MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

04.05.2018 kl. 8:15-9:15 og 15:00-15:30
Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker

Arkivsak:

18/00241

Møtt:

Randi Eek Thorsen, Gran kommune
Rune Meier, Gran kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Harald Antonsen, Jevnaker kommune
Lars Magnussen, Jevnaker kommune
Harald Tyrdal, Lunner kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland Fylkeskommune
Dagfinn Edvardsen, Hadelandshagen

Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Fra
administrasjonen:

Protokollfører:

Bård Brørby, for Trine Lise Olimb, Jevnaker
Even Alexander Hagen, for Anne Elisabeth Thoresen, OFK
Paul Andre Lindseth, for Randi Eek Thorsen i sak 13/18
Leif Arne Vesterås, for Lars Ole Saugnes, Gran

Anne Elisabeth Thoresen, OFK
Trine Lise Olimb, Jevnaker kommune
Kristin Myrås, Lunner kommune
Lars Ole Saugnes, rådmann Gran kommune
Terezia Hole, adm OFK

May Britt Nordli, rådmann Jevnaker kommune
Dag Flacke, rådmann Lunner kommune
Sigmund Hagen, daglig leder i regionrådet for Hadeland
Marianne Aashaug, arrangementsutvikler for Hadeland
Mari Cathrine Brostuen Hagen, prosjektleder Hadeland – nært og naturlig
Vibeke Buraas Dyrnes, prosjektleder i regionrådet for Hadeland
Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes
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11/18 Høring - Jernbanedirektoratets handlingsprogram
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2018

Saknr
11/18

Daglig leders innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland støtter Jernbanedirektoratets plan for etablering av
timesintervaller mellom Gjøvik og Oslo fra 2022, og forventer at Stortinget følger opp med de
nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og fremover.
2. Regionrådet krever at det sikres tilstrekkelig med togsett på Gjøvikbanen, til å kunne få på
plass et tidlig morgentog (før 08.00) til Gjøvik fra 2022, eller tidligere.
3. Regionrådet ber Jernbanedirektoratet iverksette en konsekvensutredning av en ny trase og
dobbeltspor Oslo S-Roa (Nittedalsbanen), sammen med de berørte kommunene, som
grunnlag for en felles kommunedelplan for traseen, og slik at dette kan prioriteres som
prosjekt i NTP 2022-2033.
4. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en
mulighetsstudie for å avklare framtidige løsninger for godstransport på Gjøvikbanen, og at
dette ses i sammenheng med et forprosjekt for å avklare fremtidige transportløsninger og
traséer for veg og jernbane i og rundt Gjøvik, før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres
med Gjøvik kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATK-arbeid.
5. Regionrådet ber om at kvalitetssikringen av KVU Oslo (Jaren)-Gjøvik-Moelv ikke trekker ut i
tid, og at den godkjennes og kan legges til grunn for det videre arbeidet med Rv4 og
Gjøvikbanen.

Regionrådet s behandling 04.05.2018:
Regionrådet vedtok å legge til et punkt i høringssvaret.
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Regionrådet s vedtak 04.05.2018:
1. Regionrådet for Hadeland støtter Jernbanedirektoratets plan for etablering av
timesintervaller mellom Gjøvik og Oslo fra 2022, og forventer at Stortinget følger opp med de
nødvendige bevilgninger i statsbudsjettet for 2019 og fremover.
2. Regionrådet krever at det sikres tilstrekkelig med togsett på Gjøvikbanen, til å kunne få på
plass et tidlig morgentog (før 08.00) til Gjøvik fra 2022, eller tidligere.
3. Regionrådet ber Jernbanedirektoratet iverksette en konsekvensutredning av en ny trase og
dobbeltspor Oslo S-Roa (Nittedalsbanen), sammen med de berørte kommunene, som
grunnlag for en felles kommunedelplan for traseen, og slik at dette kan prioriteres som
prosjekt i NTP 2022-2033.
4. Regionrådet for Hadeland krever byggestart for Ringeriksbanen 2021.
5. Regionrådet ber om at Jernbanedirektoratet tar initiativ til utarbeidelse av en
mulighetsstudie for å avklare framtidige løsninger for godstransport på Gjøvikbanen, og at
dette ses i sammenheng med et forprosjekt for å avklare fremtidige transportløsninger og
traséer for veg og jernbane i og rundt Gjøvik, før neste NTP-vedtak. Dette må koordineres
med Gjøvik kommunes ATP-arbeid og Mjøsbyens ATK-arbeid.
6. Regionrådet ber om at kvalitetssikringen av KVU Oslo (Jaren)-Gjøvik-Moelv ikke trekker ut i
tid, og at den godkjennes og kan legges til grunn for det videre arbeidet med Rv4 og
Gjøvikbanen.

