbefaling.
Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøftinger.
[Lagre]

39/12 Referatsaker 21. sept 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Saknr
39/12

Rådmannens innstilling:
Sakene tas til orientering.
Møtebehandling
Vedtak
Sakene tas til orientering.
[Lagre]

40/12 Hadeland ‐ Ringerike reiseliv.
Forslag til framtidig organisering av fellesoppgaver innen reiselivet i regionen.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
21.09.2012

Innstilling:
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Saknr
40/12

1. Regionrådet for Hadeland tar rapporten «Reiselivsorganisering – Hadeland og Ringerike» til
foreløpig orientering.
2. Rapporten oversendes Hadeland Ringerike Reiseliv for videre behandling. Det bes om
tilbakemelding om konklusjonene i rapporten innen 15. november 2012.
3. Rapport og regnskap oversendes fylkeskommunene.
4. Regionenes eventuelle bidrag i 2013 vil bli vurdert etter at reiselivsnæringens tilbakemelding
foreligger.

Møtebehandling
Hilde Brørby Fivelsdal foreslo at fristen for tilbakemelding fra Hadeland Ringerike Reiseliv settes til 5.
nov.
Dette vil være i samsvar med den fristen Rådet for Ringeriksregionen vedtok.
Vedtak
1. Regionrådet for Hadeland tar rapporten «Reiselivsorganisering – Hadeland og Ringerike» til
foreløpig orientering.
2. Rapporten oversendes Hadeland Ringerike Reiseliv for videre behandling. Det bes om
tilbakemelding om konklusjonene i rapporten innen 5. november 2012.
3. Rapport og regnskap oversendes fylkeskommunene.
4. Regionenes eventuelle bidrag i 2013 vil bli vurdert etter at reiselivsnæringens tilbakemelding
foreligger.

[Lagre]
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