MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:

26.4. 2013

Tid: 9.00 ‐ 14.10

Sted:

Røysumtunet, 2770 Jaren

Forfall:

Hege Bogfjellmo, Lunner kommune

Møtte ikke:
Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann May‐Britt Nordli, Jevnaker kommune
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland f.kommune
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkoordinator Edvin Straume
Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Institusjonssjef Erik Nordengen, Røysumtunet
Enhetsleder Linda Carlsen, Røysumtunet
Klimapådriver Kristin Molstad
Gunnar Tore Stenseng, leder av FTU Oppland
Ivar Ringen, Trygg Trafikk Oppland

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Knut Lehre.

Presse:

Oppland Arbeiderblad

Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

SAKSLISTE

7/13

13/00708‐3

Orienteringssaker 26.april 2013

8/13

13/00709‐3

Referatsaker 26.april 2013

1

‐ til sak 7/13
‐ til sak 7/13
‐ til sak 10/13
‐ til sak 12/13
‐ til sak 12/13

9/13

13/00719‐2

Prosjektplan 2013 for "Hadeland ‐ nært og naturlig"

10/13

12/01452‐4

Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Giodkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013

11/13

13/00663‐3

Handlingsprogram for fylkesveger 2014‐2017.
Høringsuttalelse

12/13

13/01062‐2

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2014‐2017.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.

13/13

11/03231‐2

Nasjonalt glassmuseum på Jevnaker.
Midler til forprosjekt.

14/13

11/01323‐5

Friluftsteateret Bronsebukkene ‐ støtte til prosjekt for ny
markedsføringsstrategi

15/13

12/02421‐4

Medlemskap i Norsk Kulturarv

16/13

13/01085‐1

Innlandsfiske i Randsfjorden. Søknad til midler til videreføring av prosjekt.

2

7/13 Orienteringssaker 26.april 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
7/13

Innstilling:

Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøfting
Møtebehandling
Behandling:
Røysumtunet – orientering om stedet og virksomheten.
Orientering ble gitt av institusjonssjef Erik Nordengen og enhetsleder for psykisk helse Linda Carlsen.
Fra orienteringen gjengis følgende:
Røysumtunet ble etablert i 1965. Stedet drives av en stiftelse og har i dag 152 fast ansatte fordelt på
106 årsverk. I 2012 var omsetningen på 80 mill.
Institusjonen har samarbeidsavtale med Helse Sør‐Øst, men samarbeider også med de andre
helseforetakene. Det er opprettet enkeltavtaler med flere kommuner og med bydeler i Oslo.
Røysuntunet har tilbud innen:
 Rehabilitering for pasienter med epilepsi
 Bo‐ og omsorgstilbud for pasienter med epilepsi
 Bo‐ og omsorgstilbud innen psykisk helse
 Barnehage
Nytt fra fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
- Prosjekt med formål å utvikle bedre kommunikasjon mellom kommunene og Fylkesmannen
er godt i gang. Aslaug Dæhlen, rådmann i Østre‐Toten, er prosjektleder i 20 % stilling.
Fokus vil i første omgang være rettet mot kommunenes egenkontroll. 6 kommuner er
plukket ut til å delta i første fase. Jevnaker er en av disse.
Fylkesmannen vil presentere prosjektskisse på neste møte.
Ønsket er å få KS og KRD med i arbeidet.
Målet er å presentere resultatet for regjeringen og se dette i sammenheng med tilsynene
Fylkesmannen utfører. I fjor gjennomførte Fylkesmannen i Oppland 150 tilsyn pålagt av
staten. Dette er for mange.
- Brukerpanel.
Arbeidet er nå i gang igjen. Gran var representert på forrige møte.
Tilbakemelding fra møtene skjer via manus som sendes kommunene.
- Ung i Oppland
Har hatt besøk av arbeidsministeren.
Fylkesmannen fikk svært god tilbakemelding på opplegget. Slikt opplegg bør være mulig å få
til både i kommuner og fylkeskommunen.
- Rapport om klimautslipp i kommunene.
Rapporten viser stor forskjeller. Oppland ligger noe over landsgjennomsnittet.
- Fylkesmannen har tatt initiativ til klimaprosjekt i Oppland.
Fylkeskommunen og Statens vegvesen er med. Målet er å avdekke mulighetene Klimaforliket
gir. Søknad vil bli sendt til fire departementer.
- Menn i barnehager.
Prosjekt i Lundgårdsløkka barnehage på Lillehammer med interessante resultater.
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Årlig sikkerhetskonferanse i samarbeid med KS
En viktig konferanse som trenger bedre oppslutning. Må drøfte grundig hvordan en kan få
dette til.
«Nye veier til framtidas velferd» ‐ Regjeringas strategi for innovasjon i kommunesektoren.
Er svært bra og ble anbefalt. Midler til innovasjon vil komme i 2014.
Konferanse om Kommuneproposisjonen, i regi av Fylkesmannen og KS, vil bli arrangert 16.
mai.
11. juni 2013 er det 100 år siden vedtaket om kvinners stemmerett ble fattet.
Dette bør markeres i kommunene.
Strategi for skog‐ og tresektoren i Hedmark og Oppland.
Har vært i møte med statssekretærer fra fire departement.
Fokuset var todelt: Hva kan vi gjøre selv – og hva trenger vi av statlig tilrettelegging.
Mange av forventningene til staten var rettet til forhold knyttet til samferdsel.
Orientering om vergemålsreformen.
Orienteringen ble gitt på bakgrunn av forespørsel i forrige møte.
Fylkesmannen minnet om at:
Reformen ble vedtatt av Stortinget allerede i 2010 og trer i kraft 1. juli i år.
Dette vil bli det eneste området hvor Fylkesmannen har ansvaret for 1.linje tjenesten.
Det vil bli gjennomført regionvise kurs. For Hadeland skjer dette på Sanner Hotell 2. mai.
Det vises ellers til presentasjon som ligger ved protokollen.

Nytt fra Oppland fylkeskommune:
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte bl.a. om:
- Fylkeskommunens internasjonale engasjement.
Har vært i Kiel og Hamburg.
Innovasjon Norge, som er representert i Tyskland, og Osloregionens Europakontor, er to
organ vi kan benytte oss mer av.
Klima er et område hvor en kan ha godt utbytte av samarbeid.
Riga er Opplandssamarbeidsregion i Latvia. Denne regionen er også nylig besøkt.
- Grunnlovsjubileet i 2014
Starter med feiring i Kiel 14. januar (Kiel–freden).
Østlandssamarbeidet har ansvar for arrangementet.
- Nasjonal Transportplan 2014‐2023.
Oppland og Hedmark er innkalt til høring i transportkomiteen 7. mai.
Hvert av fylkene har 15. min til disposisjon

Regionens forventninger til Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan 2014‐ 2013
Regionkoordinator orienterte kort om Meld.St.26 (2012/2013):
- Lokale utbyggingsprosjekter som ligger inne i meldinga, når de skal gjennomføres og hvordan
de finansieres.
Oversikt over prosjekter i Korridor 2 Oslo – Ørje/Magnor og Korridor 5 Oslo – Trondheim ble
delt ut.
- Midler som er avsatt innenfor programområdene.
- Handlingsprogram som vil bli utarbeidet og sendt på høring i aug./sept.

