VEDLEGG
TIL SAKSLISTE

REGIONRÅDET FOR HADELAND
GRAN RÅDHUS
13.12. 2013
SAKENE 37/13 til 42/13

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 5. november 2013
Tid, sted:

Gran rådhus. Kl. 13.00 – 15.00.

Tilstede:
Fra Gran:
Fra Jevnaker:
Fra Lunner:

Ordf. Knut lehre og rådm. Arne Skogsbakken
Ordf. Hilde Brørby Fivelsdal
Ordf. Harald Tyrdal og rådm. Tore M. Andresen

Fra reg. adm:

Reg.koord. Edvin Straume

Sak 70/13
Høringsuttalelse - Strategiplan for videregående opplæring.
Strategiplan for videregående opplæring er sendt på høring, med høringsfrist 21. november.
Høringsdokumentet lå vedlagt innkallingen til møtet. Vedlagt lå også innspill regionrådet gav i forb.
med oppstart av planarbeidet i april i år.
Opplegg for utarbeidelse av høringsuttalelse ble diskutert.
Innspill regionrådet tidligere har gitt og synspunkter fra Hadeland videregående skole må vurderes.
Videre avklaring vdr. framdrift av arbeidet tas i møte med rektor for Hadeland vgs. i forb. med
utdeling av fag- og svennebrev torsdag 7. nov.
Sak 71/13
Initiativ fra fylkesordføreren for å bevare midler til regional utvikling.
Fylkesordfører har mottatt signaler om at det ligger an til at ny regjering vil kutte i de regionale
utviklingsmidlene. Dette har først og fremst betydning for kommuner som ligger innenfor de
distriktspolitiske virkeområdene, men kan også komme til å berøre oss fordi fylkeskommunen tar
deler av midlene til partnerskapsavtalene med regionene fra denne potten.
Regionkoordinatorene er bedt om å komme med en redegjørelse for betydningen av
partnerskapsmidlene og de viktigste prosjektene som er gjennomfør med slike midler i 2012 og 2013.
Det er også bedt om en beskrivelse av hvilke konsekvenser bortfall av slike midler vil ha. Frist for å gi
slik tilbakemelding var 4. nov.
E-post fra Oppland fylkeskommune og tilbakemelding utarbeidet av regionkoordinator lå vedlagt
innkallinga. Regionkoordinator orienterte kort om situasjonen og tilbakemeldingen som var gitt.
Sak 72/13
Fylkesmannens regionmøte 9. desember.
Fylkesmannen regionmøte vil bli gjennomført på Gran mandag 9. des.
Kommunene er bedt om å forberede innlegg om aktuelle problemstillinger fra regionen.
Problemstillingene «bør i hovedsak være relatert til lovpålagt tjenesteproduksjon i kommunene hvor
Fylkesmannen har tilsyns-/veilederrolle».
Saken ble diskutert. Det var enighet om at rammen som settes for innspillene er begrensende og at
det er en tendens til at de samme temaene kommer igjen gang etter gang.
Etter å ha diskutert sake var en enige om å gi følgende tilbakespill for tema fra kommunene:
•

Kommuneøkonomi.
Inntektssvake kommuner på Østlandet.
Utfordringer og tiltak.
v/Hilde Brørby Fivelsdal og Arne skogsbakken

•

- Mottak av flykninger og økte sosialutgifter.
En villet utvikling.
- Uføretrygdede i aldersgruppen 16 – 40 år.
v/Harald Tyrdal og Tore M. Andresen
(NAV bør også involveres)

•

Hadeland i et regionalt perspektiv.
De viktige utfordringene må vi løse i samspill med nabofylker.
v/Knut Lehre og Edvin Straume

Sak 73/13
Bronsebukkene.
Saken ble drøftet på bakgrunn av orienteringen som ble gitt på tilsvarende møte 1. oktober. (Se sak
63/13).
Kommunene vil ta stilling til henvendelsen om ekstraordinært tilskudd gjennom sak som vil bli
behandlet av kommunestyrene.
Det vil bli innkalt til rådsmøte i løpet av november.
Her vil kommunene klargjøre sitt forhold til framtidig økonomisk bidrag til stiftelsen.
Styret for stiftelsen må deretter avklare om det er grunnlag for fortsatt drift.
Sak 74/13
Stor-Oslo nord.
Samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord hadde evalueringsmøte 30. okt. Ordførere fra Nittedal, Lunner,
Gran og Gjøvikregionen var til stede på møtet.
Konklusjonen på møtet var entydig: Dette samarbeidet bør fortsette.
Det vil være viktig å følge opp planarbeid både for Gjøvikbanen og Rv 4, bidra til at midler prioriteres
i årlige statsbudsjett og sørge for at prosjekter på strekningene bli innarbeidet når ny NTP skal vedtas
i 2017.
Samarbeidet bør videreføres som et prosjekt med egen prosjektleder.
Forslag til avtale m/budsjett for et slikt prosjekt er utarbeidet av rådmannen i Gran. Forslaget vil bli
oversendt Gjøvikregionen og Nittedal kommune.
Regionkoordinator vil innarbeide midler til et slikt prosjekt i regional handlingsplan for Hadeland
2014, slik at partnerskapsmidler kan dekke utgiftene til prosjektet.
Sak 75/13
Regional handlingsplan for Hadeland 2014.
Forslag til regional handlingsplan 2014, justert etter møtet i regionrådet 1. nov, var vedlagt
innkallinga til møtet.
Det ble trukket følgende konklusjon til punktene som ble drøftet:
Klimapådriver
- Det tas kontakt med fylkesmannen for å avklare muligheten for statlig medfinansiering og
involvering.
Vei og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland
- Videre finansiering av Stor-Oslo Nord innarbeides her.
Innlandsfiske Randsfjorden.
- Bidrag fra regionrådet vil være avhengig av at Gjøvikregionen bidrar med tilsvarende beløp og at
kommunene bidrar. Sak må fremmes og drøftes i aktuelle kommuner før den legges fram for
regionrådet.
Regionkoordinator vi arbeide videre med den regionale handlingsplanen for 2014.
Bearbeidet forslag vil bli lagt fram på ordfører-/rådmannsmøtet 3. des. og endelig vedtatt av
regionrådet 13. des.
Sak 76/13
«Hadeland – nært og naturlig» på kommunes el-biler.
Forslag til hvordan «Hadeland – nært og naturlig» kan profileres på kommunale e-biler ble presentert
(se konkusjon fra sak 12/13 i rådmannsmøtet 1. okt.)
Det framlagte forslaget ble godkjent og vil bli fulgt opp av prosjektleder.
Det kom også fram ønske om å vurdere hvordan «Hadeland – nært og naturlig» han profileres på de
andre bilmodellene som inngår i kommunenes rammeavtale for tjenestebiler.
Forslag om dette vil bli utarbeidet og lagt fram på neste møte.

