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Arkivsak:

Gran rådhus
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Møtt:

Harald Tyrdal, Lunner kommune
Kristin Myrås, Lunner kommune
Halvor Bratlie, Lunner kommune
Willy Westhagen, Gran kommune
Randi Eek Thorsen, Gran kommune
Oscar Sunde, Gran kommune (erstattet Rune Meier som fast medlem)
Lars Magnussen, Jevnaker kommune
Harald Antonsen, Jevnaker kommune
Trine Lise Olimb, Jevnaker kommune
Dagfinn Edvardsen, Hadelandshagen
Olaf Nils Diserud, Oppland Fylkeskommune

Forfall:

May-Britt Norli, rådmann Jevnaker kommune
Anne Elisabeth Thoresen, politiker OFK

Møtende
varamedlemmer:

Anne Lise Fredlund OFK, for Anne Elisabeth Thoresen
Cecilie P. Øyen, kommunalsjef Jevnaker – for May-Britt Norli

Andre:

Lars Ole Saugnes, rådmann Gran kommune
Dag Flacke, rådmann Lunner kommune
Sigmund Hagen, daglig leder i Regionrådet for Hadeland
Kristin Molstad, klimapådriver for Hadeland
Janka Stensvold Henriksen, prosjektleder i Regionrådet for Hadeland
Vibeke Buraas Dyrnes, rådgiver i Regionrådet for Hadeland
Eivinn Fjellhammer, rådgiver Lunner kommune
Øyvind Sørlie, rådgiver Gran kommune
Emilie Helgesen Grud, samfunnsplanlegger Lunner kommune
Terezia Hole, rådgiver Oppland Fylkeskommune

Protokollfører:

Vibeke Buraas Dyrnes
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Viken – samhandling med kommuner og regioner v/ Bente Bjerknes - Prosjektleder
utvikling og tverrfaglig samordning i Viken 2020
Stor-Oslo Nord utredning v/ Terje Strøm - sjefsøkonom i NyAnalyse AS
Næringsstrategi v/Steinar Aasnæss - Universitetet i Sørøst Norge
Bygdebok Hadeland v/ Edvin Straume og Hugo Hallum
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Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

9/19 Høring - Partnerskapsavtale mellom kommunene og Innlandet
fylkeskommune.
Arkivsak: 17/02093
Møtedato
14.06.2019

Saknr
9/19

1

Daglig leders innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.
2. Regionrådet understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer
regional utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.
3. Regionadministrasjonen jobber videre med å fremforhandle en tilsvarende avtale
med Viken.
Regionrådets behandling 14.06.2019:

Regionrådets vedtak 14.06.2019:

1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til hovedintensjonene i forslag til organisering.
2. Regionrådet understreker at dersom en vil synliggjøre ambisjoner om å få til mer
regional utvikling må de økonomiske rammene økes betydelig.
3. Regionadministrasjonen jobber videre med å fremforhandle en tilsvarende avtale
med Viken.
[Lagre]
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10/19 Fremtidig organisering av det regionale samarbeidet på Hadeland
Arkivsak: 17/02093
Møtedato
14.06.2019

Saknr
10/19

1

Daglig leders innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom kommune
Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet fylke.
2. Navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.
3. Regionrådet for Hadeland anmoder det neste valgte rådet om å initiere en prosess for å
utrede ny organisering.

Regionrådets behandling 14.06.2019:
Behandlet denne saken før sak 9/19. Sigmund orienterte litt om notatet som er bakgrunn for saken.
Enighet om at man må fortsette samarbeidet på Hadeland frem til noe annet er på plass. Hadeland
viktig som merkevare. Næringslivet sier de ønsker et tett samarbeid på Hadeland.
Jevnaker hadde forslag til ny innstilling – endret ordlyd og innhold, men trakk dette forslaget etter
diskusjon.
Enighet om å føye på under pkt 3 i innstillingen:
Dette skal være en åpen utredningsprosess i nært samarbeid med fylkeskommunene som
skal inneholde vurderinger av størrelse på regionen, tilhørighet, organisasjon, lokasjon og
representasjon.
Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å styrke
regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt
unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.

Regionrådets vedtak 14.06.2019:
1. Regionrådet for Hadeland slutter seg til et fortsatt forpliktende samarbeid mellom kommune
Gran, Lunner og Jevnaker som danner grunnlag for avtaler med Viken og Innlandet fylke.
2. Navnet endres til: Regionrådet for Hadeland – Interkommunalt politisk råd.
3. Regionrådet for Hadeland anmoder det neste valgte rådet om å initiere en prosess for å
utrede ny organisering.
Dette skal være en åpen utredningsprosess i nært samarbeid med fylkeskommunene som
skal inneholde vurderinger av størrelse på regionen, tilhørighet, organisasjon, lokasjon og
representasjon.
Et mulig geografisk utvidet interkommunalt politisk råd skal utredes. Hensikten er å styrke
regionens posisjon for å få politisk gjennomslag for prioriterte utviklingsmål i regionen, samt
unngå en splittelse av Hadeland til flere kommuneregioner.
[Lagre]
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11/19 Tildeling av midler til arbeid med næringsstrategi for Hadeland
Arkivsak: 17/00489
Møtedato
14.06.2019

Saknr
11/19

1

Daglig leders innstilling:
Regionrådet bevilger 200 000,- til utviklingen av en ny næringsstrategi for Hadeland. Midlene
omdisponeres fra andre planlagte prosjekter i Regional Handlingsplan.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder

Regionrådets behandling 14.06.2019:

Regionrådets vedtak 14.06.2019:
Regionrådet bevilger 200 000,- til utviklingen av en ny næringsstrategi for Hadeland. Midlene
omdisponeres fra andre planlagte prosjekter i Regional Handlingsplan.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland Fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder

[Lagre]
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12/19 Referatsaker 14.juni 2019
Arkivsak: 19/00028
Møtedato
14.06.2019

Saknr
12/19

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering.
Regionrådets behandling 14.06.2019:

Regionrådets vedtak 14.06.2019:
Regionrådet for Hadeland tar referatsakene til orientering.
[Lagre]
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