MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd
Dato:
Sted:

13.12.2019 kl. 09:00
Hadeland gjestegård

Arkivsak:

19/00028

Møtt:

Harald Tyrdal – AP – Lunner Kommune
Andreas Ensrud – SP- Lunner Kommune
Line Jorung – H – Lunner kommune
Morten Lafton – AP – Jevnaker kommune
Kristine Belsby – AP – Jevnaker kommune
Harald Antonsen – SP – Jevnaker kommune
Randi Thorsen – AP – Gran kommune
Morten Hagen – GBL – Gran kommune
Anne Elisabeth Thoresen – AP – Oppland Fylkeskommune
Dagfinn Edvardsen - næringslivsrepresentant

Forfall:

Olaf Nils Diserud - OFK
Pål Arne Oulie – Gran kommune
Terezia Hole, administrativ rådgiver OFK

Møtende
varamedlemmer:
Andre:

Protokollfører:

Harald Westby, for Pål Arne Oulie
Eivinn Fjellhammer – rådgiver Lunner kommune
Erica Sanger-Elnaes – kommunalsjef Lunner kommune
Emilie Helgesen Grud – prosjektleder Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling (BAS)
Øyvind Sørlie – prosjektleder BAS
Kristin Molstad – klimapådriver for Hadeland
Janka Stensvold Henriksen – prosjektleder Hadeland – nært og naturlig
Sigmund Hagen – daglig leder i regionrådet
Vibeke Buraas Dyrnes – rådgiver i regionrådet
Steinar Aasnes – universitetslektor USN
Vibeke Buraas Dyrnes – Regionrådet for Hadeland
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ORIENTERINGER




Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling v/ Øyvind Sørlie
Næringsbarometer for Hadeland v/ Steinar Aasnes, Universitetet i Sørøst-Norge
Hadelandshagen v/ Dagfinn Edvardsen

Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

2

8/19 Regional handlingsplan 2020
Arkivsak: 11/02958
Møtedato
13.12.2019

Saknr
8/19

1

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2020» vedtas foreløpig som retningsgivende
for bruk av midler fra partnerskapsavtaler med kommunene, Innlandet fylkeskommune og Viken
Fylkeskommune i 2020. Regionrådet får forelagt endelig budsjett første kvartal 2020.
Regionrådet anmoder administrasjonen med å starte en prosess med å revidere Regional plan for
Hadeland, og legger frem forslag første kvartal 2020 til planprosess for regionrådet.
Regionrådets behandling 13.12.2019:
Innspill om å huske å sette av midler til seminar/utredninger i forbindelse med at vi skal bestemme
organisering. Det bør synliggjøres at vi setter av penger til omstillingsarbeid. Ønske om å
omdisponere udisponerte midler i budsjettet til dette.
Spørsmål om hva en regional plan er – og er det riktig med oppstart av dette nå? Vi legger opp en
planprosess som skal gå over tid, og som forankres godt. Men starter opp arbeidet med revidering.
Spørsmål om fond - det står 677 000,- i fond fra tidligere år. Vise i endelig budsjett hvordan disse
disponeres.

Regionrådets vedtak 13.12.2019:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2020» vedtas foreløpig som retningsgivende
for bruk av midler fra partnerskapsavtaler med kommunene, Innlandet fylkeskommune og Viken
Fylkeskommune i 2020 med følgende endringer:
 Navnet endres til «Handlingsplan for interkommunalt politisk råd for Hadeland 2020».
 Det legges i budsjettet inn et tillegg der vi avsetter de udisponerte midlene til
omstillingsarbeid.
 Regionrådet får forelagt endelig budsjett første kvartal 2020.
Regionrådet anmoder administrasjonen med å starte en prosess med å revidere Regional plan for
Hadeland, og legger frem forslag første kvartal 2020 til planprosess for regionrådet.
[Lagre]
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9/19 Utredning - fremtidige regionale samarbeidet på Hadeland.
Arkivsak: 17/02093
Møtedato
13.12.2019

Saknr
9/19

1

Daglig leders innstilling:

1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom kommune
Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet fylke.
2. Regionrådet anmoder administrasjonen om å starte en utredningsprosess i nært samarbeid
med fylkeskommunene. Utredningen skal inneholde en vurderinger av størrelse på regionen,
tilhørighet, organisasjon, lokasjon og representasjon.
3. Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å styrke
regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt
unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.

Regionrådets behandling 13.12.2019:
Innspill om at det må være tid nok til å ta ting til politisk drøfting i kommunene. Ønske om noen små
endringer i forslaget til vedtak.

Regionrådets vedtak 13.12.2019:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom
kommune Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler mellom
kommunene og med Viken og Innlandet fylke.
2. Regionrådet starter en utredningsprosess i nært samarbeid med kommunene og
fylkeskommunene. Utredningen skal inneholde en vurderinger av størrelse på regionen,
tilhørighet, organisasjon, lokasjon og representasjon.
3. Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å
styrke regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i
regionen, samt unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.

[Lagre]
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10/19 Sluttrapport klimapådriver 2016-19
Arkivsak: 16/00698
Møtedato
13.12.2019

Saknr
10/19

1

Innstilling:
Regionrådet tar sluttrapporten til orientering, og ser at det har vært meget viktig å ha en regional
klimapådriverstilling. Regionrådet mener det fortsatt må jobbes for at Hadeland skal bli en grønn og
bærekraftig region, og vurderer det nå som viktig at kommunene selv tar tak i klimaarbeidet og at
det må jobbes spesielt med satsinger og tiltak nevnt i kapittel 3 i sluttrapporten.
Regionrådets behandling 13.12.2019:
Klimapådriver hadde en muntlig orientering. Hun sender ut presentasjonen på mail i ettertid.

Regionrådets vedtak 13.12.2019:
Regionrådet tar sluttrapporten til orientering, og ser at det har vært meget viktig å ha en regional
klimapådriverstilling. Regionrådet mener det fortsatt må jobbes for at Hadeland skal bli en grønn og
bærekraftig region, og vurderer det nå som viktig at kommunene selv tar tak i klimaarbeidet og at
det må jobbes spesielt med satsinger og tiltak nevnt i kapittel 3 i sluttrapporten.
[Lagre]
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