Ordføreren i Jevnaker gav uttrykk for at det foreløpig ikke var aktuell med slik profilering på
kommunale biler i Jevnaker. (Se begrunnelse gitt i rådmannsmøte 1. okt. – sak 12/13)
Sak 77/13
Utdeling av Fag- svennebrev og kompetansebevis.
Program for utdeling av fag- og svennebrev på Hadeland videregående skole, torsdag 7. nov. lå
vedlagt innkallinga til møtet.
Ordførerne bekreftet at de ville delta og bistå ved utdelingen.
Sak 78/13
Eiermøte Hadeland Energi.
Som oppfølging etter generalforsamling i Hadeland Energi har rådmannen i Gran mottatt
henvendelse fra Energiselskapet Buskerud v/Pål Skjæggestad med forespørsel om tidspunkt for
eiermøte.
Mulige tidspunkt ble drøftet.
Det var enighet om å foreslå følgende:
• Mandag 9. des. kl. 15.00
• Mandag 16. des. kl. 13.00
For begge alternativene vil møtested være Gran rådhus.
Sak 79/13
Møteplan 2014.
Regionkoordinator la fram følgende møteplan:
Regionråd:
Felles formannskapsmøte:
IS-møter:
Ordfører-/rådmannsmøter:

31.jan. 7. mars, 9. mai, 20. juni, 12. sept. 31. okt. og 5. des.
23. mai
25. april og 17. okt.
Første tirsdag i hver mnd.

Møteplanen vil bli nærmere drøftet i neste møte 3. des. Dato for møter i regionrådet og felles
formannskapsmøte vil bli endelig vedtatt av regionrådet 13. des.
Sak 80/13
Eventuelt.
Det var ingen saker under eventuelt.

EDS
22.11.13

Møte mellom rådmenn og regionadministrasjonen 3. desember 2013.
Sted, tid:

Gran rådhus Kl. 10.00 – 12.00.

Til stede:
Fra kommunene:

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann May-Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune

Fra reg.adm:

Regionkoordinator Edvin Straume

Ellers møtte:

Steinar Elnes
Kirsti Nesbakken

Innkjøpskoordinator
Lunner kommune

- til sak 16/13
- til sak 16/13

Sak 16/13
Prosjektforslag E-handle.
Innkjøpskoordinator innledet og orienterte med utgangspunkt i prosjektbeskrivelse som var sendt ut
sammen med innkallinga til møtet.
Prosjektbeskrivelsen er utarbeidet i samsvar med konklusjonene fra IS-møtet 18. oktober.
Formålet med prosjektet er å kunne gjennomføre enklere, bedre og sikrere innkjøp.
Tilskudd fra DIFI er tidsbegrenset ut 2013. Annen støtte som f.eks. konsulentbistand kan også
bortfalle.
Dersom prosjektet gjennomføres som foreslått vil alle kommunene ha et investeringsbehov på
270 000 kr i 2014. I tillegg kommer personalkostnadene prosjektet fører med seg.
Forsiktig anslag viser at den økonomiske gevinsten vil være på mellom 1 og 4 mill. for kommunene
samlet. Den økonomiske gevinsten vil komme på forskjellig tidspunkt for kommunene. Gran
kommune, som har størst omsetning, vil få positiv effekt først. Her er gevinsten beregnet å komme i
2017.
Like viktig som den økonomiske effekten er at innkjøpene blir sikrere og enklere.
Dersom en slutter seg til prosjektet, og inngår kontrakter nå, vil kontraktene ha klausul som gjør at
det er muligheter for å trekke seg fra prosjektet i løpet av 2014.
Konklusjon:
Rådmannsgruppa slutter seg til at prosjektet gjennomføres slik det er framlagt.
Regneark, med mer detaljerte opplysninger om prosjektkostnader og beregnet effekt, oversendes fra
innkjøpskoordinator.
Styringsgruppa arbeider videre med prosjektet. I dette arbeidet inngår også mulighetene for
finansiering innenfor kommunenes budsjetter for 2014.
Sak 17/13
Samplan – Prosjektmedarbeider.
Regionrådets prosjektmedarbeider deltar i år på Samplan-kurs. Utgiftene ved dette vil bli fordel på
kommunene som en del av driftsutgiftene for regionadministrasjonen.
Sak 18/13
Klimapådriver – Kommunal andel.
I prosjektbeskrivelse som regionrådet har vedtatt inngår kommunal egenandel 200 000 kr. pr. år.
Til grunn for denne summen ligger forutsetning om at kommunene skal bidra med en egenandel på
30 % av lønnskostnadene til prosjektleder. For 2013 er dette beregnet å utgjøre 173 550 kr.
Utgiftene fordeles kommunene etter folketall.
Oversikt over antatte utgifter pr. kommune ble presentert.
Rådmennene sluttet seg til disse forutsetningene.
Sak 19/13
Prosjekter i Handlingsplan for Hadeland 2013 som ikke blir gjennomført.
Handlingsplan for Hadeland 2013, slik denne ble vedtatt av regionrådet i desember 2013, lå vedlagt
innkallinga til møtet.

Regionkoordinator gikk raskt gjennom de prosjektene som av ulike årsaker ikke er blitt gjennomført i
2013. Dette fører til at mellom 7 og 800 000 av årets ramme vil bli overført til 2014.
Dette vil det bli gjort nærmere rede for i sak om Regional handlingsplan for Hadeland 2014, som vil
bli lagt fram for regionrådet 13. des.
Sak 20/13
Saker som er under forberedelse til møte i regionrådet 13. des.
Regionkoordinator orienterte om at følgende saker var under forberedelse:
- Regional handlingsplan for Hadeland 2014
- Vei og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
(Rom til å avsette 300 000)
- Plansamarbeidet Oslo – Akershus – Høringsuttalelse til drøftingsnotat.
(Høringsnotatet lå ved innkallinga til møtet)
Sak 21/13
Eventuelt
Ingen saker ble foreslått.
EDS
7.12.13

Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 3. desember 2013
Tid, sted:

Gran rådhus. Kl. 12.40 – 14.20.

Tilstede:
Fra Gran:
Fra Jevnaker:
Fra Lunner:

Ordf. Knut Lehre og rådm. Arne Skogsbakken
Ordf. Hilde Brørby Fivelsdal og rådm. May-Britt Nordli
Rådm. Tore M. Andresen

Fra reg. adm:

Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Reg.koord. Edvin Straume

Sak 81/13
Hadeland – nært og naturlig.
Prosjektleder henviste til presentasjon som lå vedlagt innkallinga og orienterte om
intervjuundersøkelse Norstar hadde gjort blant 400 respondenter i Oslo i aldersgruppen 25-45 år.
Noen sentrale funn er:
- 55 prosent har barn, og halvparten av dem har barn under skolealder.
- To av tre med barn under skolealder vil bytte bolig (69 %).
- Halvparten av dem som vil flytte vurderer å flytte ut av Oslo.
- 70 prosent av barnefamiliene ønsker seg enebolig eller rekkehus.
- Småbarnsfamilier godtar mindre reisetid enn andre, men viljen til å reise øker med barnas
alder.
- Større bolig, oppvekst og nærmiljø er avgjørende for stedsvalg.
- Halvparten har en ramme under fire millioner kroner til neste bolig.
- Hjulpet sier 17 prosent at Hadeland er aktuelt hvis de skal pendle en time.
Resultatene fra spørreundersøkelsen vil bli videre bearbeidet og utdypet gjennom arbeide i
fokusgrupper, slik dette er beskrevet i kommunikasjonsstrategien.
Arbeidet med prosjektet videreføres i tråd med vedtatt prosjektplan.
Informasjonen som ble presentert ble drøftet og tatt til orientering.
Sak 82/13
«Hadeland – nært og naturlig» på kommunale biler i Gran og Lunner.
Forslag til profilering av «Hadeland – nært og naturlig» på flere av bilmodellene som inngår i
kommunenes rammeavtale for tjenestebiler, ble lagt fram. (Se konklusjon fra tilsvarende møte
5.nov.)
Prosjektleder gjorde oppmerksom på at det var noen utfordringer knyttet til flere av forslagene.
Dette var først og fremst forbundet med å få profilen lagt på en god måte over skjøter og hjørner.
Konklusjon:
Regionrådet profil, «Hadeland – nært og naturlig», påføres bak på de nye kommunale tjenestebilene
i Gran og Lunner.
Prosjektleder får fullmakt til å foreta nødvendige justeringer av de framlagte forslagene, slik at disse
lar seg produsere på en god måte og blir holdbare i bruk. Det er ønskelig at det endelige resultatet
blir mest mulig likt det som ble presentert.
Sak 83/13
Regionmøte med fylkesmannen.
Endelig program for regionmøtet med Fylkesmannen forelå til møtet.
Arbeidsfordeling ble diskutert og fordelt.
Tema for aktuelle problemstillinger fra regionen ble avklart på forrige møte – se sak 72/13
.
Sak 84/13
Regional handlingsplan for Hadeland 2014.
Forslag til Regional handlingsplan for Hadeland 2014, justert i henhold til drøftinger i ordfører/rådmannsmøtet 5. nov. var sendt ut sammen med innkallinga til møtet.

Følgende konklusjon ble trukket på problemstillinger som var presentert i forslaget:
• Nasjonalt Glassmuseum.
Forprosjekt vil etter plane foreligge i januar.
Med utgangspunkt i dette avsette 200 000 kr til prosjektet.
Videre finansiering av arbeidet må avklares i nært samarbeid med Oppland fylkeskommue.
• Oppfølging regional plan.
Til dette avsattes 300 000 kr. Disse midlene vil først kunne anvendes høsten 2014, siden
planen tidligst kan vedtas første halvår nest år.
• Meningsfull hverdag.
Bruka av midler til dette prosjektet vil være avhengig av at både Gran og Lunner støtter
prosjektet. Hvor vidt dette prosjektet skal bli værende i handlingsplanen drøftes videre med
ordfører i Lunner.
• Resterende midler avsettes til reserve.
Sak 85/13
Møteplan 2014
Forslag til møteplan, med vurderinger, var sendt ut sammen med innkallinga til møtet. Forslaget
bygde på det som ble presentert på tilsvarende møte 5. nov. (Sak 79/13)
Regionråd:
Rådmann May-Britt Nordli foreslo å redusere antall møter til seks.
Etter noe drøfting var det tilslutning til følgende møteplan for 2014:
14. feb., 9. mai, 20. jun., 12. sept., 31. okt. og 5. des.
Felles formannskapsmøte:
Gjenneoføres som foreslått: 23. mai
IS-møter:
Gjenneoføres som foreslått: 25. april og 17. okt.
Ordfører-/rådmannsmøter:
Disse har til nå blitt gjennomført først tirsdagen i hver måned. Dersom en holder fast på dette vil en
få kollisjon med administrative eller politiske møter i Osloregionen både i feb., mars, juni og sept. I
tillegg vil en få kollisjon med KS-arrangement i april.
Andre faste møtedager pr. mnd. ble diskutert uten at en klaret å komme fram til et resultat.
I tillegg ønsket ordførerne at møtene måtte leggs slik at de i større grad fikk mulighet til å åvirke
dagsorden for møtene:
Konklusjon:
Leder og regionkoordinator utarbeider for til møteplan for ordfører-/rådmannsmøter i 2014. Denne
sendes ordførere og rådmenn for uttalelse før jul.
Meste ordfører-/rådmannsmøte blir fredag 17. jan.
Sak 86/13
Møte i regionrådet 13.des.
Regionkoordinator orienterte om at følgende vil bli framlagt:
Høringsuttalelser:
- Til transportetatenes handlingsplaner
- Strategiplan for videregående opplæring
- Valle vgs. -utbygging og rehabilitering.
Orientering og drøftinger:
- Folkehelse og levekårsundersøkelsen « Liv, trivsel og helse i Oppland»
- Felles regionale ungdomstiltak
- Regional plan – Kapittel om Næring og arbeidsplasser + justeringer på bakgrunn av innspill.
Saker:
- Vei og jernbaneprosjekter med stor betydning for Hadeland.
(Rom til å avsette 300 000)
- Regional handlingsplan for Hadeland 2014

-

Plansamarbeidet Oslo – Akershus – Høringsuttalelse til drøftingsnotat.
(Drøftingsnotatet lå vedlagt innkallinga til møtet.)
Møteplan for 2014

Sak 87/13
Eiermøte HE/HK 9. des.
Forberedelsene til møtet 9. des. ble drøftet.
Siden regionmøtet med Fylkesmannen holder på lenger enn først antatt må møtet utsettes til kl.
16.00.
Ytterligere forberedelser til møtet vil bli gjennomført før møtet med Fylkesmannen 9. des.
Sak 88/13
Fra rådmannsmøtet tidligere på dagen.
Tiden tillot ikke at det ble gitt tilbakemelding fra dette møtet.
Sak 89/13 Eventuelt.
Regionkoordinator gjorde oppmerksom på at saksbehandlersystemet i Gran skal oppgraderes
torsdag og fredag. Saksdokumenter til møtet i regionrådet 13. des. vil derfor ikke kunne sendes ut før
mandag 9.
EDS
8.12.13

Referat fra styremøte i Osloregionen, 26.11.2013 (utkast)
Formannskapssalen, Oslo rådhus
Dato: 27.11.13
Arkivkode: 014
Arkivnr. 2013 – 360
Saksansv.: Theis Juell Theisen
e-post: theis.theisen@osloregionen.no
TILSTEDE:
Byrådsleder Stian Berger Røsland, Oslo kommune (leder)
Ordfører Lene Conradi, Vestregionen
Ordfører Anders Østensen, Øvre Romerike Utvikling
Ordfører Hilde Thorkildsen, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Fylkesordfører Morten Eriksrød, Buskerud fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Per I. Bjerknes, Østfold fylkeskommune
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune (for Anette Solli) (møteleder fra sak 48)
Ordfører Knut Espeland, Regionrådet for Indre Østfold
Ordfører Sven Tore Løkslid, Kongsbergregionen
Ordfører Tage Pettersen, Regionrådet for Mosseregionen
Ordfører Terje Bråthen, Regionrådet for Midt-Buskerud
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune
FORFALL:
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland (nestleder)
Ordfører Øystein Østgaard, Glåmdalsregionen
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionen
Fylkesordfører Anette Solli, Akershus fylkeskommune
Ordfører Tonje A. Olsen, Follorådet
Ordfører Alf Johan Svele, Region Nordre Vestfold
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd
Ordfører Thor Edquist, Halden kommune/Haldenregionen
Ordfører Per Berger, Rådet for Ringeriksregionen
Ordfører Rune Kjølstad, Region Vestviken
DESSUTEN MØTTE:
Oslo kommune: Hallvard Lunde, Nils Holm
Østfold fylkeskommune: Kjersti Helene Garberg
Akershus fylkeskommune: Øyvind Michelsen
Vestregionen: Nina Solberg
Region Vestviken: Jan Erik Lindøe
Kongsbergregionen: Jan Erik Innvær
Øvre Romerike Utvikling: Kurt Gøran Adriansen
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike: Hans Hagene
Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Bjarte Frøyland, Theis Juell Theisen,
Prosjektleder Floire Nathanael Daub var til stede under sak 48/13

Sakskart styremøte 26. november 2013
Sak 39/13

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart og vedlegg ble utsendt pr. e-post 14. november.
Vedtak:
Innkalling til møte 26.11.13 godkjennes.

Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 75 I Telefaks 23 46 17 43 I www.osloregionen.no
www.osloregionen.no

Sak 40/13

Godkjenning av referat fra møte 17. september
Utkast til referat fra styremøte 17. september ble utsendt pr e-post
20.september, og var også vedlagt innkallingen. Det var ikke innkommet
merknader til referatet.
Vedtak:
Referat fra møte 17.09.13 godkjennes.

Sak 41/13

Etablering av Oslo Business Region AS
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med orientering om Oslo
kommunes etablering av nytt næringsselskap for Osloregionen
Knyttet til saken uttrykte Stian Berger Røsland at Oslo kommune er opptatt
av at det nye selskapet skal arbeide ut fra en tydelig regional innretning, og
at man ønsker å invitere til dialog med kommuner og fylkeskommuner i
regionen i forhold til utvidet regionalt eierskap.
Signalet i styremøtet var for øvrig at det nye næringsselskapet ønskes
velkommen som et regionalt verktøy og pådriver for næringsutvikling. Det ble
utrykt forventning om at selskapet må evne å se hele Osloregionens
utfordringer og fortrinn.
I bystyresaken som lå til grunn for Oslos etableringen av næringsselskapet,
er det signalisert at selskapet evt. også vil kunne håndtere
sekretariatsfunksjonen for Osloregionen, såfremt samarbeidsalliansen
ønsker dette. Styret tok ikke stilling til dette nå. Det ble i styremøtet
signalisert at det kan være behov for juridiske avklaringer før dette
spørsmålet vurderes.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 42/13

Osloregionens profileringsprosjekt – status og videre arbeid
Samkjøring av prosjekt med Oslo Kommune
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med status og opplegg for videre
arbeid med Osloregionens profileringsprosjekt, herunder samkjøring med
Oslo kommunes profileringsarbeid.
Direktør Øyvind Såtvedt i sekretariatet gjennomgikk handlingsprogrammet i
møtet. Han understreket fordelene ved at Osloregionens prosjekt nå
samkjøres med Oslo kommunes nokså parallelle arbeid, og at selv om man
har måttet bruke noe tid på å tilrettelegge for samkjøringen så vil
sluttleveransen av prosjektet komme i slutten av 2014, noe som er i tråd med
tidligere planlagt framdrift. Videre fremmet han forslag om å utpeke følgende
fire personer fra samarbeidsalliansen til styringsgruppen for det felles
prosjektet: Harald Tyrdal (Hadeland), Per Inge Bjerknes (Østfold), Solveig
Schytz (Akershus) og Tore Opdal Hansen (Drammensregionen).
Signalene i styret var at den foreslåtte samkjøringen med Oslo kommune er
positiv og styrker prosjektets muligheter for å lykkes.
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Det kom ikke alternative forslag til deltakere i styringsgruppen for det felles
prosjektet.
Vedtak:
1. Sekretariatet gis fullmakt til å inngå avtale med Oslo kommune om å
slå sammen Osloregionens og Oslo Kommunes profileringsprosjekt til
ett prosjekt.
2. Sekretariatet gis fullmakt til å bistå med prosjektledelse og
prosjektressurser til et slikt felles prosjekt.
3. Prosjektet gjennomføres i tråd med revidert fremdriftsplan.
4. Harald Tyrdal (Hadeland), Per Inge Bjerknes (Østfold), Solveig Schytz
(Akershus) og Tore Opdal Hansen (Drammensregionen).oppnevnes
som medlemmer i prosjektets felles styringsgruppe.
Sak 43/13

Handlingsprogram for 2014
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til handlingsprogram
for 2014.
Direktør Øyvind Såtvedt i sekretariatet gjennomgikk handlingsprogrammet i
møtet. Han understreket at det for 2014 legges opp til et høyt aktivitetsnivå,
men med en tydelig prioritering av to store prosjekter, profileringsprosjektet
sammen med Oslo samt rulleringen av Osloregionens felles strategi for areal
og transport.
I forbindelse med saken ble det i styremøtet understreket at
samarbeidsalliansen må være aktsom i forhold til ikke å stille seg i en
posisjon der man bindes til et aktivitetsnivå som er høyere enn det som kan
finansieres via de årlige kontingentinntektene også etter 2014.
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til handlingsprogram for 2014.

Sak 44/13

Budsjett for 2014
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til budsjett for 2014.
Direktør Øyvind Såtvedt i sekretariatet gjennomgikk hovedtrekkene i
budsjettforslaget i møtet. Han presiserte at bruken av oppsparte midler i 2014
ikke tilsier et varig høynet aktivitetsnivå for samarbeidsalliansen.
Vedtak:
1. Styret godkjenner sekretariatets forslag til budsjett for 2014.
2. Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av budsjettposten for
prosjekter og tiltak som ramme for gjennomføring av
handlingsprogram for 2014.
3. Sekretariatet gis fullmakt til å gjennomføre tildelingen av midler til
prosjekt- og tiltaksansvarlige i tråd med de premisser som fremgår av
saken, herunder anledning til å utvise skjønn for det enkelte tiltak
innenfor den samlede rammen. Sekretariatet har overordnet ansvar
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for inngåelse av avtaler og innkjøp på vegne av Osloregionen i hht
Oslo kommunes innkjøpsreglement.
4. Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med
budsjettrapporteringen til styret i august/september,
november/desember, og regnskapsavleggelse i februar/mars.
Sak 45/13:

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010.
Uttalelse fra Osloregionen
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til uttalelse til
Regional Utviklingsplan for Stockholmsregionen 2010.
Vedtak:
Osloregionens styre oversender uttalelse til Regional Utviklingsplan for
Stockholmsregionen 2010 i tråd med forslag i saken.

Sak 46/13

Drøftingsdokument, Felles regional plan om areal og transport for Oslo
og Akershus. Uttalelse fra Osloregionen
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg med forslag til uttalelse til
drøftingsdokument utsendt fra plansamarbeidet om areal og transport i Oslo
og Akershus.
Vedtak:
Osloregionens styre oversender uttalelse til drøftingsdokumentet utsendt av
plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus i tråd med forslag i
saken.

Sak 47/13:

Utredningen ”Vestby godsterminal og innlandshavn - mange
muligheter - få barrierer”
Vedlagt møteinnkallingen var saksfremlegg og rapporten ”Vestby
godsterminal og innlandshavn - mange muligheter - få barrierer. Et bidrag til
overføring av gods fra vei til sjø og bane i Osloregionen”.
Vedtak:
Osloregionens styre tar rapporten ”Vestby godsterminal og innlandshavn mange muligheter - få barrierer. Et bidrag til overføring av gods fra vei til sjø
og bane i Osloregionen” til orientering.
Rapporten fremsendes til samferdselsdepartementet som innspill til arbeidet
med revisjon av gjeldende nasjonale godsstrategi, i forhold til behovet for en
godsterminal i det sør-østre benet i en nav-satelittmodell for Osloregionen og
hvor denne bør lokaliseres.

