MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:

14.02.2014 kl. 9:00-14

Sted:

Jevnaker Samfunnshus

Forfall:

Rune Meier, Gran kommune
Hege Bogfjellmo, Lunner kommune
Ivar Odnes, OFK

Møtende
varamedlemmer:

Fra
administrasjonen:

Mari Kvale Svenbalrud – for Hege Bogfjellmo
Anne Lise Fredlund – for Ivar Odnes, OFK

Rådmann i Jevnaker, May Britt Nordli
Rådmann i Lunner, Tore Molstad Andresen
Rådmann i Gran, Arne Skogsbakken
Regionkontakt i OFK, Ove Søberg
Regionrådskoordinator Sigmund Hagen
Regionrådsmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes

Ellers møtte:

Leder av ØRU – ordfører i Hurdal Runar Bålsrud – til sak 4/14
Edvin Straume – til sak 3/14 og 4/14
Mads Sandemann – prosjektleder for Veg og Bane 2018 – til sak 4/14

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder Hilde Brørby Fivelsdal

Presse:

Hadeland og Oppland Arbeiderblad

Møteinnkalling og saksliste:
Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
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1/14 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2014
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.02.2014

Saknr
1/14

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 500 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2014

Møtebehandling
Det kom forslag om at de 200 000,- som er satt av i prosjektet som pott for støtte til eksterne
aktører/prosjekter skal være en prøveordning i 2014, og evalueres før ordningen evt. videreføres.
Vedtak
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 500 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2014
Ordningen med 200 000,- til støtte til eksterne aktører er en prøveordning i 2014.

[Lagre]
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2/14 Reiseliv. Hadeland - Ringerike - Gjøvikregionen.
Orientering om arbeidet med å etablere nytt destinasjonsselskap og bruk av
partnerskapsmidler 2014.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.02.2014

Saknr
2/14

Innstilling:
Informasjon om arbeidet med å utvikle ny reiselivsdestinasjon og avtale med kommunene, tas til
orientering.
I tråd med tidligere vedtak bevilges 478 480 kr til reiselivsarbeidet i 2014.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

Møtebehandling

Vedtak
Informasjon om arbeidet med å utvikle ny reiselivsdestinasjon og avtale med kommunene, tas til
orientering.
I tråd med tidligere vedtak bevilges 478 480 kr til reiselivsarbeidet i 2014.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.

[Lagre]

3/14 Årsmelding 2013
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.02.2014

Saknr
3/14

Innstilling:
Framlagt årsmelding vedtas og oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune
Møtebehandling
Vedtak
Framlagt årsmelding vedtas og oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune
[Lagre]
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4/14 Orienterings- og drøftingssaker 14.februar 2014
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.02.2014

Saknr
4/14

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
Møtebehandling

Analyse av det regionale potensialet for næringsutvikling i tilknytning til Oslo Lufthavn
Orientering fra Runar Bålsrud, leder i ØRU, om utviklingen rundt OSL. Medlemmene i
Regionrådet var positive til denne analysen.
Harald, Hilde og Knut sier Regionrådet for Hadeland kanskje vil være med og spleise, men
lover ikke noe, og må diskutere hvordan. Jevnaker vil også diskutere om Ringeriksregionen
vil være med på et spleiselag, da de også kan dra nytte av en slik analyse.
Se ellers vedlagt PP-presentasjon.
Stor-Oslo Nord:
Prosjektleder Edvin Straume orienterte om det toårige prosjektet Stor-Oslo Nord.
Formålet med prosjektet er at Stor-Oslo Nord skal være samarbeidskommunenes verktøy for
å påvirke prosesser slik at tilstrekkelig midler avsettes til planlegging, nybygging og utbedring
av Gjøvikbanen og RV 4.
Delmålene til prosjektet er:
 Sikre at prosjekter som er innarbeidet i NTP 2014-2023, og tilhørende
handlingsprogram, gjennomføres som planlagt. (Hovedfokus på prosjekter i første
fireårsperiode).
 Være pådriver i planprosesser slik at prioriterte utbyggingsprosjekter på Gjøvikbanen og
Rv 4 er planavklart og kan innarbeides i forslag til NP 2018-2027.



Når Stortinget vedtar NTP 2018-2027 må nødvendig investeringsmidler til Gjøvikbanen
og Rv 4 være innarbeidet.

Se ellers vedlagt PP-presentasjon.
Orientering fra Fylkesmannen:
Fylkesmann Kristin Hille Valla orienterte rundt følgende saker:
-Grunnlovsjubileet.
-Tenketanken kommunestruktur
-Barnevern og tilsyn
-Videreutdanning for lærere
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-Sparebankstiftelsen har gitt en gave til ungdomsskoler på 15.millioner. 3-årig satsning.
«Aktivt sinn i aktiv kropp» FM gjennomfører prosjektet. Søkeseminar 19. mars.
-Kommuneøkonomi. Søke skjønnsmidler til ut. innovasjonsprosjekter - skiller seg fra
utviklingsprosjekter. Søknadsfrist 28. februar.
-Innovasjonsskole pilot. Kun to kommuner fra Oppland er med.
Oppfordrer til å bli med.
-Prosjekt for bedre språk sammen med språkrådet. Hvordan står det til med språket i
Hadelandskommunene?

Veg og Bane 2018:
Orientering ved prosjektleder Matz Sandman om hvilke tiltak som er viktig for realiseringen
av Ringeriksbanen og utbedring av E16. Se ellers PP-presentasjon.

Nytt fra fylkeskommunen:
OFK orienterte rundt følgende saker:
- Kollektivsatsning på Hadeland.
- Strategiplan for VGS.
- Lærlinger i Hadelandskommunene
- Klassifisering av fylkesveier.
Kommunestruktur – Fylkesmannens tenketank:
- Hilde orienterte om arbeidet så langt. Hun har som leder i regionrådet vært med i
tenketanken, men det er ønskelig at Harald Tyrdal møter i fortsettelsen
- Viktig at OFK deltar i tenketanken også fremover
Regionrådets arbeidsform:
Hilde orienterte om at ordførere og rådmenn ønsker en dialog rundt regionrådets
arbeidsform. Det vil skisseres en prosess med framdrift og milepæler for dette arbeidet i
regionrådet senere i år.
Evaluering av den regionale partnerskapsavtalen mellom kommunene og OFK:
Østlandsforskning skal gjøre en evaluering av det regionale partnerskapet, på bestilling fra
OFK. Hadeland, Gjøvik og Midtdalen er regioner det gjøres en ekstra grundig evaluering i.
Resultatene legges frem for FU i juni.
Fellesmøte mellom Regionrådet for Hadeland og Fylkesutvalget 11.-12.mars:
Sigmund orienterte kort om møtet, og oppfordret alle regionrådsmedlemmene til å
overnatte.
Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enige om under orienteringen
[Lagre]
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5/14 Referatsaker 14.februar
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
14.02.2014

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]
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Saknr
5/14