-

Stor‐Oslo Nord:
Forventninger til Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan ble delt ut og
gjennomgått.
Forventningene er presiseringer som er tilpasset ramma St.meldinga gir.
Forventningene vil bli sendt Oppland fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Oslo
kommune, og alle politiske fylkespartier samt aktuelle stortingsrepresentanter.
LINK Ringerike.
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Ordfører Hilde Brørby Fivelsdal orienterte om arbeidet som er gjort og resultatene som er oppnådd.
I tiden fram mot Stortingets behandling vil hovedfokus være rettet mot:
- Få inn mer forpliktende formuleringer knyttet til bygging av Ringeriksbanen.
- Få løftet fram E‐16 prosjekter mellom Sandvika og Hønefoss (Bjørum‐Skaret og Skaret –
Hønefoss)
Orientering om arbeidet til Oppland fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Orienteringen ble gitt i tilknytning til sak 12/13 Handlingsplan for trafikksikkerhet 2017‐2014.
Se protokoll for denne saken.
Regional plan for Hadeland.
Denne drøftingssaken ble lagt fram mot slutten av møtet.
Utkast til kapitler om Bo‐perspektiv og Tettstedstruktur ble presentert og gjennomgått.
Det ble gitt noen innspill til forslagene.
Strukturen som er valgt fikk tilslutning.
Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøfting
[Lagre]

8/13 Referatsaker 26.april 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
8/13

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Vedtak
Sakene tas til orientering.
[Lagre]

9/13 Prosjektplan 2013 for "Hadeland ‐ nært og naturlig"
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Innstilling:

5

Saknr
9/13

Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 700 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland ‐ nært og naturlig” i 2013
Møtebehandling
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål.
Vedtak
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 700 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland ‐ nært og naturlig” i 2013
[Lagre]

10/13 Klimapådriver Hadeland 2012‐2015.
Godkjenning av prosjektplan og tildeling av partnerskapsmidler for 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
10/13

Innstilling:
Vedlagt prosjektplan godkjennes.
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2013.
Møtebehandling
Klimapådriver/prosjektleder Kristin Molstad orienterte om prosjektet. Hun svarte også på spørsmål
knyttet til arbeidet.
Vedtak
Vedlagt prosjektplan godkjennes.
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 200 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2013.
[Lagre]

11/13 Handlingsprogram for fylkesveger 2014‐2017.
Høringsuttalelse
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Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
11/13

Innstilling:
Vedlagt forslag til uttalelse er i tråd med vurderingene som er gjort i saken.
Den vedtas som regionrådets uttalelse.
Møtebehandling
Rune Meier foreslo følgende tillegg innarbeidet i uttalelsen:
«Dersom FTU iverksetter tiltak som fører til økt ressursbruk i kommunene, må det medfølge midler.»
Vedtak
Vedlagt forslag til uttalelse er i tråd med vurderingene som er gjort i saken.
Den vedtas som regionrådets uttalelse i saken, med følgende tillegg innarbeidet:
Dersom FTU iverksetter tiltak som fører til økt ressursbruk i kommunene, må det medfølge midler.
[Lagre]

12/13 Handlingsplan for trafikksikkerhet 2014‐2017.
Høringsuttalelse fra Regionrådet for Hadeland.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
12/13

Innstilling:
Regionrådets høringsuttalelse utarbeides med bakgrunn i følgende:
 Orientering gitt av leder for Oppland fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
 Vurderinger som framkommer i saksdokumentet.
 Drøfting av saken i regionrådsmøte 26.4.2013.
Endelig høringsuttalelse utarbeides av leder for regionrådet i samarbeid med regionkoordinator.
Den oversendes Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg innen fristen 15. mai og legges fram som
referatsak på neste møte i regionrådet.

Møtebehandling
Innledningsvis orienterte leder av Oppland fylkes Trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Gunnar Tore Stenseng
og Ivar Ringen fra Trygg Trafikk om arbeidet til FTU i Oppland.
Fra orienteringen presenteres:
- Vegtrafikkloven pålegger fylkeskommunene å ha et organ som tilrår og samordner tiltak for å
fremme trafikksikkerhet i fylket. I Oppland er dette FTU.
- FTU utarbeider 4‐årig handlingsplan med årsplaner.
- Innsatsområder ble gjennomgått.
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-

Årsaker til trafikkulykker er sammensatt. Mange forhold spiller inn.
Gjennom samarbeid og økt ressursbruk er trafikkulykkene redusert. I 1970 var det 560
drepte i trafikken i Norge. I 2012 var antallet 148. Trafikkvolumet er tredoblet i den samme
perioden.
Behovet for kommunale trafikksikkerhetsplaner ble understreket. Disse vil bli lagt til grunn
ved tildeling av midler fra FTU.

