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37/11 Orienteringssaker 28.10.11
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
37/11

Innstilling:
Sakene tas til orientering.
Møtebehandling
Regional plan for folkehelse i Oppland 2012 – 2015, m/handlingsprogram.
Fylkesfolkehelsekoordinator Ane Bjørnstad orienterte om planforslaget som har fått tittelen
«Opplagt i Oppland».
Høringsfristen er 21. nov.
Konklusjon:
Ordførerne får ansvaret for å utarbeide høringsuttalelse innen fristen.
Regionadministrasjonen er sekretær for arbeidet.
Uttalelsen legges fram som referatsak på neste møte.
Ungdomssatsing i regionen
Fritidsleder Rune Larsen og seksjonsleder Martha Tuff orienterte om årets opplegg – «Aktiv sommer»
og «Filmfokus».
Det ble også orientert om søknad for videre ungdomssatsing i 2012. Søknadsfristen er 15. nov.
For at ungdomstiltakene skal kunne videreføres i 2012 må kommunene bidra med sin del av
finansiering.
Søknaden vil bli sendt og lagt fram som referatsak på neste møte
Avisbilag Osloregionen
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes orienterte om avisbilaget for Osloregionen som kommer
ut med Aftenposten i månedskiftet januar/februar
Nytt fra fylkeskommunen
Regionkontakt Ove Søberg orienterte om:
‐ Fylkestinget i juni og vedtak om delvis bompengefinansiering av Rv.4.
‐ Fylkespolitikerne er opptatt av at bompengeandelen er stor ved mange veiprosjekt og at
belastningen på lokalbefolkningen blir stor. Fylkesutvalget har vedtatt henvendelse som er
oversendt dep. og transportkomiteen.
‐ Rv. 4 er ikke nevnt i forslag til statsbudsjett. Tror ikke det har konsekvenser for oppstart av
prosjektet i 2012.
‐ Utbygging av Rv 34 i Søndre Land er startet opp.
‐ Jernbaneforaene i Norge har laget felles utredning om behovet for modernisering av
jernbanenettet. Utredningen er lagt ut på fylkeskommunens hjemmesider.
‐ Inndeling av fylkesvegnettet i funksjonsklasser. Sak sendt på høring til kommunene.
‐ Det arbeides med nytt handlingsprogram for fylkesvegnettet.
Det legges opp til møter med kommunene i jan./feb. – før høringsprosessen for NTP.
‐ Bidrag til drift av Hadelandshagen.
‐ Nettverksmøte for gründere på Hotell Hadeland 15. og 16. nov.
‐ Bidrag til stedsutviklingsprosjektet Jevnaker 2020
‐ Festivalkonferanse 23. og 24. nov.
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Hadeland vgs.
Skolen overleveres 1. mai. Åpning 20. august. De økonomiske rammene for byggeprosjeket
holdes.
Fylkestingsrepresentant Reidun Gravdal orienterte om konstitueringen av det nye fylkestinget:
‐ Gro Lundby (Ap) har blitt Opplands første kvinnelige fylkesordfører.
‐ Ap, Sp. Krf. og SV utgjør posisjonen.
‐ Det settes ned tre faste politiske komiteer, en for kultur, miljø og næring, en for samferdsel,
en for opplæring og kompetanse.
Regional handlingsplan for Hadeland 2012.
Regionkoordinator la fram og gjennomgikk revidert forslag til Regional handlingsplan for Hadeland
2012. Forslaget bygger på tidligere utkast presentert for regionrådet på forrige møte.
Den regionale handlingsplanen for 2012 vil være førende for bruk av partnerskapsmidler kommende
år. Endelig plan vil bli vedtatt av regionrådet på møtet 25. nov.
Regionrådet for Hadeland – Reglement.
Regionrådets reglement ble gjennomgått.
Regionrådet vil få egen sak om dette i løpet av 2012.
Regional plan for Hadeland.
Forslag til justering av planprogram som følge av høringsprosess:
På forrige møte (sak 33/11) fikk ordførerne fullmakt til å avgi innstilling om nødvendig endring av
planprogrammet som følge av innkomne høringsuttalelser.
Regionkoordinator Edvin Straume orienterte om de foreslåtte endringene av planprogrammet.
Justert planprogram er nå oversendt fylkeskommunen til endelig vedtak.
Det ble også gitt orientering om arbeidsseminar som vil bli avholdt 23. nov. Tema: «Våre fortrinn».
Kommuneplanene, hovedgrep og arealdisponering:
Det ble gitt orientering om de tre kommuneplanene. Følgende orienterte:
Om kommuneplanen for Lunner:
rådmann Tore M. Andresen.
Om kommuneplanen fro Gran:
virksomhetsleder Trygve Rognstad.
Om kommuneplanen for Jevnaker:
plansjef Trond H. Krågsrud
Vedtak
Sakene tas til orientering med de presiseringer som framkommer av protokollen.
[Lagre]

