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45/12 Orienteringssaker 7. desember 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
45/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling

Behandling:
Regional plan for klima og energi.
Rådgiverne Terezia Lestinska og Christen Næss orienterte om fylkeskommunes arbeid med å lage ny
regional plan for klima og energi.
Fylkeskommunens forrige klima‐ og energiplan er fra 2007.
Målet med den nye planen er bl.a. å vise hvordan Oppland fylkeskommune kan bidra til å nå nasjonal
mål om å redusere klimagassutslippet med 30 % innen 2020. Det er en utfordring at mye av
utslippene i Oppland kommer fra vegtrafikk.
Det er gjennomført rådslag for temaene bioenergi, transport og landbruk.
Forslag til plan vil bli lagt fram for fylkestinget i april.
Nytt fra fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
- Barnevern
Regjeringa er svært opptatt av at barnevernet skal fungere bra.
Viktig at kommunene har god kompetanse. Det vil komme nye midler i 2013.
Fylkesmannen er glad for at ingen kommuner i Oppland er anmeldt og håper å unngå dette.
- Skoleutfordringer
Største utfordringene i ungdomsskolen og ved overgangen til videregående skole.
Få ungdomsskoler i Oppland legger til rette for at elever kan ta fag på vgd. nivå. Flere skoler
bør kunne samarbeide om dette.
- Miljøområdet
Fokus på slåttemark og arter som må tas vare på.
- Arbeid etter 22. juni.
Viktig at det skapes gode holdninger og utarbeides gode risikoanalyser som tas inn i
planverket til kommunene.
- Kommunenes driftsresultat.
Dette bør være på minst 3 % av kommunens driftsinntekter.
- Disposisjonsfond.
Jevnaker og Gran ligger over landsgjennomsnittet. Lunner noe under.
- HRA – Biogass.
Fylkesmannen har valgt å behandle saken på nytt. Den er nå oversendt Klif.
- Fylkesmannsembetet har fått ny hjemmeside.
- Jordvern.
Fylkesmannen har hatt møte med Landbruks‐ og matdepartementet.
Fått bekreftet at fylkesmannen må være minst så restriktiv som nå.
- Innsigelsesinstituttet
Drøftet på fylkesmannsmøte.
Ligger ikke an til justeringer. Krever i tilfelle politisk endring av regelverket.
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Samhandlingsreformen.
De økonomiske forutsetningene ser i store trekk ut til å holde.
Kjøp av ø‐hjelp fra SI vil ikke bli akseptert.
Klima
Vil å være mulig å søke om midler til gode prosjekt.
Prosjekt Stat – Bedrift.
Næringsansvarlig i kommunene må møte når det blir invitert til samling.
Ung i Oppland.
Vellykket prosjekt hos fylkesmannen. Kommunene oppfordres til å følge opp.
Viktig at kommunale prosjekter blir en del av kommunens arbeidsgiveransvar.

Det ble åpnet for kort diskusjon/spørsmålsrunde etter fylkesmannens orientering.
Nytt fra Oppland fylkeskommune.
Fylkesvaraordfører orienterte bl.a. om:
‐ E 16 og Rv 4
Prinsippvedtak om utbygging med delvis bompengefinansiering vil bli behandlet av
fylkestinget 11. – 13‐ des.
‐ Fylkestinget vil også behandle sak om byggegrense og avkjørsler langs fylkesveger.
‐ Innlandsoffensiven.
Handlingsdel skal utarbeides sammen med Hedmark fylkeskommune. Kommunene inviteres
til å komme med innspill.
‐ Samferdselskonferanse for Innlandet vil bli arrangert på Hamar 12. februar.
‐ Sillongenkonferansen 6. februar.
‐ KS Hedmark og Oppland har strategikonferanse på Gjøvik 6. og 7. feb.
‐ Fylkeskommunene evaluerer RHP‐prosessen sin.
‐ Tilskudd til friluftstiltak. Søknadsfrist 15. januar.
Handlingsplan for kollektivtransport i Buskerud.
Regionkoordinator orientert om at Buskerud fylkeskommune er i ferd med å utarbeide
handlingsprogram til kollektivtransportplanen de vedtok i fjor. Arbeidet skal foregå i perioden fram til
1. mai 2013. Om flybussen skal legges ut som offentlig kjøp vil bli avgjort i arbeidet med denne
handlingsplanen.
Konklusjon:
Det sendes skriftlig henvendelse til Oppland fylkeskommune hvor en ber dem ta initiativ til møte
med Buskerud fylkeskommune.
Bakgrunnen for et slikt møte vil være følgende resultatmål som er innarbeidet i RHP 2013:
«Arbeide for godt kollektivtilbud på veg og bane mot Akershus og Buskerud (‐‐‐‐‐‐)»
Arbeidssituasjonen ved regionkontoret.
Leder av regionrådet orienterte om at langvarig sykdom har ført til at viktige arbeidsoppgaver ikke
har vært mulig å utføre ved regionkoordinator i høst. Dette har spesielt gått ut over arbeidet med
Regional plan for Hadeland.
Etter drøfting i ordfører‐/rådmannsmøte er det blitt enighet om følgende:
Regionkoordinator prioriterer følgende arbeidsoppgaver i jan/feb. 2013:
 Regional plan for Hadeland
 Stor‐Oslo Nord
 Nasjonalt glassmuseum
Forespørsel og arbeidsoppgaver knyttet til andre forhold følges ikke opp av regionkoordinator.
Dette innebærer også at planlagt møte i regionrådet 1. februar ikke gjennomføres.
Utbygging av Rv 4 gjennom Gran.
Regionrådsleder opplyste om at forslag om utbygging og finansiering av Rv 4‐prosjektene i Gran var
behandlet i statsråd samme dag.
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Vedtak
Sakene tas til orientering med de presiseringer som framkommer av protokollen.
[Lagre]

