MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:

04.05.2012 kl. 10:00 – 14.30
Solobservatoriet på Harestua

Forfall:

Frank Morten Nerby, Jevnaker
Johan Esperum, Jevnaker
Rune Meier, Gran kommune
Anders Larmerud, Lunner kommune
Hege Bogfjellmo, Lunner kommune

Møtende
vararepresentanter

Leif Rauch Kornum, Jevnaker kommune – for Frank Morten Nerby
Lars Magnussen, Jevnaker kommune – for Johan Esperum
Halvor Bratlie, Lunner kommune – for Hege Bogfjellmo

Fra administrasjonen
møtte

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland fylkeskommune
Prosjektmedarbeider Elisabeth Raastad Kjørven,
Regionkoordinator Edvin Straume

Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Arealplanlegger Heidi Johannessen, Jevnaker kommune ‐ til sak 17/12

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, Harald Tyrdal

Presse:

Hadeland
(Tilstede under orientering og omvisning på Solobservatoriet)

Møteinnkalling og
Saksliste:

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent

Sakliste:
17/12

12/00192‐5

Orientering‐ og drøftingssaker 4. mai 2012

18/12

12/00193‐5

Referatsaker 4.mai 2011
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19/12

12/00725‐3

Nasjonal transportplan 2014 ‐ 2023.
Innspill til høringsuttalelse som Oppland fylkeskommune skal avgi.

20/12

12/00476‐2

Sykehuset Innlandet HF ‐ "Strategisk fokus 2025" ‐ Høringsuttalelse.

21/12

12/01028‐2

Sentral avtale om klinisk veterinærvakt.
Uttalelse til KS.

22/12

11/01323‐3

Friluftsteateret Bronsebukkene ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012

23/12

11/01070‐4

Kulturbasert verdiskapningsprosjekt ‐ Granavollen ‐ Tingelstadhøgda.
Bruk av partnerskapsmidler 2012

24/12

11/03374‐4

Jevnaker 2020 ‐ Stedsutviklingsprosjekt
Bruk av partnerskapsmidler 2012

25/12

11/00732‐3

Hadelandsbonden 2020 ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012

26/12

11/02280‐3

Jøtt godt! ‐ Økologisk mat på Hadeland
Bruk av partnerskapsmidler 2012

Møtet ble gjennomført etter utsendt møteplan:
10.00 Orientering om Solobservatoriet ved Turid Næss
og omvisning ved Bjørn Berge
11.00 Behandling av saker m/innlagt lunsj
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17/12 Orientering‐ og drøftingssaker 4. mai 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
17/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enig om gjennom drøfting.
Møtebehandling
Nytt fra fylkesmannen
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte bl.a. om:
‐ Bosetting av flyktninger.
Fylkesmennene har fått i oppdrag i å være pådrivere i prosessen.
Kommer brev fra KS.
‐ Statsborgerskapsseremonien
Årets seremoni var på Gjøvik. God deltakelse.
Ønsker ordfører eller annen politisk representasjon fra kommunene.
‐ Landbruksmeldingen
Meldingen har et utvidet landbruksgrep. Bygdenæringen skal profileres sterkere.
‐ Fare for store skogskader, innsektsangrep som følge av mye vindfall.
‐ Rv 4.
Krevende prosess. Innsigelser må være tufte på lovverk. Meklingen forberedes.
Har et grunnleggende ønske om å mekle fram et resultat partene kan enes om.
‐ Helseprofilene.
Folkehelseinstituttet har laget profiler for alle kommunene. Ligger på nett.
Politikere bør sette seg inn i disse.
‐ 150 mill. er satt av til dagaktivitetsplasser i kommunene.
Kommunene må søke på disse midlene.
‐ Skjønnsmidler til fornying i kommunene.
Det er avsatt 13. mil. Søknadene beløper seg til 61.9 mill.
Tildeling vil bli avgjort snart, men for tidlig å gi svar på hvem som får tildelt midler.
‐ Kommuneøkonomi ‐ KOSTRA‐tall.
Disse foreligger nå. Gjennomgående gode resultat for kommunene på Hadeland.
‐ Kommunal planstrategi.
Viktig at ordførere og politikere engasjerer seg.
‐ Prosjektet Bedriftskontakt
Viktig med fokus på det ungdom får til, ikke så mye på det som har gått galt.
‐ Kommunebarometeret
Kommunene på Hadeland ligger ikke så godt an på kommunebarometeret til Kommunal
rapport. En bør vurdere hva det kommer av og sammenlikne seg med en kommune i
Oppland som gjør det bra. 11 av kommuner i Oppland er bland de 100 beste. Ingen fra
Hadeland.
Nytt fra fylkeskommunene:
Fylkesvaraordfører Ivar Odnes orienterte om:
‐ Regional planstrategi:
Høringsfrist er 10.mai.
‐ Jernbaneforum Gjøvikbanen.
Venter fremdeles på stekningsvis utviklingsplan for banen. Vil forsøke å få til et møte i
jernbaneforum i slutten av måneden.
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‐

