MØTEPROTOKOLL

Regionrådet
Dato:
Sted:

02.09.2016 kl. 9:00-13:30
Gran rådhus

Møtt:

Harald Tyrdal, Lunner
Kristin Myrås, Lunner
Halvor Bratlie, Lunner
Willy Westhagen, Gran
Rune Meier, Gran
Randi Eek Thorsen, Gran
Harald Antonsen, Jevnaker
Trine Lise Olimb, Jevnaker
Anne Elisabeth Thoresen, OFK
Olaf Nils Diserud, OFK

Møtende
varamedlemmer:

Bård Brørby, Jevnaker – for Lars Magnussen

Forfall:

Lars Magnussen , Jevnaker

Fra
administrasjonen:

Hjalmar Solbjør, ass.fylkesrådmann OFK
Terezia Hole, OFK
Bente Rudrud, ass rådmann Lunner
Leif Arne Vesterås, ass rådmann Gran kommune
May Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Sigmund Hagen, regionkoordinator
Kristin Molstad, klimapådriver

Ellers møtte:

Tommy Hernes, KS – til orientering om regionreform
Eli Blakstad, ass fylkesmann – til orientering om regionreform

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes
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SAKSLISTE

17/16

11/00495-39

Reglement for Regionrådet for Hadeland - endringer

18/16

11/02958-144

Tildeling av midler til utvikling av Solobservatoriet på Harestua

19/16

11/02958-142

Søknad om støtte til prosjektet Nasjonalt glassmuseum

20/16

11/02958-145

Mat og opplevelser

21/16

14/02407-32

Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - Høring.

Tema orienteringer: Regionreform
 KS v/ Tommy Hernes
 Oppland Fylkeskommune v/ fylkesutvalgsrepresentant Anne Elisabeth Thoresen og
ass.fylkesrådmann Hjalmar Solbjør
 Fylkesmannen i Oppland v/ ass. Fylkesmann Eli Blakstad
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17/16 Reglement for Regionrådet for Hadeland – endringer
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Saknr
17/16

Regionkoordinators innstilling:
Endringsforslagene i reglement for Regionrådet for Hadeland vedtas som gjeldende og skrives inn i
reglementet.
Regionrådets behandling 02.09.2016:
Endringsforslag fra Rune legges til i teksten:
Pkt. 10:
«innkalles formannskapsmedlemmene» i stedet for «inviteres»
Pkt. 5:
Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast på
høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for
ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.

Regionrådets vedtak 02.09.2016:
Endringsforslagene i reglement for Regionrådet for Hadeland vedtas som gjeldende og skrives inn i
reglementet, med følgende tillegg:
Pkt. 10:
«innkalles formannskapsmedlemmene» i stedet for «inviteres»
Pkt. 5:
Høringsuttalelsene sendes med kopi til regionrådets medlemmer. I tvilstilfeller sendes utkast på
høring til regionrådets medlemmer, og ved uenighet vurderer regionrådsleder behov for
ekstraordinært møte, eller om regionrådet ikke skal gi noen uttalelse.

[Lagre]
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18/16 Tildeling av midler til utvikling av Solobservatoriet på Harestua
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Saknr
18/16

Regionkoordinators innstilling:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 100 000,- til prosjekt for
utvikling av Solobservatoriet på Harestua.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med
de forutsetninger denne avtalen inneholder.
Regionrådets behandling 02.09.2016:
Solobservatoriet vil komme på besøk i regionrådet snart. Og det er signalisert at det kommer en
søknad neste år på et enda større beløp.

Regionrådets vedtak 02.09.2016:

I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 100 000,- til prosjekt for
utvikling av Solobservatoriet på Harestua.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med
de forutsetninger denne avtalen inneholder.
[Lagre]
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19/16 Søknad om støtte til prosjektet Nasjonalt glassmuseum
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Saknr
19/16

Innstilling:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 200 000,- til prosjekt for etablering
av Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.
Regionrådets behandling 02.09.2016:
Regionrådet ønsker at Regionrådet og regionkoordinator bør være aktivt inne i disse prosjektene.
Regionrådets vedtak 02.09.2016:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 200 000,- til prosjekt for etablering
av Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.
[Lagre]
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20/16 Mat og opplevelser
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Saknr
20/16

Regionkoordinators innstilling:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 100 000,- til gode prosjekter for å
fremme lokalprodusert mat og opplevelser.