46/12 Referatsaker 7. desember 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
46/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering.
Møtebehandling

I tillegg til utsendte dokumenter ble følgende utdelt i møtet:
‐ Referat fra styremøte i Osloregionen 27.11. 2012
Det var ellers enighet om å følge opp avslaget om utlysing av tilbud for Vg 2 frisør ved Hadeland vgs.
Vedtak
Sakene tas til orientering.
Avslag om utlysing av tilbud for Vg 2 frisør ved Hadeland vgs. tas opp med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]

47/12 Framtidig organisering av fellesoppgaver innen reiselivet.
Økonimisk bidrag i 2013.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
47/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland er positive til prosessen som er igangsatt for å få til et felles reiselivsorgan
for Hadeland, Ringerike og Gjøvikregionen.
Dersom arbeid med slikt reiselivsorgan igangsettes, med mål om realisering så raskt som mulig, vil
økonomisk bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2013 bli videreføres på samme nivå som i år.
Det vil være viktig at den nye organisasjonen utvikler en tydelig markedsstrategi.
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Så snart det er praktisk mulig forventer en at det tas kontakt med Visit Romerike og Akershus
Reiselivsråd med tanke på videre utvidelse.

Møtebehandling
Vedtak
Regionrådet for Hadeland er positive til prosessen som er igangsatt for å få til et felles reiselivsorgan
for Hadeland, Ringerike og Gjøvikregionen.
Dersom arbeid med slikt reiselivsorgan igangsettes, med mål om realisering så raskt som mulig, vil
økonomisk bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2013 bli videreføres på samme nivå som i år.
Det vil være viktig at den nye organisasjonen utvikler en tydelig markedsstrategi.
Så snart det er praktisk mulig forventer en at det tas kontakt med Visit Romerike og Akershus
Reiselivsråd med tanke på videre utvidelse.

[Lagre]

48/12 Regional ungdomssarsing på Hadeland 2013 ‐ 2015.
Søknad til Oppland fylkeskommune.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
48/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland ber om at det sendes søknad om midler til ungdomssatsing på Hadeland
2013 – 2015. Slik søknad sendes Oppland fylkeskommune sammen med søknad om videreføring av
prosjektet «Transportordning for ungdom».
Det må tas forbehold om vedtak om kommunale egenandeler.
En henstiller til kommunene om å finne rom til kommunal egenandel, slik at prosjektet kan
gjennomføres med planlagt aktivitet i alle kommuner.

Møtebehandling
Regionkoordinator opplyste at presiseringer Jevnaker kommune kom med i notat oversendt leder
av kulturkontoret for Gran og Lunner 4. des. vil bli innarbeidet ved gjennomføringen av prosjektet.

Vedtak
Regionrådet for Hadeland ber om at det sendes søknad om midler til ungdomssatsing på Hadeland
2013 – 2015. Slik søknad sendes Oppland fylkeskommune sammen med søknad om videreføring av
prosjektet «Transportordning for ungdom».
Det må tas forbehold om vedtak om kommunale egenandeler.
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En henstiller til kommunene om å finne rom til kommunal egenandel, slik at prosjektet kan
gjennomføres med planlagt aktivitet i alle kommuner.

[Lagre]

49/12 Pegional plan for natur‐ og kulturarv på Hadeland.
Forprosjekt og videre planarbeid.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
49/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland ber kommunene prioritere arbeidet med forprosjekt for «Regional plan for
natur‐ og kulturarv på Hadeland» slik at rapport kan foreligge 1. februar 2013.
Muligheten for videre planarbeid må avklares i forprosjektet, slik at regionrådet kan ta stilling til
dette i sitt møte i mars 2013..
Møtebehandling

Vedtak
Regionrådet for Hadeland ber kommunene prioritere arbeidet med forprosjekt for «Regional plan for
natur‐ og kulturarv på Hadeland» slik at rapport kan foreligge 1. februar 2013.
Muligheten for videre planarbeid må avklares i forprosjektet, slik at regionrådet kan ta stilling til
dette i sitt møte i mars 2013..
[Lagre]

50/12 Regional handlingsplan for Hadeland 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
50/12

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2013» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2013.

Møtebehandling
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Vedtak
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2013» vedtas som retningsgivende for bruk
av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2013.

[Lagre]

51/12 Møteplan 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
07.12.2012

Saknr
51/12

Innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas.
Møtene i Regionrådet for Hadeland vil i 2013 starte kl. 9.00.
Møtebehandling
Leder av regionrådet foreslo at møtet 1. februar utgår. Dette vil være i tråd med opplysninger gitt
under orienteringssaker på dagens møte.
Vedtak
Framlagt forslag til møteplan vedtas, men den endringen at

utgår.
Møtene i Regionrådet for Hadeland vil i 2013 starte kl. 9.00.
[Lagre]
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foreslått møte i regionrådet 1. februar