«Vårt grønne gull» – nasjonal mulighetskonferanse for trebasert industri i Sarpsborg 3. mai.
Treforedlingsindustrien står overfor store utfordringer. Nedlegging og salg av Follum er et
bevis på det. Det har vært vanskelig for Oppland fk. å få til drøftinger med Buskerud om
konsekvensene av nedlegging og salg.
Konklusjon:
Rådet for Ringeriksregionen kontaktes om saken. Oppland fk. inviteres med i ev. drøftinger.

Regional plan for Hadeland.
Regionkoordinator presenterte drøftingsnotat som ble diskuterte.
Tilbakemeldingen gav følgende føringer for det videre planarbeidet:
 En ønsker en tydelig fortetting i prioriterte tettsteder.
Dette innebærer at:
o Områder regulert til boligbygging utnyttes intensivt ‐med høyere arealutnytting enn
vi er vandt til ‐ og bygges ut med boliger i flere etasjer.
o Nye bygg må ta hensyn til tettstedets egenart og gjennomført tettstedsanalyse /
byggeskikkveileder.
o Bygninger skal plasseres slik at det skapes gode felles uterom, universelt utformet
med levende kjerner og god tilgang til friluftsområder.
o Nye områder, i randsonen til tettstedene, tas ikke i bruk før fortetting er
gjennomført.
 Planlagt og forventede befolkningsvekst bør skje innenfor eksisterende tettsteder og
områder avsatt til boligformål.
 At vi skal utvikle en ambisiøs jordvernstrategi.
 At vi skal utvikle felles føringer både for grønn og blå struktur.
Behovet for levende byger ble også understreket.
Det ble i denne sammenheng vist til avsnitt in diskusjonsnotatet hvor det fremholdes at «satsing på
sentrumsområdene ikke betyr at andre områder ikke skal ivaretas. Boligstrukturen i den spredte
bebyggelsen skal beholdes, men den forventede og planlagte veksten bør skje innenfor eksisterende
byggområder og tettsteder».

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enig om gjennom drøfting.
[Lagre]

18/12 Referatsaker 4.mai 2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedtak
Sakene tas til orientering
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Saknr
18/12

[Lagre]

19/12 Nasjonal transportplan 2014 ‐ 2023.
Innspill til høringsuttalelse som Oppland fylkeskommune skal avgi.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
19/12

Innstilling:
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.
Møtebehandling
Gjennom drøftinger ble det enighet om følgende justering av foreslått høringsuttalelse:
 Eget punkt om behovet for økt ramme innarbeides tidlig i uttalelsen.
 Pkt. om Gjøvikbanen justering slik at det kommer tydelig fram at avklaring av mulig trasevalg
gjennom Nordmarka må komme så raskt som mulig.
 Det innarbeides nytt pkt. som omhandler behovet for sammenhengende gang og
sykkelvegnett.
Justert høringsuttalelse legges fram for godkjenning i møte med ordførerne 8. mai.

