Møteprotokoll
Regionrådet for Hadeland
Dato:

15.3. 2013

Tid: 9.00 ‐ 11.40

Sted:

Gran rådhus

Forfall:

Hilde Brørby Fivelsdal, Jevnaker kommune
Hege Bogfjellmo, Lunner kommune
Anders Larmerud, Lunner kommune
Ivar Odnes, Oppland f.kommune

Møtte ikke:
Møtende vararepresentanter:
Lars Magnussen, Jevnaker kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Kristin Myrås, Lunner kommune
Sigmund Hagen, Oppland f.kommune

‐ for Hilde Brørby Fivelsdal
‐ for Hege Bogfjellmo
‐ for Anders Larmerud
‐ for Ivar Odnes

Fra administrasjonen møtte:
Kommunalsjef Leif Arne Vesteraas, Gran kommune
Rådgiver Ole Dæhlen, Lunner kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland f.kommune
Prosjektmedarbeider Elisabeth Raastad Kjørven
Regionkoordinator Edvin Straume
Ellers møtte:

Møteledelse:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Daglig leder Leila Raustøl, Randsfjordmuseene
Styreleder Morten. Chr. Mo, Hadeland – Ringerike Reiseliv
Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Knut Lehre.

Presse:
Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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Referatsaker 15.mars 2013
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11/00731‐22

Hadeland ‐ Ringerike Reiseliv.
Orientering om intensjonsavtale for fusjon med Turistkontoret for
Gjøvikregionen og bruk av partnerskapsmidler for 2013.
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11/02456‐10

Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra
privatbilbruk.
Revidert prosjektbeskrivelse ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2013
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11/01335‐5

Regional plan for natur‐ og kulturar på Hadeland.
Forprosjekt og videre planarbeid.
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13/00482‐3

Tiltak for å øke antall kollektivreisende i Oppland.
Innspill fra Regionrådet for Hadeland.
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1/13 Orienteringssaker 15.mars 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Saknr
1/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling

Nytt fra fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
- Ønske om å styrke dialogen med kommunen.
Rådmannen i Østre‐Toten er frikjøpt for å arbeide med dette en dag i uka.
Ordningen med brukerpanel tas opp igjen.
16 ordførere og rådmenn inviteres til møte i april.
- Miljøfyrtårnsertifisering.
Fylkesmannen i Oppland er miljøfyrtårnsertifisert, som første fylkesmannsembete i Norge.
- Samordning av statlige innsigelser.
Fylkesmannen ønsker å søke MD om å bli forsøksfylke.
Saken er drøftet med SVV som er positive.
Ønsker også å få med kulturminnevernet som er et fylkeskommunalt ansvarsområde. Dette
vil bli behandlet i fylkesutvalget. Vedta derfra vil bli lagt ved søknaden.
- Kommunene i Opland har blitt mye bedre til å unngå feil i planer.
Mekling løser det aller meste. Bare 1 % av planene i Oppland blir sendt videre til MD.
- MD bruker lang tid på å behandle planer hvor mekling ikke har ført fram.
Jf. aktuell sak fra Gran. Rådmennene bør drøfte hvordan en kan unngå at planer havner i MD.
- Besøk av Riksrevisjonen 8. januar.
Fra orienteringen Jørgen Kosmo gav ble bl.a. følgende gjengitt:
‐ Norsk forvaltning er i god stand.
‐ Stortinget beskriver for store ambisjoner, dette skaper ofte frustrasjoner.
‐ Tildelingsbrevene fra departementene beskriver oppgaver som er langt mer omfattende en
det er midler til.
- Radon.
Må være full åpenhet om målingsresultater.
- Barnevern.
Stort fokus på barnevernet. Svært viktig at denne tjenesten ivaretas godt.
Fylkesmannen har for første gang sendt ut beskjed om foretaksmulkt til en kommune i
Oppland.
- E 16
Meklingen med Jevnaker kommune førte fram.
- Kontroll av foretak innen landbruket.
Behovet for at landbrukskontorene gjør gode kontroller ble sterkt understreket.
Har vært for mange uheldige saker i Oppland.
- Kommuneproposisjon – møte.
Dette blir 16. mai.
- Skjønnsmidler til fornying.
80 søknader – flere enn noen gang.
Svar vil komme ca. 1. mai
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-

-

Sikkerhetskonferansen
Denne arrangeres sammen med KS på Gjøvik 15. april.
Stemmerettsjubileet.
Vær obs. på siden Stemmerettsjubileet.no
Alle arrangementer som gjennomføres bør legges inn her.
Kommunal åpenhet
Viktig med innsyn i kommunale prosesser.
Ung i Oppland.
Vellykket prosjekt hos fylkesmannen.
Arbeidsministeren vil komme på besøk.
Hadde vært ønskelig om prosjektet på Hadeland hadde kommet bedre i gang.