Sak 48/13

Orientering om prosjektet COINCO – The Scandinavian 8 million City
Muntlig orientering ved prosjektleder Floire Nathanael Daub.

Sak 49/13:

Hva skjer i Osloregionen?
Styrets medlemmer orienterte om aktuelle politiske saker fra sin
region/fylkeskommune.
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Sak 50/13

Sak 51/13

Korte orienteringer fra sekretariatet
Direktør Øyvind Såtvedt i sekretariatet orienterte kort om følgende saker:
- Osloregionen har fornyet sine nettsider som snart vil legges ut på www.
Sidene blir nå leselige fra nettbrett og smarttelefoner
(www.osloregionen.no)
- Osloregionens KOM-konferanse 2014 arrangeres torsdag 13. februar.
- Det ble arrangert et strategiseminar i administrativ koordineringsgruppe
18.9. Som følge av innspill her har man bl.a. endret møterytmen
(koordineringsgruppens møter legges to uker før styremøtene) og
gruppens behandling av styresaker synliggjøres overfor styret.
- Theis Juell Theisen slutter i sekretariatet. Rekruttering av hans etterfølger
iverksettes så raskt som mulig. Dette kan få konsekvenser for ATParbeidet.
- MIPIM 2014. Det ble minnet om at styremedlemmer eller andre som er
interessert i å delta på messen bør gi beskjed til sekretariatet, helst så
raskt som mulig av hensyn til bestilling av fly og hotell. Sekretariatet
sender ut en egen e-post med informasjon om messen til styret og adm.
koordineringsgruppe.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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Valle videregående skole - rehabilitering og nybygg.
Innspill til rapport fra forstudiegruppe.
En viser til rapport fra forstudiegruppe vedrørende rehabilitering og nybygg ved Valle videregående
skole.
Innspill til oversendt rapport:
Regionrådet for Hadeland har følgende innspill til rapporten som er oversendt:
Et viktig tilbud for Hadeland.
Valle Vgs har tradisjonelt vært viktig for Hadeland, når det gjelder utdanning innen landbruk.
Naturbruksutdannelsen på Valle er viktig for ungdommen vår region.
For året 2013/2014 har Valle 17 elever fra Hadeland.
Et framtidig godt tilbud på Valle, er av stor betydning for rekrutteringen til yrker innenfor
landbruket hos oss.
Godt tilbud må prioriteres.
Det er svært viktig at utviklingen av Valle Vgs skjer slik at det fortsatt kan gi et godt tilbud til
elevene. Når det gjelder utdanning innen landbruk, mener vi at det beste vil være et godt utviklet
husdyrbruk i skolens egen regi. Ser en på utviklingen av husdyrholdet i Oppland, bør tilbudet
inneholde mjølkeproduksjon, storfekjøtt basert på ammeku, smågrisproduksjon og sau.
Utviklingen av produksjon av storfekjøtt, basert på ammeku, er sterkt økende i Oppland. De senere
årene har det vært en sterk økning i antall ammekuer og antall spesialiserte ammeku-besetninger.
Dette burde vurderes når en vurderer utvikling av husdyrproduksjonen ved Valle Vgs.
Vi mener det beste for elevene er at husdyrproduksjonene er skolens egen produksjon, da det gir
best sikkerhet for kvalitet og kontinuitet.
Tilbud tilpasset utviklingen i Landbruket i Oppland.
Skolens husdyrproduksjon bør avspeile det som skjer ute i landbruket i Oppland. Tendensen er som
for øvrig i landet, stigende besetningsstørrelser. Pr. 1.1. 2013 hadde gjennomsnittlig melkekubesetning 23 årskyr, svineprodusenten hadde ca. 49 årspurker og sauebesetningen var på 62
vinterforede sauer.
En større husdyrproduksjon med 40 – 60 årskyr og 40 – 60 årspurker vil være en god arena for
læring, Her vil det hele tiden være hendelser, ulike utfordringer og elevene vil kunne oppleve
moderne fjøsteknikker. Større besetninger vil være attraktive for elevene.
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Delt løsning vurderes som det beste.
Det ville være den optimale løsningen om slike produksjoner kunne plasseres i en kompakt løsning
på Valle. En ser at dette kan være vanskelig, med Valles beliggenhet, med boliger og øvrig
sentrumsbebyggelse i nærheten.
Vi mener at en delt løsning, med husdyr på Presteseter, vil være en bedre løsning enn en løsning på
Valle, med reduserte besetningsstørrelser.
Regionrådet for Hadeland støtter opp om den delte løsningen som forstudiegruppas flertall går for.