Vedtak
Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas med følgende tillegg:
 Eget punkt om behovet for økt ramme innarbeides tidlig i uttalelsen.
 Pkt. om Gjøvikbanen justering slik at det kommer tydelig fram at avklaring av mulig trasevalg
gjennom Nordmarka må komme så raskt som mulig.
 Det innarbeides nytt pkt. som omhandler behovet for sammenhengende gang og
sykkelvegnett.
Justert høringsuttalelse legges fram for godkjenning i møte med ordførerne 8. mai.

[Lagre]

20/12 Sykehuset Innlandet HF ‐ "Strategisk fokus 2025" ‐ Høringsuttalelse.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Innstilling:
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Saknr
20/12

Med utgangspunkt i de vurderinger som framkommer i høringsdokumentet «Strategisk Fokus 2025»
støtter Regionrådet for Hadeland scenario 3A med ett nytt, felles akuttsykehus i Mjøsregionen og
avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre arbeidet med ny
sykehusstruktur.
For regionrådet er det avgjørende at ett, nytt bygg gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle
omstillingstiltak til beste for pasientene og for kvaliteten i behandlingen.
Fra Hadeland er det relativt kort avstand til andre spesialisthelsetjenestetilbud som Vestre Viken HF,
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) og Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). For planlagt
medisinsk behandling kan hadelendinger fritt velge også blant disse. Fra Roa, er det f.eks. 31 km til
Ringerike sykehus, 56 km til A‐hus, mens avstanden til dagens sykehus på Gjøvik er 65 km. Uavhengig
av plassering vil de fleste pasienter fra de aktuelle kommunene på Hadeland ha sykehus som ligger
nærmere enn det sykehustilbudet SI kan gi.
Slik Regionrådet for Hadeland ser det haster det med et vedtak i SI om å samle høy kompetanse i ett
moderne sykehus. Uten et slikt vedtak og en pålitelig og avklart framdriftsplan for videre
prosjektering og bygging, vil SI raskt kunne bli uinteressant for mange fra vår region i de kommende
tiårene.
Med dagens teknologi og en godt utbygd ambulansetjeneste vil trygghetsfølelse og nærhet ii større
grad bli knyttet til det sykehuset som kan gi best behandling, og i mindre grad til om sykehuset ligger
i nærheten. Særlig for eldre og multisyke, med mange diagnoser, vil det også være vesentlig at
behandlingen kan gis ett sted.
Ønsker en å redusere pasientlekkasjen fra de aktuelle kommunene på Hadeland kan dette gjøres
gjennom at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av
kommunehelsetjenesten på Hadeland.
Regionrådet for Hadeland forventer at Sykehuset Innlandet legger til rette for gode
samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer
robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer.
Parallelt med konsolideringsprosessen for sykehusstrukturen i Innlandet bør det skje en utbygging av
lokalmedisinske sentra. I noen regioner vil dette kun skje som et konsept, i andre også komme til
syne i bygg med flere tjenester og tilbud, såkalte helsehus. Det konkrete tjenesteinnholdet i
lokalmedisinske sentra må blant annet vurderes i lys av avstanden til nærmeste sykehus. Det gjelder
særlig spesialisthelsetjenestens bidrag og omfanget av de desentraliserte tjenestene. Denne
prosessen må støttes av SI med polikliniske tjenester, kompetanseutveksling og utstyr og
gjennomføres etter en regional plan hvor også Hadeland inngår. Dette arbeidet kan påbegynnes
raskt.

Møtebehandling
Gjennom drøfting ble det enighet om å innarbeide to nye pkt. i uttalelsen:
 En savner en samfunnsmessig vurdering av de framlagte forslagene.
 Det vil ikke være en akseptabel løsning dersom nytt storsykehus plasseres på Hedmarksiden
av Mjøsa samtidig som sykehusene på Tynset og Kongsvinger opprettholdes.