Det ble åpnet for kort diskusjon/spørsmålsrunde i etterkant av fylkesmannens orientering.
- Det kom fram ønske om orientering om vergemålsreformen på neste møte.
Nytt fra Oppland fylkeskommune:
Representanter fra Oppland fylkeskommune orienterte bl.a. om:
- Strategiplan for videregående opplæring.
Det ble orientert om prosess som er satt i gang og brev som er sendt ut.
En håper på gode innspill fra regionene og skolene.
- St. meldingen «På rett vei» ‐ om kvalitet og mangfold i videregående opplæring.
Regjeringa ønsker å øke antallet som gjennomfører videregående opplæring og å gi rett til
påbygging for studiekompetanse fra yrkesfag.
- Handlingsprogram for fylkesveger er lagt ut, med høringsfrist 8. mai.
- Fylkesutvalget har avsatt 1.5 mill. ekstra til reiselivssatsing.
- Fylkestinget har vedtatt ny reiselivsstrategi. Denne ble delt ut.
- Hederlig omtale av Hadeland videregående skole under utdelingen av prisen Årets
Trebyggeri.
- Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppland er sendt på høring, høringsfrist 15. mai.
Det ble åpnet for kort diskusjon/spørsmålsrunde i tilknytning til orienteringen. Her kom bl.a.
følgende fram:
- Behov for bedre dialog og samhandling rundt fremmedspråklige elever som kommer fra
kommunens voksenopplæring og går over i videregående opplæring.
Dette må drøftes videre mellom kommunene og fylkeskommune.
Det ble poengtert at den videregående skolen bør være med i disse drøftingene.
Fylkesmannen utfordret ordføreren i Lunner til å utarbeide et notat om saken som hun
kunne bruke i kommunikasjon med statlige myndigheter.
- Ny reiselivsstrategi innebærer ingen positiv endring i forhold til reiselivet på Hadeland.
Infrastrukturmidler fordeles fremdeles etter overnattingsdøgn og dagsturisme vektlegges
lite.
Stemmerettsjubileet 2013
Grunnlovsjubileet 2014
Leila Raustøl, daglig leder ved Randsfjordmuseet, orienterte om samarbeidet mellom museet og
kommunene og programmet som er utarbeidet for Stemmerettsjubileet 2013 og planene for
Grunnlovsjubileet 2014.
Stemmerettsjubileet:
Det første arrangementet i Stemmerettsjubileet ble arrangert på Lidskjalv i Gran 8. mars.
Flere arrangement planlegges gjennom året. Det blir arrangement i alle tre kommuner.
Det er sendt søknad til Fylkesmannen om økonomisk støtte til arrangementet
Grunnlovsjubileet:
Det arbeides med en større utstilling hvor en tar utgangspunkt i dagliglivet på Hadeland i 1814 og
viser hvordan begivenhetene da har påvirket samfunnsutviklingen fram til dag.
En vil følge utvalgte familier og enkeltpersoner. Utstillingen vil bygge videre på arbeidet som legges
ned i forb. med stemmerettsjubileet.
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‐ Fylkesmannen bad ordførerne ta initiativ til et telefonmøte om jubileet.
Vedtak
Sakene tas til orientering

med de presiseringer som framkommer av protokollen.

[Lagre]

2/13 Referatsaker 15.mars 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Saknr
2/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
I tillegg til utsendte dokumenter ble følgende utdelt i møtet:
- Brev til Oppland fylkeskommune av 12.3.2013.
Flybussen Gardermoen – Ringerike. Behov for å engasjere seg i høringsprosessen for
«Handlingsprogram for kollektivtransport i Buskerud 2014‐17»
Vedtak
Sakene tas til orientering.
Fylkestingsrepresentant Sigmund Hagen lovet å følge opp saken vdr. flybussen og kontakt med
Buskerud fylkeskommune.
[Lagre]

3/13 Hadeland ‐ Ringerike Reiseliv.
Orientering om intensjonsavtale for fusjon med Turistkontoret for
Gjøvikregionen og bruk av partnerskapsmidler for 2013.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Saknr
3/13

Innstilling:
Framlagt informasjon om reiselivssamarbeid med Gjøvikregionen tar til orientering.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune, og
regionrådets tidligere behandling av saken, bevilges 375 000,‐ til reiselivssamarbeidet i 2013.
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Videre bruk av partnerskapsmidler til dette arbeidet vil bli avklart når det er tatt stilling til framtidig
organisering.
Møtebehandling
Styreleder i Hadeland–Ringerike Reiseliv, Morten Chr. Mo, orienterte om arbeidet med å få til felles
reiselivsorgan for Hadeland, Ringerike og Gjøvikregionen og intensjonsavtalen som er inngått.
Målet er å få fusjon avklart innen 31.10. 2013 og avtale inngått fra kommende årsskifte.
Vedtak
Framlagt informasjon om reiselivssamarbeid med Gjøvikregionen tar til orientering.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune, og
regionrådets tidligere behandling av saken, bevilges 375 000,‐ til reiselivssamarbeidet i 2013.
Videre bruk av partnerskapsmidler til dette arbeidet vil bli avklart når det er tatt stilling til framtidig
organisering.
[Lagre]

4/13 Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra
privatbilbruk.
Revidert prosjektbeskrivelse ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Saknr
4/13

Innstilling:
Vedlagt prosjektplan for perioden 01.01.13 ‐ 31.07.14 godkjennes.
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland bevilges 250 000 kr til prosjektet «Lokal transport på
Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privat bilbruk.»

Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt prosjektplan for perioden 01.01.13 ‐ 31.07.14 godkjennes.
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune og de
samarbeidende kommuner på Hadeland bevilges 250 000 kr til prosjektet «Lokal transport på
Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privat bilbruk.»

[Lagre]
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5/13 Regional plan for natur‐ og kulturar på Hadeland.
Forprosjekt og videre planarbeid.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Saknr
5/13

Innstilling:
Vedlagt forprosjektrapport tas til orientering.
Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som framkommer i saksframlegget vurderes det ikke som
aktuelt å arbeide videre med felles plan for natur‐ og kulturarv på Hadeland.

Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forprosjektrapport tas til orientering.
Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som framkommer i saksframlegget vurderes det ikke som
aktuelt å arbeide videre med felles plan for natur‐ og kulturarv på Hadeland.

[Lagre]

6/13 Tiltak for å øke antall kollektivreisende i Oppland.
Innspill fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
15.03.2013

Innstilling:
Vedlagt forslag til innspill vedtas og oversendes Oppland fylkeskommune.
Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forslag til innspill vedtas og oversendes Oppland fylkeskommune.
[Lagre]
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Saknr
6/13