Med vennlig hilsen
Regionrådet for Hadeland

Edvin Straume
regionkoordinator
Saksbehandlers telefon: 61 33 83 55

Kopi til:
Lunner kommune
Gran kommune
Jevnaker kommune

Sandsvegen 1
Rådhusvegen 39
Kirkegata 6
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2770 JAREN
3520 JEVNAKER
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Strategiplan for videregående opplæring.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Det vises til:
• Brev fra Oppland fylkeskommune av 19. februar hvor det er bedt om innspill til arbeidet
med strategisk plan for videregående opplæring.
• Vårt innspill oversendt 14. april i år.
• Forslag til strategisk plan for videregående opplæring, oversendt 23. oktober.
Mandatet for arbeidet.
I brev av 19. februar er følgende presentert som mandat for arbeidet:
«Komite for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående
opplæring. Mål og strategier for videregående opplæring skal inneholde en oversikt over aktiviteter
og organisering av videregående opplæring og gi føringer for prioriterte satsingsområder.
Planen skal blant annet gi en avklaring av framtidig skolestruktur og linjetilbud. Målet om bedre
kvalitet og økt gjennomføring i videregående opplæring skal ligge til grunn.»
Regionrådet for Hadeland merker seg at de to siste setningene i mandatet er utelatt i forslag som er
sendt på høring. Dette oppfatter regionrådet som et uttrykk for at konkret utforming av framtidig
skolestruktur med tilhørende linjetilbud, er noe en vil komme tilbake til.
Regionrådet vil understreke behovet for at dette arbeidet igangsettes så raskt som mulig etter at
den helhetlige strategien er vedtatt. En vil mot slutten av uttalelsen komme tilbake til hva en fra
Hadelands side mener det er viktig å ta hensyn til i en slik sammenheng.
Prioriterte politiske satsingsområder.
Regionrådet oppfatter det videre slik at det er de prioriterte politiske satsingsområdene som vil
være førende for arbeidet med å følge opp planen. Høringsuttalelsen er gitt på denne bakgrunn og
konkrete forslag vil være relatert til dette.
Regionrådet for Hadeland har først og fremst innspill til de utfordringene videregående opplæring
står overfor og som er omtalt i kap. 2.
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2.
Utfordringene for videregående opplæring.
Frafall i videregående opplæring.
Regionrådet for Hadeland er svært bekymret over at mer 17 % av ungdommene i Oppland mellom
16 og 25 år hverken er i gang med eller har fullført videregående opplæring. At bare 69 % fullfører
og består etter 5 år gir ytterligere grunn til bekymring.
Forskning dokumenterer en klar sammenheng mellom fullført videregående opplæring og et godt
yrkesaktivt voksenliv uten behov for langvarig bistand fra offentlig hjelpeapparat.
Frafallet varierer svært fra kommune til kommune i Oppland. (Fra 11 til 35 %). Årsaken til dette bør
undersøkes nærmere.
Kommunene på Hadeland er klar over at det kan dokumenteres nær sammenheng mellom god
grunnskoleopplæring og andel elever som gjennomfører videregående opplæring, og inviterer til
nært samarbeid for å bedre situasjonen. En vet videre at Oppland fylkeskommuner har klare mål om
å øke andelen som gjennomfører videregående opplæring, men mener at redusert frafall er så viktig
at det bør innarbeides som et politisk resultatmål i strategiplanen og for utforming av framtidig
skolestruktur og linjetilbud.
Behov for flere med yrkeskompetanse.
I dokumentet er behovet for økt yrkeskompetanse og fagutdanning godt dokumentert. Dette må få
konsekvenser for prioriteringen av det oppfølgende arbeid.
Elevtallsutviklingen.
Elevtallsutviklingen er forskjellig fra region til region. Framtidig struktur må ta hensyn til hvilke
regioner som har befolkningsvekst.
Sikre robuste skoler for fremtidens behov.
Denne formuleringen finner vi i prioriterte politiske satsingsområder både fra flertallet og
mindretallet. Den viktigste forutsetting for å bygge robuste skoler er solide fagmiljø og
forutsigbarhet i linjetilbudet. Dette bør innarbeides som prioritert politisk mål.
Vurdere konkurrerende utdanningstilbud i regionen sett i sammenheng med fylket for øvrig.
Dette er av flertallet i komiteen foreslått som prioritert politisk satsingsområde.
Regionrådet viser til innspillet vi ga i april i år. Her påpeker vi at Hadeland er en integrert del av
Osloregionen og har felles arbeidsmarked med Oslo og omliggende kommuner i Akershus og
Buskerud. Det kan i den forbindelse vises til NIBR rapport 2013: 1 «Inndeling i senterstruktur,
sentralitet og BA-regioner».
Å vurdere utdanningstilbud for vår region ut fra et fylkesperspektiv blir feil. Dette satsingsområdet
må derfor justeres for å kunne ta opp i seg føringer som er avgjørende for vår region.
En ber derfor om at følgende innarbeides som prioriterte politiske satsingsområder i kap. 2.8.
• Mål om redusert frafall i videregående skole.
• Behov for at flere tar fagutdanning.
• Utbygging av tilbud i regioner med befolkningsvekst.
• Skoler med solide fagmiljø og forutsigbart linjetilbud.
• Vurdere behovet for utdanning sett i sammenheng med fylket og den BA-region skolen
tilhører.
3.
Mål og kvalitet i opplæringen
Regionrådet for Hadeland har ikke konkrete innspill til endring av dette kapitlet men vil understreke
behovet for:
• Kompetent og god skoleledelse.
• Samarbeid med næringslivet for å sikre god overgang mellom Vg2 og læreplass.
• Øke andelen med fag- og svennebrev.
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4.
Viktige roller og funksjoner.
Gode lærer betyr mest.
Gode lærer er den viktigste forutsetningen for en god skole. Arbeidet med å rekruttere dyktige
lærere bør derfor prioriteres og systematiseres.
Som prioritert satsingsområde er innarbeidet at «lærere i videregående skole skal bruke en
prosentandel av sin stillingsressurs til etterutdanning og fordypning».
Etterutdanning og fordypning er viktig og må prioriteres. For å ha en oppfatning av hva punktet over
innebærer må dette konkretiseres slik at en vet hvilken ressurs en snakker om.
En ber derfor om at følgende innarbeides som prioriterte politiske satsingsområder i kap. 4.7.
• Arbeidet med å rekruttere dyktige lærere prioriteres og systematiseres.
• Prosentandelen av stillingsressursen som skal brukes til etterutdanning og fordypning må
tallfestes og det må redegjøres for hvordan ordningen skal gjennomføres.
5. Voksenes læring.
Regionrådet for Hadeland er av den oppfatning at tilbudet om videregående opplæring for voksen
er godt i vår region. Her gjennomføres det et godt arbeid av Karrieresenteret Opus Hadeland.
Utfordringene er vesentlig større når det gjelder å legge til rette for desentral høyskoleutdanning.
Regionrådet vil imidlertid understreke behovet for å starte opp arbeidet med følgende punkt som er
tatt inn som prioritert satsingsområde i kap. 5.1:
• Utvikle gode lokale føringer for arbeidsinnvandrere og minoritetsspråklige voksne med
behov for videregående opplæring.
Kommunene på Hadeland ser fram til at arbeidet med dette punktet kommer i gang og ønsker å
delta aktivt i dette.
6.
Strukturelle grep tilpasset finansieringssystemet.
På s. 28 i det oversendte forslaget står følgende:
«Rammetildelingen til Fagenhet videregående opplæring er synkende, og dette må føre til
endringer i dagens tilbudsstruktur og investeringer i nybygg og utstyr.»
Må det være slik? Bestemmer ikke fylkestinget selv rammetildelingen mellom fagenhetene?
En slik prioritering står i sterk strid til det første prioriterte politiske satsingsområdet i pkt. 2.8 på s.
15:
• Videregående opplæring skal være det viktigste verktøy i regional utvikling i Oppland
Dersom fylkeskommunen mener at videregående opplæring er det viktigste verktøyet for regional
utvikling må resursene prioriteres i henhold til dette.
Avklaring av framtidig skolestruktur og linjetilbud.
Dette var som tidligere nevnt en del av det opprinnelige mandatet. Når dette ikke er konkretisert i
strategiplanen regner en med at dette vil bli fulgt opp gjennom arbeid som igangsettes så snart
planen er vedtatt.
At videregående opplæring holder høy kvalitet, har robust struktur, god finansieringsordning og lite
frafall, er viktig for hele fylket.
For Hadeland er det i tillegg viktig at en tar inn over seg at:
• Hadeland videregående skole ligger innenfor Osloregionens bo- og arbeidsmarked.
Framtidig linjetilbud må være tilpasset dette.
• Transportordningen til skolen må bedres.
Selv om transporttilbudet er innenfor det lovpålagte har elever fra Jevnaker et vesentlig
bedre transporttilbud til skoler i Buskerud. Faren for at Jevnakerelever i større grad enn i
dag vil søke til Ringerike er derfor stor.
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Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Høringsuttalelse til handlingsprogram fra Statens vegvesen.
Det vises til e-post med informasjon om høringsfrist oversendt fra Oppland fylkeskommune 30.
september i år.
Saken ble behandlet av Regionrådet for Hadeland på møte 1. oktober – sak 34/13. Følgende
høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt:
Høringsuttalelse til handlingsprogram 2014 – 2023 fra Statens vegvesen.
Generelt:
Regionrådet for Hadeland merker seg at rammene til vegformål i perioden 2014-2023 økes med om
lag 50 % i forhold til dagens nivå. Økningen er noe mindre i første fireårsperiode, men trappes
gradvis opp utover i perioden.
Midler til drift og vedlikehold.
Med en vekst på 6 % øker rammene til drift og vedlikehold vesentlig mindre enn andre områder.
Likevel legges det til grunn at veksten i forfallet på riksvegstrekningene vil stoppe opp tidlig i
perioden 2014-2023.
• Regionrådet er opptatt av at en når målet om å stoppe veksten i forfallet tidlig i denne
NTP-perioden.