38/11 Referatsaker 28.10.2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
38/11

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Det ble stilt spørsmål til referat fra møte mellom rådmenn og regionkoordinator 4.10.11.
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Spørsmålene ble besvart av rådmennene og regionkoordinator.
Regionkoordinator gjorde oppmerksom på at regionrådets henstilling om utlysning av Vg2 Frisør ved
Hadeland vgs. ikke var etterkommet i FOS rundskriv 20‐2011 – Utlysing av opplæringstilbudet 2012‐
2013.
Saken vil bli tatt opp igjen med Oppland fylkeskommune.
Vedtak
Sakene tas til orientering med presisering som framkommer av protokollen.
[Lagre]

39/11 Regionalt handlingsprogram 2012
Høringsuttalese fra Regionrådet for Hadeland
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
39/11

Innstilling:
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas
Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas .
[Lagre]

40/11 Planstrategi og planprogram for kommuneplan for Oslo 2013 ‐ 2030.
Høringsuttalese fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Innstilling:
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas
Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas
[Lagre]
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Saknr
40/11

41/11 DET SKAL KRIBLE. Strategisk plan for Den kulturelle skolesekken i
Oppland 2012 ‐ 2015.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
41/11

Innstilling:
Høringsuttalelse, innarbeidet i dokumentet, vedtas som regionrådets uttalelse i saken.
Møtebehandling
Representanten Pål H. Eriksen fremmet følgende endringsforslag til nest siste avsnitt i
høringsuttalelsen:
«Skoleforankring:
DKS ordningen inneholder et stort potensiale for læring. Det forutsetter at skolene får større
innflytelse på de DKS‐produksjonene de mottar, slik at DKS kan innpasses i skolenes planer. Det må
jobbes både på lokalt nivå og på fylkets nivå med å legge til rette for informasjon, lærerveiledning og
kompetansetiltak.»
Vedtak
Høringsuttalelse, innarbeidet i dokumentet med endringsforslag fremmet av Pål H. Eriksen, vedtas
som regionrådets høringsuttalelse i saken.
[Lagre]

42/11 Hadeland ‐ Ringerike reiseliv.
Evaluering av fellestjeneste.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
42/11

Innstilling:
Konklusjon og anbefaling, presentert i saksdokumentet, tas til orientering.
Regionrådet vil ta endelig stilling til saken når endelig rapport framlegges på møtet 25. november.
Møtebehandling
Vedtak
Konklusjon og anbefaling, presentert i saksdokumentet, tas til orientering.
Regionrådet vil ta endelig stilling til saken når endelig rapport framlegges på møtet 25. november.
[Lagre]
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43/11 Osloregionen ‐ valg av representant til styret
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
28.10.2011

Saknr
43/11

Innstilling:
Som representant til styret for Osloregionen velges: …………………………………………………………………………..
Som vararepresentant til styret velges: ……………………………………………………………………………………………….
Representantene velges for en periode på to år.
Møtebehandling
Som representant til styret for Osloregionen ble foreslått: ordfører Harald Tyrdal, Lunner
Som vararepresentant til styret ble foreslått: ordfører Knut M. Lehre, Gran.
Vedtak
Som representant til styret for Osloregionen velges: ordfører Harald Tyrdal, Lunner
Som vararepresentant til styret velges: ordfører Knut M. Lehre, Gran.
Representantene velges for en periode på to år.
[Lagre]
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