Vedtak
Med utgangspunkt i de vurderinger som framkommer i høringsdokumentet «Strategisk Fokus 2025»
støtter Regionrådet for Hadeland scenario 3A med ett nytt, felles akuttsykehus i Mjøsregionen og
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avvikling av de fire eksisterende sykehus rundt Mjøsa som grunnlag for det videre arbeidet med ny
sykehusstruktur.
For regionrådet er det avgjørende at ett, nytt bygg gir det beste grunnlaget for å få til strukturelle
omstillingstiltak til beste for pasientene og for kvaliteten i behandlingen.
Regionrådet savner imidlertid en samfunnsmessig vurdering av de framlagte alternativene, bl.a. med
vurdering av hvilke konsekvenser de forskjellige forslagene har for utvikling av kompetanse,
næringsvirksomhet og transportbelastning.
Det vil heller ikke være en akseptabel løsning dersom nytt felles storsykehus plasseres på Hedmark‐
siden av Mjøsa, samtidig som sykehusene på Tynset og i Kongsvinger opprettholdes.
Fra Hadeland er det relativt kort avstand til andre spesialisthelsetjenestetilbud som Vestre Viken HF,
Oslo Universitetssykehus HF (OUS) og Akershus Universitetssykehus HF (Ahus). For planlagt
medisinsk behandling kan hadelendinger fritt velge også blant disse. Fra Roa, er det f.eks. 31 km til
Ringerike sykehus, 56 km til A‐hus, mens avstanden til dagens sykehus på Gjøvik er 65 km. Uavhengig
av plassering vil de fleste pasienter fra de aktuelle kommunene på Hadeland ha sykehus som ligger
nærmere enn det sykehustilbudet SI kan gi.
Slik Regionrådet for Hadeland ser det haster det med et vedtak i SI om å samle høy kompetanse i ett
moderne sykehus. Uten et slikt vedtak og en pålitelig og avklart framdriftsplan for videre
prosjektering og bygging, vil SI raskt kunne bli uinteressant for mange fra vår region i de kommende
tiårene.
Med dagens teknologi og en godt utbygd ambulansetjeneste vil trygghetsfølelse og nærhet ii større
grad bli knyttet til det sykehuset som kan gi best behandling, og i mindre grad til om sykehuset ligger
i nærheten. Særlig for eldre og multisyke, med mange diagnoser, vil det også være vesentlig at
behandlingen kan gis ett sted.
Ønsker en å redusere pasientlekkasjen fra de aktuelle kommunene på Hadeland kan dette gjøres
gjennom at SI tar en sterk og proaktiv rolle i understøttelse av oppbyggingen av
kommunehelsetjenesten på Hadeland.
Regionrådet for Hadeland forventer at Sykehuset Innlandet legger til rette for gode
samhandlingsarenaer med kommunehelsetjenesten, også gjennom bidrag til oppbygging av en mer
robust desentralisert spesialisthelsetjeneste i lokale arenaer.
Parallelt med konsolideringsprosessen for sykehusstrukturen i Innlandet bør det skje en utbygging av
lokalmedisinske sentra. I noen regioner vil dette kun skje som et konsept, i andre også komme til
syne i bygg med flere tjenester og tilbud, såkalte helsehus. Det konkrete tjenesteinnholdet i
lokalmedisinske sentra må blant annet vurderes i lys av avstanden til nærmeste sykehus. Det gjelder
særlig spesialisthelsetjenestens bidrag og omfanget av de desentraliserte tjenestene. Denne
prosessen må støttes av SI med polikliniske tjenester, kompetanseutveksling og utstyr og
gjennomføres etter en regional plan hvor også Hadeland inngår. Dette arbeidet kan påbegynnes
raskt.
[Lagre]

21/12 Sentral avtale om klinisk veterinærvakt.
Uttalelse til KS.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012
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Saknr
21/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland beklager at KS vil avvikle en velfungerende ordning for veterinærvakt.
Regionrådet for Hadeland mener at en sentral avtale om veterinærvakt bør gis et permanent unntak
fra konkurranseloven, på lik linje med den kommunale legevaktordningen. En slik avtale er viktig av
hensyn til dyrevelferd og beredskap mot smittsomme sykdommer og en god garanti for
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell innenfor en fornuftig kostnadsramme.
Regionrådet for Hadeland ber derfor KS om å vurdere denne saken på nytt.

