MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:
Arkivsak:

12.06.2020 kl. 09:00
Thorbjørnrud hotell
19/02211

Møtt:

Kristine Belsby, Jevnaker kommune
Harald Antonsen, Jevnaker kommune
Harald Tyrdal, Lunner kommune
Line Jorung, Lunner kommune
Andreas Ensrud, Lunner kommune
Randi Thorsen, Gran kommune
Pål Arne Oulie, Gran kommune
Morten Hagen, Gran kommune
Truls Gihlemoen, Innlandet fylkeskommune
Øyvind Solum, Viken fylkeskommune
Morgan Langfeld, Viken fylkeskommune
Brita Skallerud, Viken fylkeskommune
Dagfinn Edvardsen, næringslivsrepresentant

Forfall:

Anne-Marte Kolbjørnshus, Innlandet fylkeskommune
Morten Lafton, Jevnaker fylkeskommune

Møtende
varamedlemmer:

Hans Kristian Enge, for Anne-Marte Kolbjørnshus – Innlandet FK
Bård Brørby, for Morten Lafton – Jevnaker kommune

Andre:

Dag Flacké, rådmann Lunner kommune
Erling Kristiansen, rådmann Jevnaker kommune
Leif Arne Vesterhus, konst. rådmann Gran kommune
Lasse Narjord Thue, administrativ kontakt fra Viken FK
Anne Marie Sveipe, administrativ kontakt fra Innlandet FK
Øyvind Sørlie, prosjektleder Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling
Janka Stensvold Henriksen, prosjektleder HNN
Sigmund Hagen, daglig leder i Regionrådet for Hadeland
Vibeke Buraas Dyrnes, rådgiver i Regionrådet for Hadeland
Eivinn Fjellhammer, rådgiver Lunner kommune
Torstein Brandrud, næringsrådgiver Lunner kommune
Eivind Grønstad, konsulent i Axent (til sak 8/20)
Arne Jørgen Skurdal, daglig leder i Visit Innlandet (til sak 10/20)
Fylkesråd Kristoffer Robin Haug og Fylkesråd Olav Skinnes - Viken FK (via
videolink - orientering)

Protokollfører:

Vibeke Buraas Dyrnes

Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd

Rådhusvegen 39, 2770 Jaren

regionhadeland.no

SAKSLISTE
8/20

13/00719-61

Prosjektmandat 2020 - Hadeland - nært og naturlig

9/20

18/03982-6

Sluttrapport for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling i Lunner kommune og Gran kommune»

10/20

11/02958-275

Tiltak for reiselivet på Hadeland - omdisponering av
budsjettmidler som en konsekvens av Covid-19
pandemien.

11/20

11/02958-276

Utvidelse av tiltakspakke for lokalt næringsliv på
Hadeland - bruk av midler avsatt til fond.

12/20

17/02093-68

Ny fremdriftsplan for arbeidet med regionsamarbeidet på
Hadeland

13/20

11/00495-83

Referatsaker 12.juni 2020

ORIENTERINGER:


Organisering av samferdsel i Viken fylkeskommune, og fylkeskommunens innspill
til NTP v/ Viken fylkesrådene Kristoffer Robin Haug og Olav Skinnes (via
videooverføring)
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8/20 Prosjektmandat 2020 - Hadeland - nært og naturlig
Arkivsak: 13/00719
Møtedato
12.06.2020

Saknr
8/20

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til prosjektmandat for «Hadeland – nært og
naturlig» 2020.
I tråd med handlingsplan for 2020 bevilges 1 200 000 kr til gjennomføring av prosjekter i
Hadeland – nært og naturlig i 2020.
Regionrådets behandling 12.06.2020:
Prosjektleder Janka Stensvold Henriksen og konsulent i Axent Eivind Grønstad orienterte
om status og handlingsplan fremover for prosjektet.
Regionrådets vedtak 12.06.2020:
Regionrådet for Hadeland slutter seg til prosjektmandat for «Hadeland – nært og
naturlig» 2020.
I tråd med handlingsplan for 2020 bevilges 1 200 000 kr til gjennomføring av prosjekter i
Hadeland – nært og naturlig i 2020.
[Lagre]
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9/20 Sluttrapport for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv
stedsutvikling i Lunner kommune og Gran kommune»
Arkivsak: 18/03982
Møtedato
12.06.2020