Trafikksikkerhet:
En av fire hovedmål for utviklingen av vegsektoren er visjonen om at det ikke skal forekomme
ulykker med drepte eller hardt skadde. Regionrådet for Hadeland vil understreke betydningen av
denne visjonen og vil påpeke at:
• Trafikksikkerhet må legges til grunn for all planlegging og utbygging.
Utbyggingsprosjekter med stor betydning for vår region:
Regionrådet for Hadeland er svært tilfreds med at midler til utbygging av Rv 4 og E 16 på Hadeland
er innarbeidet i handlingsprogrammet. En vil understreke behovet for at disse midlene beholdes i
programmet og at det legges stor vekt på framdrift av disse prosjektene slik at de kan gjennomføres
som forutsatt.
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Rv 4.
Igangsatt arbeid på prosjektet Lunner grense – Jaren, inkl. Lygna sør, vil være ferdig i 2016.
Regionrådet for Hadeland er godt fornøyd med at handlingsprogrammet legger opp til kontinuerlig
utbygging på Hadeland ved at en starter opp på strekningen Roa – Gran grense så raskt som mulig i
slutten av første fireårsperiode ved bruk av bompenger.
• Det er svært viktig med kontinuerlig utbygging av Rv 4 på Hadeland.
De største framkommelighetsproblemene på Rv 4 er nå i Nittedal og Oslo. På nesten hele denne
strekningen har veien en årsdøgntrafikk godt over 12 000 kjøretøy som er grensen til vegnormalen
for utbygging til fire kjørefelt. Sett på denne bakgrunn vil Regionrådet for Hadeland understreke
behovet for at:
• Det gjennomføres en ny planprosess i Nittedal som avklarer hvordan Rv 4 kan bygges ut til
fire-felts veg nord for Hagaentunnelen.
• Ved planlegging av nytt løp i Hagaentunnelen må en vurdere hele strekningen
Fossumkrysset/-Grorudkrysset i Oslo til Slattum i Nittedal.
• Planavklaring for Rv 4 i Oslo må prioriteres slik at midler kan innarbeides i Oslopakke 3 fra
2018
E 16.
E 16 gjennom Hadeland er den viktigste avlastingsveien nord for Oslo. Sammen med
Oslofjordforbindelsen utgjør vegstrekningen den «Ytre Ring» eller «Ring 4» rundt Oslo. Parsellen
Eggemoen - Olum er innarbeidet i handlingsprogrammet med oppstart i 2016. Ca. halvparten av de
statlige midlene til anlegget er lagt inn etter 2018.
Regionrådet for Hadeland vil understreke behovet for at:
• Planlegging og grunnerverv for E 16 Eggemoen – Olum gjennomføres som forutsatt slik at
byggestart kan skje som planlagt i 2016.
• Planlegging av strekningen Nymoen – Eggemoen i Ringerike kommune må gjennomføres
slik at vedtak om utbygging av denne parsellen kan innarbeides i NTP 2018-2027.
• Utbygging Bjørgum – Skaret starter opp i første planperiode.
• Planlegging Skaret – Hønefoss gjennomføres slik at videre utbygging av fire-felts veg kan
fortsette kontinuerlig fram til Hønefoss.
Brukerfinansiering:
Alle vedtatte riksvegprosjekter på Hadeland forutsetter brukerfinansiering gjennom bompenger. De
statlige andelene utgjør ca. 40 %.
Regionrådet for Hadeland vil gjenta synspunktene rådet hadde i høringsuttalelse til forslag til NTP:
• Statlig finansieringsandel av vegprosjekter må økes til minimum 60 %.
• Det må utvikles rabattordninger for lokalbefolkningen på linje med opplegger for
utbygging av E 16 gjennom Sør-Aurdal
Møtefri vei:
Rammen til vegformål økes som tidligere påpekt med ca. 50 % i planperioden. I forslag til NTP 20142023 fra transportetatene var Rv 4 på strekningen Gruatunellen og sørover foreslått bygd ut til
møtefri vei dersom ramma ble økt med 20 %. Tilsvarende var E 16 på strekningen Olum –
Lunnertunnelen foreslått bygd ut til møtefri vei ved økning av ramma med 45 %. Se vedlegg 5 b.
• Det er fremdeles stort behov for å bygge ut deler av Rv 4 og E 16 til møtefri vei. En ber om
at tiltak som var foreslått i etatenes forslag til NTP innarbeides i handlingsprogrammet
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Nasjonal transportplan 2014 - 2023
Høringsuttalelse til Jernbaneverkets handlingsprogram.
Det vises til e-post med informasjon om høringsfrist oversendt fra Oppland fylkeskommune 30.
september i år.
Saken ble behandlet av Regionrådet for Hadeland på møte 1. oktober – sak 34/13. Følgende
høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt:
Høringsuttalelse til handlingsprogram 2014 – 2023 fra Jernbaneverket.
Gjøvikbanen
Med over 1 mill. reisende pr. år er Gjøvikbanen blant de viktige transportårene inn mot Oslo.
For Gjøvikregionen, Hadeland og Nittedal er banen avgjørende for at området skal kunne sin del av
befolkningsveksten som vil komme i Osloregionen.
I tråd med nasjonale forventninger til kommunal planlegging legger kommune opp til en bolig og
næringspolitikk som tar utgangspunkt i at tilbudet på Gjøvikbanen bygges ut i takt med
etterspørselen. Langs banestrekningen er det en tydelig senterstruktur hvor kommunene prioriterer
boligbygging i tettedene Nittedal, Harestua. Gran, Raufoss og Gjøvik.
Gjøvikbanen er den eneste banestrekningen hvor persontrafikk er konkurranseutsatt. NSB
Gjøvikbanen trafikkerer strekningen på kontrakt som utløper sommeren 2016. Kontrakten
inneholder opsjon som muliggjør forlengelse på to år. Materiellet som benyttes er gammelt og vil nå
sin tekniske levealder i løpet av avtaleperioden.
Gjøvikbanen var også den eneste banestrekning som fikk tilbudet sitt redusert som følge av
omlegging til ny ruteplan på Østlandet i des. 2012. Alle avganger til Skøyen ble tatt bort og en
avgang fra Hakadal ble fjernet.
Banestrekningen må oppdateres slik at bedre tilbud er på plass når nåværende anbudsperiode
utløper.
I forslag til handlingsprogram peker Jernbaneverket på at det er behov for å skifte ut materiell på
banestrekningen og at det er behov for oppgradering i den forbindelse.
Regionrådet for Hadeland mener at det er svært viktig at dette skjer når nåværende anbudsperiode
utløper.
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En kan derfor ikke akseptere at det ikke er avsatt midler til investeringstiltak på Gjøvikbanen før
etter 2018. Planarbeid må settes i gang straks og midler til utbygging innenfor følgende områder må
flyttes fram til første fireårsperiode (2014-2017):
• Banestrøm, økt strømforsyning for nytt/økt materiell
• Krysningsspor
• Stasjon-/plattformtiltak
Mer til fornyelse i første fireårsperiode:
Regionrådet har merket seg at det er avsatt 1,058 mrd. til fornyelse på Gjøvikbanen i planperioden
At bare 123 mill. er planlagt brukt i første fireårsperiode kan ikke aksepteres. Sett på bakgrunn av at
nåværende anbud utløper i 2016(18) bør minst halve beløpet brukes i denne perioden.
Midler til planlegging.
Utfordringene til Gjøvikbanen er mange. Spesielt er det viktig å få avklart kapasiteten i
Osloområdet. Tilgang til Oslo S, kapasitet i Brynsbakken og trase gjennom Nordmarka er viktige
problemstillinger.
Deler av dette vil trolig bli avklart i KVU-arbeidet som er igangsatt for å utrede kollektiv
transportkapasitet i Osloområdet. Resten av banestrekningen må avklares gjennom annen
planprosess.
Regionrådet for Hadeland krever derfor at det igangsettes en planprosess som omfatter hele
strekningen og at midler til dette innarbeides i handlingsprogrammet.
Målet må være at:
• Gjøvikbanen bygges ut til samme standard og hastighet som på vedtatte IC-strekninger
Ringeriksbanen
En dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss vil være av stor betydning for
befolkningen i Jevnaker kommune. Videre planlegging må gjennomføres slik at utbygging kan starte
opp i 2018/19.
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Melding om vedtak. Søknad om ruteløyve mellom
Ringerike/Hole og Gardermoen
Vi viser til søknad av 27.9.2013 og tilsendt saksframlegg i sak 34/2013 til hovedutvalget for samferdsel.
Hovedutvalget vedtok følgende den 21.11.2013 (enstemmig – som samferdselssjefens forslag)
1. Hovedutvalget for samferdsel imøtekommer søknad fra Askeladden Reiser og Transport v/Rolf
Lie, 3512 Hønefoss om fornyelse av ruteløyve på strekningen Hole/Ringerike – Gardermoen på
følgende vilkår:
- Det forutsettes at løyvesøkeren kan dokumentere at formelle krav om vandel, økonomi og
faglig kompetanse er oppfylt.
- Løyvet fornyes for 10 år på samme vilkår som tidligere, som rent kommersielt tilbud uten
offentlig driftstilskudd.
- Løyvet kan, med hjemmel i Lov om yrkestransport § 27.2) bli kalt tilbake i forbindelse med
eventuell konkurranse for ruten.
- Det gis kun anledning til lokaltrafikk underveis dersom dette er avtalt med Buskerud
Kollektivtrafikk AS (i Buskerud) eller Opplandstrafikk (i Oppland).
Avgjørelsen kan påklages innen 3 uker.
Løyvesøkeren er også innehaver av 9 turvognløyver og 4 godstransportløyver. Det er derfor
dokumentert at formelle krav om økonomi og faglig kompentanse er oppfylt. Vi må for ordens skyld
be om at det sendes inn oppdatert politiattest da denne ikke skal være eldre enn tre måneder.
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samferdselsrådgiver
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REGIONAL HANDLINGSPLAN FOR HADELAND 2014.
Utkast:
Planen skal beskrive de tiltakene Regionrådet for Hadeland planlegger å gjennomføre ved
bruk av midler fra ”Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og samarbeidende
kommuner på Hadeland”.
Den årlige ramma er på 3 500 000 kr.
(2,5 mill fra Ofk + 1 mill fra kommunene)
I tillegg vil vi ha noen ubenyttede midler fra årets avtale.
I 2013 vil det være flere prosjekter som av ulike årsaker ikke blir igangsatt. Blant disse er:
• Regional plan for natur- og kulturarv.
• Informasjonsskilt langs innfartsårer.
• Økoløft – «Jøtt godt» (Statlige satsing ikke videreført)
I tillegg kommer at prosjektet «Temakart Hadeland» er omorganisert og gjennomført innenfor
tidligere tildelt kostnadsramme.
Udisponerte midler ved årets utgang er beregnet til 778 422 kr.
Disponible midler for 2014