[Lagre]

12/18 Høringsuttalelse - Oppgavefordeling til nye fylkeskommuner
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2018

Saknr
12/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland er svært positive til hvordan Ekspertutvalgets har tolket mandatet og i
retningslinjene for oppgavefordelingen
Regionrådet er i all hovedsak enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine
vurderinger i rapport om overføring av oppgaver. Vi mener at ekspertutvalgets forslag vil styrke
demokratiet og gi større muligheter til å oppnå samordningsgevinster på tvers av sektorer.
Regionrådet vil uttrykke støtte til utvalgets påpekning av å styrke de oppgaver og roller som
fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som
bindeledd i forvaltningen. En oppgaveportefølje med gjennomgående ansvar på enkeltområder, og
også på tilstøtende og relaterte områder.
1. Regionrådet støtter Ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring innenfor
følgende områder;

3







Næring, kompetanse og integrering.
Samferdsel.
Kultur og kulturminnevern.
Klima miljø og naturressurser.
Helse og levekår

2. Regionrådet støtter følgende forslag om endringer innenfor regional planlegging;
 å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale
planer i plan- og bygningsloven.
 å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.
 å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den
innledende idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av
andre store statlige investeringer.
3. Regionrådene i Hedmark og Oppland støtter ikke følgende endringer innen regional
planlegging;
 at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
 at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i
myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for
kommunal plan med juridisk bindende virkning.
 at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.
4. Regionrådet forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunene må
bidra til å bevare og aller helst styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i
fylkenes byer og tettsteder.
5. Regionrådene i Hedmark og Oppland støtter at følgende oppgaver vurderes utredet:
 overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen
og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.
 kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en
reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.
 organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell
inkluderes i utredningen.

Regionrådet s behandling 04.05.2018:
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Regionrådet s vedtak 04.05.2018:
Regionrådet for Hadeland er svært positive til hvordan Ekspertutvalgets har tolket mandatet og i
retningslinjene for oppgavefordelingen
Regionrådet er i all hovedsak enig i de prinsipper som ekspertutvalget har lagt til grunn for sine
vurderinger i rapport om overføring av oppgaver. Vi mener at ekspertutvalgets forslag vil styrke
demokratiet og gi større muligheter til å oppnå samordningsgevinster på tvers av sektorer.
Regionrådet vil uttrykke støtte til utvalgets påpekning av å styrke de oppgaver og roller som
fylkeskommunene allerede har som tjenesteyter, samfunnsutvikler, planmyndighet og som
bindeledd i forvaltningen. En oppgaveportefølje med gjennomgående ansvar på enkeltområder, og
også på tilstøtende og relaterte områder.
6. Regionrådet støtter Ekspertutvalgets forslag om oppgave- og ansvarsendring innenfor
følgende områder;
 Næring, kompetanse og integrering.
 Samferdsel.
 Kultur og kulturminnevern.
 Klima miljø og naturressurser.
 Helse og levekår
7. Regionrådet støtter følgende forslag om endringer innenfor regional planlegging;
 å tydeliggjøre og forankre statens plikt til deltakelse og oppfølging av regionale
planer i plan- og bygningsloven.
 å vurdere hvordan fylkesmannen kan innta en tilsynsrolle overfor statlige etater med
hensyn til faktisk deltakelse i planprosesser og oppfølging i tråd med plan- og
bygningsloven.
 å utvikle fastere prosedyrer for å sette samfunnsmål for KVU-arbeidet i den
innledende idéfasen i KS-systemet, og for tilsvarende prosesser for vurdering av
andre store statlige investeringer.
8. Regionrådene i Hedmark og Oppland støtter ikke følgende endringer innen regional
planlegging;
 at regionale planbestemmelser videreutvikles og formidles som et virkemiddel for en
langt større bredde av temaer enn hvordan det brukes i dag.
 at det i plan- og bygningsloven åpnes for at fylkeskommunen (etter anmodning fra
aktuelle kommuner eller pålegg fra staten) i tillegg til staten kan tre inn i
myndigheten til kommunestyret og utarbeide plan etter bestemmelsene for
kommunal plan med juridisk bindende virkning.
 at staten aktivt bruker muligheten til å gi tydelige nasjonale forventninger til regional
planlegging som virkemiddel for gjennomføring av nasjonal politikk.
9. Regionrådet forutsetter at en overføring av oppgaver og ansvar til fylkeskommunene må
bidra til å bevare og aller helst styrke de kompetansemiljøer og arbeidsplasser som finnes i
fylkenes byer og tettsteder.
10. Regionrådene i Hedmark og Oppland støtter at følgende oppgaver vurderes utredet:
 overføring av ansvar for tilskuddsordningene innenfor arbeidsmarkedsopplæringen
og bedriftsintern opplæring som i dag ligger til NAV, til fylkeskommunene.
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kartlegge dagens tilsyns- og klagehjemler overfor fylkeskommunen med sikte på en
reduksjon av antall hjemler og sterkere ansvarliggjøring av fylkeskommunen.
organiseringen av sykehusene bør vurderes på nytt, der en fylkeskommunal modell
inkluderes i utredningen.

[Lagre]

13/18 Tildeling av midler til Operafest Røykenvik
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2018

Saknr
13/18

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger inntil 250 000,- under forutsetning av kommunale bidrag.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Regionrådet s behandling 04.05.2018:
Randi E Thorsen erklæres inhabil, sitter i styret i Operafest.
Paul Andre Lindseth er vara og trer inn som medlem i regionrådet i stedet under behandlingen.
Diskusjon rundt Sigmund Hagens habilitet som saksbehandler for saken. Han ble erklært habil.

Regionrådet s vedtak 04.05.2018:
Regionrådet bevilger tilsvarende kommunale bidrag (inntil 250 000 kr).
[Lagre]
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