Saknr
9/20

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet tar sluttrapporten for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling i
Lunner kommune og Gran kommune» til orientering.
I det kommende arbeidet med regional plan for Hadeland ønsker Regionrådet for
Hadeland å arbeide videre med utgangspunktet i punktene i forslag til oppfølging.
Kommunene oppfordres også til å arbeide med disse punktene i sitt kommuneplanarbeid.
Regionrådets behandling 12.06.2020:
Prosjektleder Øyvind Sørlie orienterte om funn og konklusjonene i prosjektet.
Vedtaket i saken er enstemmig i det første punktet, men de to siste punktene ble vedtatt
mot en stemme.
Regionrådets vedtak 12.06.2020:
Regionrådet tar sluttrapporten for prosjektet «Bærekraftig og attraktiv stedsutvikling i
Lunner kommune og Gran kommune» til orientering.
I det kommende arbeidet med regional plan for Hadeland ønsker Regionrådet for
Hadeland å arbeide videre med utgangspunktet i punktene i forslag til oppfølging.
Kommunene oppfordres også til å arbeide med disse punktene i sitt kommuneplanarbeid.
[Lagre]
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10/20 Tiltak for reiselivet på Hadeland - omdisponering av
budsjettmidler som en konsekvens av Covid-19 pandemien.
Arkivsak: 11/02958
Møtedato
12.06.2020

Saknr
10/20

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet omdisponerer inntil 200 000,- av midler avsatt til «matopplevelser».
Midlene skal brukes til å understøtte reiselivet på Hadeland som pga. covid 19-pandemien
er en av de hardest rammede bransjene.
Tiltakene skal utvikles i nært samarbeid med reiselivet på Hadeland, Visit Innlandet med
Hadelandshagen som prosjektleder.
Midlene skal bidra til direkte salgutløsende tiltak for det lokale næringslivet.
Hadelandshagen rapporterer til regionrådet fortløpende.
Regionrådets behandling 12.06.2020:
Daglig leder i Visit Innlandet Arne Jørgen Skurdal hadde en orientering om status i
reiselivet i regionen etter Covid-19 krisa.
Regionrådets vedtak 12.06.2020:
Regionrådet omdisponerer inntil 200 000,- av midler avsatt til «matopplevelser».
Midlene skal brukes til å understøtte reiselivet på Hadeland som pga. covid 19-pandemien
er en av de hardest rammede bransjene.
Tiltakene skal utvikles i nært samarbeid med reiselivet på Hadeland og Visit Innlandet, og
med Hadelandshagen som prosjektleder.
Midlene skal bidra til direkte salgutløsende tiltak for det lokale næringslivet.
Hadelandshagen rapporterer til regionrådet fortløpende.
[Lagre]
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11/20 Utvidelse av tiltakspakke for lokalt næringsliv på Hadeland bruk av midler avsatt til fond.
Arkivsak: 11/02958
Møtedato
12.06.2020

Saknr
11/20

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger inntil 500 000,- av midler som er avsatt på fond.
Midlene disponeres av Hadelandshagen og skal brukes til næringsutvikling og
etablererveiledning på Hadeland.
Bevilgning er å anse som et enkelttilskudd og det kan ikke påregnes ytterligere fremtidig
finansiering fra partnerskapsmidler men benyttes fritt i kalenderårene 2020 til 2021.
Hadelandshagen rapporterer fortløpende til regionrådet.
Regionrådets behandling 12.06.2020:
Jevnaker må inkluderes så lenge man bruker partnerskapsmidler.
Regionrådets vedtak 12.06.2020:
Regionrådet bevilger inntil 500 000,- av midler som er avsatt på fond.
Midlene disponeres av Hadelandshagen og skal brukes til næringsutvikling og
etablererveiledning på Hadeland.
Bevilgning er å anse som et enkelttilskudd og det kan ikke påregnes ytterligere fremtidig
finansiering fra partnerskapsmidler men benyttes fritt i kalenderårene 2020 til 2021.
Hadelandshagen rapporterer fortløpende til regionrådet.
[Lagre]
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12/20 Ny fremdriftsplan for arbeidet med regionsamarbeidet på
Hadeland
Arkivsak: 17/02093
Møtedato
12.06.2020

Saknr
12/20

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland – IPR vedtar fremlagt forslag til fremdriftsplan og ber
administrasjonen legge frem problemstillinger fortløpende for rådet.

Regionrådets behandling 12.06.2020:
Forslag til utvidelse i vedtaket. Forslag om at vedtaket også innebærer en anbefaling om
at man utreder muligheter som ligger i de VKS samarbeidene som allerede eksisterer.
Regionrådets vedtak 12.06.2020:

Regionrådet for Hadeland – IPR vedtar fremlagt forslag til fremdriftsplan og ber
administrasjonen legge frem problemstillinger fortløpende for rådet. Regionrådet
ber også regionadministrasjonen ser på potensialet i regionsamarbeid i forhold til
øvrig interkommunalt samarbeid.

[Lagre]
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13/20 Referatsaker 12.juni 2020
Arkivsak: 11/00495
Møtedato
12.06.2020

Saknr
13/20

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering
Regionrådets behandling 12.06.2020:
Regionrådets vedtak 12.06.2020:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering
[Lagre]
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