MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland

Dato:

13.9. 2013

Tid: 9.00 - 14.30

Sted:

Gran rådhus, 2770 Jaren

Forfall:

Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune
Hege Bogfjellmo, Lunner kommune
Ivar Odnes, Oppland f.kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland f.kommune

Møtte ikke:
Møtende vararepresentanter:
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Kjetil Lundemoen, Oppland f.kommune
Eivind Brenna, Oppland f.kommune

- for Hege Bogfjellmo
- for Ivar Odnes
- for Olaf Niels Diserud

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådgiver Ole Dæhlen, Lunner kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland f.kommune
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkoordinator Edvin Straume
Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Direktør Øyvind Såtvedt, Osloregionen
Prosjektleder Bjarte Frøyland, Osloregionen

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Knut Lehre.

Presse:

Oppland Arbeiderblad

Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
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24/13 Orientering- og drøftingssaker 13. september 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
24/13

Innstilling:
---Behandling:
RHP Oppland 2014:
Kjetil Lundemoen, leder for Komité for kultur, miljø og næring i Oppland fylkeskommune, innledet og
orienterte om bakgrunnen for at fylkeskommunens ønsker å justere prosessen mot regionene i
forbindelse med utarbeidelse av Regionalt handlingsprogram (RHP) for 2014.
Han la hovedvekten på:
 Rammebetingelser som endres.
Investeringer i fastlands-Norge vs. oljerelaterte investeringer.
 Drivkrefter og trender.
 Nye arbeidsplasser skapes der andre finnes.
 Kompetansearbeidsplasser og pendlingsvilje.
 Arbeidsmarkedsintegrasjon.
 Attraktivitet – Attraktivitetspyramiden (Telemarksforskning)
 Tre tilnærmingsmåter:
o Det urbane og det landlige Oppland.
Det pulserende bylivet og de landlige verdiene
o Det moderne Oppland
Høykompetent industri, sterke merkevarer og spennende bedrifter.
o Natur og kultur
Bor midt i norgeshistorien og bruker kulturskatter hver dag.
Leder for regionrådet, Knut Lehre, la i sin innledning hovedvekten på:
 Behovet for å ha konkrete avtalepunkter.
 Punktene som er innarbeidet i PHP 2013 må videreføres.






Fra drøftingen:
Bekymringsfull folketallsutvikling i Oppland. Viktig at Hadeland lykkes med å få
befolkningsvekst.
Stedsutvikling – boligbygging må prioriteres.
Kommunikasjoner (Gjøvikbanen – Rv 4 – E 16) er avgjørende.
Grønn struktur må tas vare på – prioriteres (Kulturlandskap og stor sammenhengende
skogsområder)
Hadeland er en del av Osloregionens næringsliv og innbyggerne må ha kvalifikasjoner som er
tilpasset dette.

Osloregionen.
Mål og arbeidsområder for samarbeidsalliansen.
Direktør Øyvind Såtvedt orienterte.
Følgende hovedpunkter refereres:
 Frivillig politisk medlemsorganisasjon.
 75 kommuner og 4 fylkeskommuner (fra 1.1.2014)
 Samarbeid basert på tillit og tilhørighet
 Formål: Å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
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Delregionene og fylkeskommunene er grunnlaget for organiseringa til Osloregionen
Uten aktiv deltakelse fra medlemmene har alliansen liten verdi.
Innsatsområder:
- Utbyggingsmønster, samferdsel/transport (ATP)
- Internasjonal profilering
- Kompetanse og verdiskaping
- Klima