Regionrådets vedtak 02.09.2016:
I henhold til Regional handlingsplan for Hadeland 2016 bevilges 100 000,- til gode prosjekter for å
fremme lokalprodusert mat og opplevelser.
[Lagre]
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21/16 Utredning av fylkesmannens fremtidige struktur - Høring.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
02.09.2016

Saknr
21/16

Regionkoordinators innstilling:
Regionrådet for Hadeland fremhever viktigheten av at fylkesmannens fremtidige struktur må ses i
sammenheng med den pågående regionreformen. Det er viktig at de folkevalgte regionene utformes
først og at fylkesembetes inndeling tilpasser seg de eventuelle nye folkevalgte regionene. Det
oppleves som utfordrende at regionale statsetater er fragmentert og følger ulike geografiske
inndelinger. Derfor må man unngå økende fragmentering mellom regionalt folkevalgt nivå og
fylkesmannen sammenlignet med dagens situasjon. Regionrådet vil understreke viktigheten av at
regional forvaltning skal følge nye folkevalgte regioners grenser.
Regionrådet for Hadeland vil understreke viktigheten av at embetet rendyrkes som tilsyns- og
kontrollorgan mens utviklingsoppgaver skal ligge til de nye folkevalgte regionene.
Regjeringen har satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av
kommunene, med sikte på redusert detaljstyring av kommuner. Regionrådet vil påpeke at dette er
viktig i forhold til fylkesmannsembetets rolle som tilsyns- og kontrollorgan.
Hadelandsregionen er i dag tilknyttet ulike fylkeskommuner og regionale statlige aktører. Jevnaker
kommune er en del av regionsamarbeidet i Ringerike og har tilhørighet til Buskerud gjennom politi
og- helsesamarbeid. Samtidig er Gran og Lunner en del av bo- og arbeidsregionen i Oslo og Akershus.
Regionen samarbeider også nært med andre fylker på viktige områder som areal- og
transportplanlegging, samferdselsutvikling, næringsutvikling og profilering.
Dermed vil det være naturlig at Hadelandskommunene må ta en debatt om hvilke fremtidige
folkevalgte organer og embeter regionen naturlig bør være en del av.

Regionrådets behandling 02.09.2016:
Saken ble innledet med orienteringer av Eli Blakstad, assisterende Fylkesmann.
Regionrådets vedtak 02.09.2016:
Regionrådet for Hadeland fremhever viktigheten av at fylkesmannens fremtidige struktur må ses i
sammenheng med den pågående regionreformen. Det er viktig at de folkevalgte regionene utformes
først og at fylkesembetes inndeling tilpasser seg de eventuelle nye folkevalgte regionene. Det
oppleves som utfordrende at regionale statsetater er fragmentert og følger ulike geografiske
inndelinger. Derfor må man unngå økende fragmentering mellom regionalt folkevalgt nivå og
fylkesmannen sammenlignet med dagens situasjon. Regionrådet vil understreke viktigheten av at
regional forvaltning skal følge nye folkevalgte regioners grenser.
Regionrådet for Hadeland vil understreke viktigheten av at embetet rendyrkes som tilsyns- og
kontrollorgan mens utviklingsoppgaver skal ligge til de nye folkevalgte regionene.
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Regjeringen har satt i gang et arbeid med en generell gjennomgang av den statlige styringen av
kommunene, med sikte på redusert detaljstyring av kommuner. Regionrådet vil påpeke at dette er
viktig i forhold til fylkesmannsembetets rolle som tilsyns- og kontrollorgan.
Hadelandsregionen er i dag tilknyttet ulike fylkeskommuner og regionale statlige aktører. Jevnaker
kommune er en del av regionsamarbeidet i Ringerike og har tilhørighet til Buskerud gjennom politi
og- helsesamarbeid. Samtidig er Gran og Lunner en del av bo- og arbeidsregionen i Oslo og Akershus.
Regionen samarbeider også nært med andre fylker på viktige områder som areal- og
transportplanlegging, samferdselsutvikling, næringsutvikling og profilering.
Dermed vil det være naturlig at Hadelandskommunene må ta en debatt om hvilke fremtidige
folkevalgte organer og embeter regionen naturlig bør være en del av.

[Lagre]

I tillegg til disse sakene ble det diskutert rundt flybusstilbudet på Hadeland. Regionrådet ønsker at
det presses på Buskerud og Oppland fylkeskommuner for å ivareta flybussavganger over Hadeland
fra Hønefoss.

8