Ca

4 278 422

1. Igangsatte flerårige prosjekt (bundne midler):
•

Hadeland – Nært og naturlig
Regionens bo- og etablererprosjekt.
Tidsperspektiv fram t.o.m. 2015.
Regionrådets prosjektleder finansieres gjennom prosjektet.
Gjennomføring i tråd med vedtatt prosjektplan og
informasjon gitt regionrådet og kommunestyrene.

•

Reiselivssamarbeidet Ringerike – Hadeland - Gjøvikregionen.
Midler avsatt i tråd med mål om ny reiselivsdestinasjon.
Nødvendig bevilgning dersom kommunenes bidrag i 2014 skal
holdes på dagens nivå 100 000.
Utfasing av midler må avklares i 2014t.

480 000

•

Klimapådriver
Prosjekt med varighet ut (2012 – 2015)
Finansieringsbehov for 2014 noe usikker.
Det arbeides med tilleggsfinansiering.

400 000

•

Lokal transport på Hadeland.
Prosjekt for å redusere klimagassutslippene fra privat bilbruk
til utvalgte skoler og arbeidsplasser og dokumentere dette.
Prosjektleder i 40 % stilling.
Prosjektet avsluttes sommeren 2014.

200 000

•

Nasjonalt Glassmuseum.
Forprosjekt vil foreligge i januar 2014
Ytterligere finansieringsbehov må avklares i dialog med Oppland fk.

200 000

1 500 000

2 780 000

2. Nye prosjekter.

Til disp:

1 498 422

• Desentralisert utdanning.
Bygger på avtale inngått med kommunene og
medlemskap i Studiesenteret.no.
Avdekke behov og samarbeide med kommunen og lokalt næringsliv.
Regioner med gode data vinner kampen om desentraliserte opplegg.
Prosjekt i regi av Karrieresenteret Opus-Hadeland.

300 000

• Jevnaker 2020.
Stedsutvikling Nesbakken..

150 000

• Innlandsfiske Randsfjorden
Forutsetter dokumentasjon på effekt og tilsvarende beløp fra
Gjøvikregionen og bidrag fra kommunene

100 000.

•

Kompetanseheving / utviklingsarbeid – landbruk
Videreføring av arbeidet i regi av Hadelandsbonden 2020.
Mål:
- Motivere unge til å ta over gårdsbruk.
- Faglig nettverksbygging
- Lokal matproduksjon

100 000

•

Skilting
Informasjonsskilt langs innfartsveger og på sentrale plasser.
Foreløpig prosjektbeskrivelse ble utarbeidet av HRR i 2012
Midler avsatt i 2013 ikke benyttet.
Nåværende reiselivsorganisering har bekreftet at prosjektet ønskes
igangsatt i 2014. Prosjektplan må revideres.
Midler avsatt i 2013 overføres.

250 000

•

Meningsfull hverdag.
Prosjekt i regi av Blå Kors for personer som trenger støtte til
sosial integrering. Videreføring av tidligere prosjekt «Veien videre»
Forutsetter kommunal medfinansiering fra Gran og Lunner.

100 000

•

Oppfølgingsprosjekter - Regional plan for Hadeland

300 000

•

Avsatt reserve

198 422
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