Plattform for internasjonal profilering.
Prosjektleder Bjarte Frøyland orienterte.
Fra presentasjonen gjengis:
 Det er et behov for å øke den internasjonale attraktiviteten til Osloregionen.
 Regionen har et stort potensiale (utdanningsnivå – kjøpekraft – kompetanse/innovasjon)
 Osloregionen skårer lavt på attraktivitet for lokalisering av internasjonale etableringer.
 Andre europeiske storbyregioner satser tungt på internasjonal profilering.
 Konsekvens: Oslo taper kampen om investeringer, lokaliseringer og nye talenter.
 Mål med prosjektet:
- Bedre samordning og styrket profilering av regionen internasjonalt.
- Slik at Osloregionens konkurransekraft økes.
 Prosjektgruppe hvor Hadelandshagen er regionens representant.
 Første fase av prosjektet - Felles plattform – Klar nov. i år
 Ønsket resultat og effekt:
- En synlig og attraktiv region som trekker talenter, selskaper og investorer til hele
Osloregionen.
Nytt fra fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
- Valget 8.-9. sept.
Bra frammøte de fleste steder i Oppland.
- Statsbudsjettet legges fram 14. okt.
- Stemmerettsjubileet.
Viktig at dette markeres.
- Vergemål.
FM har nå overtatt som lokal vergemålsinnstans.
Stort omfang – 2000 løpende kontrakter.
Overgangen har gått bra.
Noen dataproblemer som det nå er satt ekstraressurser på å løse.
- Landbruk
Oppfølgingen fra Landbrukskontoret for Hadeland oppleves som bra
Interessant prosjekt om eksotiske grønnsaker.
Viktig at produkter markedsføres.
- Sykehusstruktur.
Står fast ved tidligere høringsuttalelse om ubalanse mellom Hedmark og Oppland.
- Barnevern
Kartlegger kilder for bekymringsmeldinger.
Viktig ast kommunene har svart på forespørsel.
- Samhandlingsreformen.
Søkbare midler som også omfatter fastlegeordningen. Frist 31.10.
Kommunene oppfordres til å søke
- Mobilbruk på skolene.
Kommunene oppfordres til å vurdere dette.
- Samordning av statlige innsigelser.
Oppland ble ikke med i det 3-årige prosjektet som nå er igangsatt.
Fylkesmannen og fylkeskommunen samarbeider godt i Oppland, bl.a. gjennom planforum.
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Fylkesmannens brukerpanel.
Sendt brev til alle ordførerne med forslag til forbedringer.
Vil gjerne ha tilbakemelding.
Kommunebildene.
Etter forslag fra Hadeland blir disse nå sendt ut tidligere.
Ønsker tilbakemelding på nytten.
KRDs innovasjonsstrategi.
Kort og god. Bør leses.
Fornyingspådriver – snart på plass hos fylkesmannen.
Klima.
Søknad om stort felles prosjekt sendt fem departement.
Søknaden er undertegnet av Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens vegvesen.
Bosetting av flyktninger.
Alt for mange venter alt for lenge i mottak. Drastiske tiltak kan bli satt i verk.
Gran og Lunner har vært flinke til å ta imot.
NIVI-notatet om kommunestruktur.

Nytt fra fylkeskommune:
Fra Oppland fylkeskommune ble det orientert om:
- Klima- og energiplan.
Har vært på høring. Vil bli behandlet av fylkestinget i oktober.
- Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland er nå vedtatt og sendt ut.
Skogsektoren i Hedmark vender seg mye mot Sverige:
Oppland ønsker å vende seg mer mot Buskerud, bl.a. mot satsingen til Viken skog på Follum.
- Midler til merking av turstier.
Søknadsfrist 15. nov.
- Fylkesdelplan for varehandel.
Arbeid med å revidere denne er satt i gang.
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland.
Planarbeid under oppstarting.
- Fylkeskommunen har meldt seg inn i nettverket «Sunne kommuner»
Flere kommuner oppfordres til å være med.
- Lærlinger.
Det tas initiativ for å revidere nåværende «Samfunnskontrakt om lærlinger».
Offentlig sektor bør ta et større ansvar enn det enn de gjør i dag.
- NTP
Handlingsprogram fra Jernbaneverket og Statens vegvesen kommer 20. sept.
Drøfting:
- I tilknytning til orienteringen om transportetatenes handlingsprogram gjorde ledere av
regionrådet oppmerksom på de problemer som er oppstått på mange fylkesveger som følge
av tillatelse til 60 tonns akseltrykk for tømmertransport.
Oppstart av arbeidet med å revidere ATP-strategien for Osloregionen.
Regionkoordinator orienterte.
- Prosjektorganisasjon er etablert.
- Fakta-/analysegrunnlaget vil være på plass i løpet av vinteren.
- Nytt strategidokument vil etter planen være utarbeidet høsten 2014 og bli sendt på høring i
oktober 2014.
- Sluttbehandling/vedtak våren 2015.
Nasjonalt glassmuseum:
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal orienterte.
- Hadeland Glassverk deltar nå aktivt i arbeidet.
- Felles intensjonsavtale ligger til grunn.
- Lillehammer Kunnskapspark v/Oskar Wiklund er engasjert til å gjennomføre forprosjekt.
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Forprosjektet skal etter planen være ferdig til nyttår.
Arbeidet ledes av en egen styringsgruppe med daglig leder Leila Raustøl, fra
Randsfjordmuseene som leder.

