MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

12.12.2014 kl. 9:00-14:00
Thorbjørnrud hotell - Jevnaker

Tilstede:

Knut Lehre - Gran kommune
Rune Meier – Gran kommune
Anne Marte Skari - Gran kommune
Line Jorung – Lunner kommune
Hege Bogfjellmo – Lunner kommune
Harald Tyrdal – Lunner kommune
Hilde Brørby Fivelsdal – Jevnaker kommune
Johan Esperum – Jevnaker kommune

Møtende
varamedlemmer:

Reidun Gravdal – Oppland Fylkeskommune

Forfall:

Frank Morten Nerby – Jevnaker kommune
Ivar Odnes – Oppland Fylkeskommune
Nils Olaf Diserud – Oppland Fylkeskommune

Ikke møtt:

Rådmann May Britt Nordli – Jevnaker kommune

Fra
administrasjonen:

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann Tore Molstad Andresen, Lunner kommune
Regionkoordinator Sigmund Hagen
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkontakt Terezia Hole, Oppland fylkeskommune

Ellers møtte:

Regiondirektør NHO – Christl Kvam – til sak 26/14

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes

Møteledelse:

Møtet ble ledet av Regionrådets leder, Hilde Brørby Fivelsdal
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SAKSLISTE

22/14

Regional Handlingsplan for Hadeland 2015

23/14

Møteplan 2015

24/14

Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra privatbilbruk.
Sluttrapport.

25/14

Referatsaker 12.desember 2014

26/14

Orienteringssaker 12.desember 2014

27/14

Anmodning om bruk av partnerskapsmidler til kommunereformen.

22/14 Regional Handlingsplan for Hadeland 2015
Arkivsak: 11/04297
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
12.12.2014

Saknr
22/14

Innstilling:
Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2015» vedtas som retningsgivende
for bruk av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i 2015

Regionrådets behandling 12.12.2014:
Punkt om «stedsutvikling» endres til «bo- og stedsutvikling»

Regionrådets vedtak 12.12.2014:

Vedlagt forslag til «Regional handlingsplan for Hadeland 2015» vedtas med merknad som
retningsgivende for bruk av midler fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune i
2015

[Lagre]
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23/14 Møteplan 2015
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
12.12.2014

Saknr
23/14

Innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas
Regionrådets behandling 12.12.2014:
Neste høst er det valg, og nye kommunestyrer. Det betyr at man også har nye medlemmer til
regionrådet på møtet i november. Husk at man gir rom og tid til folkevalgtopplæring i oppstartsfasen
Også viktig å sette av tid til budsjettbehandling på møtet i november 2015.
Siden det er mye for nye politikere senhøsten 2015 så legges det kun opp til et møte med det nye
regionrådet i 2015, og man tar heller et ekstra møte i 2016.

Regionrådets vedtak 12.12.2014:
Framlagt forslag til møteplan vedtas
[Lagre]

24/14 Lokal transport på Hadeland. Reduksjon av klimagassutslipp fra
privatbilbruk. Sluttrapport.
Arkivsak: 11/02456
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
12.12.2014

Saknr
24/14

Innstilling:
Saken tas til orientering, og hvordan kommunene kan følge opp tiltak nevnt i sluttrapport diskuteres
med ordførere og rådmenn i møte i januar 2015.
Regionrådets behandling 12.12.2014:

Regionrådets vedtak 12.12.2014:
Saken tas til orientering, og hvordan kommunene kan følge opp tiltak nevnt i sluttrapport diskuteres
med ordførere og rådmenn i møte i januar 2015.
[Lagre]
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25/14 Referatsaker 12.desember 2014
Arkivsak: 14/00280
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
12.12.2014

Saknr
25/14

Møtedato
12.12.2014

Saknr
26/14

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Regionrådets vedtak 12.12.2014:
Sakene tas til orientering
[Lagre]

26/14 Orienteringssaker 12.desember 2014
Arkivsak: 14/00281
Behandlet av
Regionrådet

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enig om gjennom orienteringen
Regionrådets behandling 12.12.2014:
Terezia Hole orienterte kort om nytt fra OFK.
Regiondirektør NHO Innlandet, Christl Kvam, hadde en presentasjon om næringsutvikling i Innlandet
og på Hadeland. PP-presentasjon legges på nettsiden som vedlegg til protokollen.