Vedtak
Regionrådet for Hadeland beklager at KS vil avvikle en velfungerende ordning for veterinærvakt.
Regionrådet for Hadeland mener at en sentral avtale om veterinærvakt bør gis et permanent unntak
fra konkurranseloven, på lik linje med den kommunale legevaktordningen. En slik avtale er viktig av
hensyn til dyrevelferd og beredskap mot smittsomme sykdommer og en god garanti for
tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell innenfor en fornuftig kostnadsramme.
Regionrådet for Hadeland ber derfor KS om å vurdere denne saken på nytt.
[Lagre]

22/12 Friluftsteateret Bronsebukkene ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
22/12

Innstilling:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og
Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilger Regionrådet for Hadeland 200 000 kr til
Friluftsteateret Bronsebukkene.
Bruk av partnerskapsmidler fases ut i tråd med modell vedtatt i reg.rådssak 14/11

Vedtak
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og
Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilger Regionrådet for Hadeland 200 000 kr til
Friluftsteateret Bronsebukkene.
Bruk av partnerskapsmidler fases ut i tråd med modell vedtatt i reg.rådssak 14/11
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[Lagre]

23/12 Kulturbasert verdiskapningsprosjekt ‐ Granavollen ‐ Tingelstadhøgda.
Bruk av partnerskapsmidler 2012

Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
23/12

Innstilling:
I tråd med forutsetninger innarbeidet i partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og Regional
handlingsplan for Hadeland 2012, bevilger Regionrådet for Hadeland 150 000,‐ kr til prosjektet
”Kulturbasert verdiskapingsprosjekt ‐ Granavollen – Tingelstadhøgda” for 2012

Vedtak
I tråd med forutsetninger innarbeidet i partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og Regional
handlingsplan for Hadeland 2012, bevilger Regionrådet for Hadeland 150 000,‐ kr til prosjektet
”Kulturbasert verdiskapingsprosjekt ‐ Granavollen – Tingelstadhøgda” for 2012

[Lagre]

24/12 Jevnaker 2020 ‐ Stedsutviklingsprosjekt
Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
24/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 200 000 kr til prosjektet Jevnaker 2020.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedtak
Regionrådet for Hadeland bevilger 200 000 kr til prosjektet Jevnaker 2020.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

9

[Lagre]

25/12 Hadelandsbonden 2020 ‐ Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
25/12

Innstilling:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune
og kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2012, bevilger
Regionrådet for Hadeland 150 000 kr til prosjektet «Hadelandsbonden 2020»
Ev. bevilgning neste år vil bli vurdert ved utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland 2013.

Vedtak
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Partnerskapsavtale mellom Oppland fylkeskommune
og kommunene på Hadeland og Regional handlingsplan for Hadeland 2012, bevilger
Regionrådet for Hadeland 150 000 kr til prosjektet «Hadelandsbonden 2020»
Ev. bevilgning neste år vil bli vurdert ved utarbeidelse av Regional handlingsplan for Hadeland 2013.

[Lagre]

26/12 Jøtt godt! ‐ Økologisk mat på Hadeland
Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
04.05.2012

Saknr
26/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 80 000 kr til prosjektet “Jøtt Godt! – økologisk mat fra Hadeland”.
I samsvar med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 tas bevilgningen fra inngått
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og gjøres innenfor de rammer denne avtalen
setter.

Møtebehandling
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Gjennom drøftinger ble en enige om å invitere Landbrukskontoret for Hadeland til neste møte for å
orientere om muligheter for å videreføre prosjektet.
Vedtak
Regionrådet for Hadeland bevilger 80 000 kr til prosjektet “Jøtt Godt! – økologisk mat fra Hadeland”.
I samsvar med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 tas bevilgningen fra inngått
partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og gjøres innenfor de rammer denne avtalen
setter.
Landbrukskontoret for Hadeland inviteres til neste møte for å orientere om prosjektet og
mulighetene for videreføring.
[Lagre]
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