Regional handlingsplan for Hadeland 2014.
Regionkoordinator presenterte første utkast til Regional handlingsplan for Hadeland 2014.
Denne vil det bli arbeidet videre med fram mot neste møte.
Regional plan for Hadeland.
Regionkoordinator presenterte forslaget for de kapitler som er utarbeidet. Fokus ble lagt på
kapitlene om Areal og Kommunikasjon og transport siden det er disse det aer arbeidet med siden sist
møte.
Følgende innspill ble gitt:
- Det må komme klarere fram at en også ønsker utvikling utenfor tettstedene.
- Strekningen Roa – Gruatunellen, hvor E-16 og Rv 4 har samme trase, bør bygges ut til 4felts vei.
Reiselivssamarbeidet mellom Ringerike, Hadeland og Gjøvikregionen.
Regionkoordinator viste til tidligere orientering om arbeidet med å fusjonere destinasjonsselskapene
til de tre regionene.
Han refererte fra møte på Lygnasæter 6. sept. hvor ordførerne hadde deltatt.
Fra oppsummeringen fra møtet tas følgende med:
- Møtedeltakerne gav positiv respons på arbeidet som re satt i gang med fusjon.
- Slik fusjon er i samsvar med nasjonale forventninger.
- Fusjonsprosessen vil få prosessmidler fra departementet (NHD) dersom prosessen
videreføres.
- Det er enighet om tjenestene selskapet skal levere.
- Det er behov for en langsiktig finansiering av selskapet – min 3 år – optimalt 5 år.
- Spleiselag mellom det offentlige og næringen. Næringsfinansieringen er budsjett til 7,2 mill.
- Den offentliges andelen er budsjettert til kr 3 658 800 hvorav kr 2 058 800 er fra
Gjøvikregionen og kr 800 000 hver fra Hadeland og Ringerike.
Det er aksept for at partnerskapsmidler kan være en del av finansieringen fra Hadeland og
Ringerike i en overgangsperiode.
- Det vil bli lagt fram sak for regionrådene i høst før den sendes til behandling i kommunene.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om under møtet.
[Lagre]
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25/13 Referatsaker 13.september 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
25/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]

26/13 Høringsuttalelse – NOU 2013:9 Ett politi – rustet til å møte fremtidens
utfordringer
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
26/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland vedtar forslag til uttalelse til NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte
fremtidens utfordringer» slik det framkommer i saksdokumentet.

Behandling:
Leder av regionrådet, Knut Lehre, foreslo følgende tillegg innarbeidet til slutt i uttalelsen:
-

Regionrådet for Hadeland støtter arbeidet Gran kommune har satt i gang for at dagens
virksomhet i kommunen skal utvides og bli et senter for offentlig innkjøp i Norge.

Representanten Anne Marte Skari foreslo å endre høringsuttalelsen på punktet om antall
politidistrikter. En reduksjon til bare 6 politidistrikter vil være uheldig. I en slik modell vil avstandene
bli store og god ledelse vanskelig.
Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal foreslo at høringsuttalelsen måtte omarbeides slik at betydningen av
det forebyggende arbeidet ble tydeligere understreket.
Vedtak
Regionrådet for Hadeland vedtar forslag til uttalelse til NOU 2013:9 «Ett politi – rustet til å møte
fremtidens utfordringer» slik det framkommer i saksdokumentet, med følgende tillegg og justeringer:
- Forslag framsatt av leder Knut Lehre.
- Forslagene framsatt av representantene Anne Marte Skari og Hilde Brørby Fivelsdal.
[Lagre]
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27/13 Kommunikasjonsstrategi for prosjektet "Hadeland - nært og naturlig"
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
27/13

Innstilling:
Saken tas til orientering.
Bruk av midler til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» i 2014 vil bli prioritert gjennom
behandling av «Regional handlingsplan for Hadeland 2014»
Behandling.
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes orienterte før saken ble tatt opp til behandling.
Under behandlingen ble det enighet om at saken på nytt burde legges fram for regionrådet på nytt
etter at kommunestyrene hadde fått orientering om kommu8nikasjonsstrategien.
Vedtak
Saken tas til orientering.
Bruk av midler til prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» i 2014 vil bli prioritert gjennom
behandling av «Regional handlingsplan for Hadeland 2014»
Kommunikasjonsstrategi for prosjektet «Hadeland – nært og naturlig» legges fram for regionrådet på
nytt etter at kommunestyrene er orientert og har fått anledning til å uttale seg.

[Lagre]
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28/13 Kom inn på tunet på Hadeland 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.09.2013

Saknr
28/13

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 100 000 kr til
prosjektet “Kom inn på tunet på Hadeland”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med
de forutsetninger denne avtalen inneholder.
En ber om at sluttrapporten for prosjektet legges fram for regionrådet i løpet av vinteren
2014.
Vedtak
Enstemmig vedtatt som innstillingen – uten behov for merknader i protokollen under pkt.
Behandlinger.
[Lagre]
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