Regionrådets vedtak 12.12.2014:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enig om gjennom orienteringen
[Lagre]
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NY SAK – lagt frem på møtet

27/14 Anmodning om bruk av partnerskapsmidler til kommunereformen.
Arkivsak: 14/02584
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
12.12.2014

Saknr
27/14

innstilling:
Regionrådet ber fylkesutvalget i Oppland vurdere om partnerkapsmidler kan benyttes i arbeidet med
kommunereformen.

Regionrådets behandling 12.12.2014:
Harald Tyrdal fremmet tilleggsforslag om å skrive inn følgende i brevet til OFK: et avsnitt som
omhandler regionrådene som fylkeskommunens eget redskap i det kommende reformarbeidet.
Følgende brev ble så skrevet og sendt til OFK:
Anmodning til fylkesutvalget i Oppland om bruk av partnerskapsmidler til kommunereformen.

Viser til behandling i regionrådet for Hadeland 12.12.14:

Vedtak:
Regionrådet ber fylkesutvalget i Oppland vurdere om partnerkapsmidler kan benyttes i arbeidet med
kommunereformen.

Vedlagt

Saksdokumenter
Brev fra fylkesrådmannen 02.12.14.

Ja

Saksopplysninger:
Det vises til brev fra Oppland fylkeskommune datert 02.12.14. vedrørende bruk av
partnerskapsmidler inn i kommunereformarbeidet.
Spørsmålet ble reist på møte med regionkoordinatorene i fylkeshuset den 26. november.
Rådmannens tilbakemelding er som følger:
«Fylkesrådmannen har tatt opp den prinsipielle problemstillingen med Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD). Tilbakemeldingen er at det generelt ikke åpnes for bruk av 551midler inn mot kommunereformen, siden dette bryter med retningslinjene. Fra administrativ side vil
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denne tilbakemeldingen bli lagt til grunn for partnerskapsarbeid i Oppland, også utenfor det
distriktspolitiske området.»
På bakgrunn av fylkesrådmannens administrative avslag anmoder Regionrådet for Hadeland om at
muligheten for bruk av partnerskapsmidler til kommunereformen blir løftet til politisk behandling i OFK.

Stortingets behandling av kommunereformen fremhever regionalutvikling som en av årsakene til
behovet for endret kommunestruktur. Behandlingen av kommuneproposisjonen avklarte også at det
fortsatt er flertall for tre forvaltningsnivåer. Dette innebærer at fylkeskommunene skal i gjennom en
reformprosess med tanke på mulige endringer. Regionrådet for Hadeland ber fylkesutvalget vurdere
om regionrådene kan være et godt redskap for fylkeskommunens prosesser i forbindelse med
kommunereformen. Oppland fylke grenser til sju andre fylkeskommuner og har mange regionråd
som må vurdere tilhørighet, samarbeid eller nye regionsgrenser. For Hadeland kan dette innebære
ønske fra enkelte kommuner om å endre fylkestilhørighet, inngå i nye regioner eller samarbeide med
kommuner som endrer tilhørighet til samme region som Hadelandskommunene.
Regionrådet for Hadeland er av den oppfatningen at kommunereformen vil være en av de største
utviklingsoppgavene våre region står overfor i fremtiden og ønsker derfor en politisk vurdering om
dette kan falle innenfor bruk av partnerskapsmidler.
Regionrådet vil også fremheve at kommunereformen kan være et virkemiddel for å oppnå
målsetningene i den kommende Regional plan for Hadeland. Etter plan- og bygningsloven er en slik
regional plan førende for regionale organers virksomhet i regionen og bør slik sett vektlegges i
fylkeskommunens beslutning vedrørende bruk av partnerskapsmidler til kommunereformen.

Vurdering:
Regionkoordinator registrerer fylkesrådmannens vurderinger knyttet til bruken av partnerskapsmidler
til kommunereformen men velger å fremme saken til politisk behandling i regionrådet etter ønske fra
ordførerne.

Med vennlig hilsen
Regionrådet for Hadeland

Sigmund Hagen
Regionkoordinator
Saksbehandlers telefon: +47 924 64 255
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Regionrådets vedtak 12.12.2014:
Regionrådet ber fylkesutvalget i Oppland vurdere om partnerkapsmidler kan benyttes i arbeidet med
kommunereformen.

[Lagre]
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