Vedtak
Regionrådets høringsuttalelse utarbeides med bakgrunn i følgende:
 Orientering gitt av leder for Oppland fylkets trafikksikkerhetsutvalg.
 Vurderinger som framkommer i saksdokumentet.
 Drøfting av saken i regionrådsmøte 26.4.2013.
Endelig høringsuttalelse utarbeides av leder for regionrådet i samarbeid med regionkoordinator.
Den oversendes Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg innen fristen 15. mai og legges fram som
referatsak på neste møte i regionrådet.

[Lagre]

13/13 Nasjonalt glassmuseum på Jevnaker.
Midler til forprosjekt.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
13/13

Innstilling:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 200 000
kr til arbeidet med å etablere Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommuner.

Møtebehandling
Vedtak
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2013 bevilges 200 000
kr til arbeidet med å etablere Nasjonalt Glassmuseum på Jevnaker.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommuner.

[Lagre]

14/13 Friluftsteateret Bronsebukkene ‐ støtte til prosjekt for ny
markedsføringsstrategi
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Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
14/13

Innstilling:

Det bevilges 175 000 kr av reserven som er igjen av partnerskapsmidler for 2013.
Det forutsettes av Bronsebukkene kommer tilbake til regionrådet etter årets arrangement og
orienterer om resultatet av markedsføringsopplegget for 2013 og hvilke planer som er for videre
oppfølging av markedsføringsstrategien.
Møtebehandling

Anders Larmerud stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er leder for Stiftelsen
Friluftsteateret Bronsebukkene, jf. fvl. § 6, 1. ledd e).
Anders Larmerud ble enstemmig erklært inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.
Vedtak
Det bevilges 175 000 kr av reserven som er igjen av partnerskapsmidler for 2013.
Det forutsettes av Bronsebukkene kommer tilbake til regionrådet etter årets arrangement og
orienterer om resultatet av markedsføringsopplegget for 2013 og hvilke planer som er for videre
oppfølging av markedsføringsstrategien.
[Lagre]

15/13 Medlemskap i Norsk Kulturarv
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
15/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland melder seg inn i Norsk Kulturarv.
Inngått avtale legges fram på neste møte og oversendes kommunene.
Kostnadene med avtalen fordeles mellom kommunene etter folketall.
Møtebehandling
Ivar Odnes stilte spørsmål ved egen habilitet i saken som følge av at han er nestleder for Stiftelsen
Norsk Kulturarv, jf. fvl § 6, 1. ledd e).
Ivar Odnes ble enstemmig erklært inhabil, og deltok ikke i behandlingen av saken.
Vedtak
Regionrådet for Hadeland melder seg inn i Norsk Kulturarv.
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Inngått avtale legges fram på neste møte og oversendes kommunene.
Kostnadene med avtalen fordeles mellom kommunene etter folketall.
[Lagre]

16/13 Innlandsfiske i Randsfjorden. Søknad til midler til videreføring av
prosjekt.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.04.2013

Saknr
16/13

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 50 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2013.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatt reserve i Regional
handlingsplan for Hadeland 2013.
Dersom det forventes bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2014, må regionrådet kontaktes om
dette før 1. okt. inneværende år.

Møtebehandling
Vedtak
Regionrådet for Hadeland bevilger 50 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2013.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatt reserve i Regional
handlingsplan for Hadeland 2013.
Dersom det forventes bidrag fra Regionrådet for Hadeland i 2014, må regionrådet kontaktes om
dette før 1. okt. inneværende år.

[Lagre]
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