MØTEPROTOKOLL
Regionrådet for Hadeland
Dato:
Sted:
Arkivsak:

28.10.2016 kl. 9:00-14:00
Gran rådhus
16/00195

Møtt:

Anne Elisabeth Thoresen – OFK
Olaf Nils Diserud – OFK
Harald Antonsen – Jevnaker
Trine Lise Olimb – Jevnaker
Harald Tyrdal – Lunner
Kristin Myrås – Lunner
Halvor Bratlie – Lunner
Randi Thorsen - Gran
Rune Meier – Gran
Willy Westhagen - Gran

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:
Fra
administrasjonen:

Lars Magnussen – Jevnaker kommune

Terezia Hole, OFK
Bente Rudrud, ass rådmann Lunner
Lars Ole Saugnes, rådmann Gran kommune
May Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Sigmund Hagen, regionkoordinator
Kristin Molstad, klimapådriver
Janka Stensvold Henriksen, prosjektleder Hadeland – nært og naturlig
Marianne Aashaug, arrangementsutvikler
Vibeke Buraas Dyrnes, rådgiver Regionkontoret

I tillegg møtte:

Gro Vestues, Fylkesmannen/ Landbrukskontoret for Hadeland
Olav Lie-Nielsen, Thorbjørnrud Hotell
Mari Sangnæs, Hemlaga på Nes
Frank Magne Sletten, Lensmann Gran og Lunner – til sak 25/16

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes
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SAKSLISTE

22/16

13/02699-15

Tildeling av midler til destinasjonsselskapet for reiselivet.

23/16

16/00798-4

Valg av næringslivsrepresentant til Regionrådet for Hadeland

24/16

14/02407-38

En ny region - Hedmark og Oppland.

25/16

14/02407-37

Høring - forslag om ny politistruktur i Innlandet

22/16 Tildeling av midler til destinasjonsselskapet for reiselivet.
Arkivsak: 13/02699
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
28.10.2016

Saknr
22/16

Regionkoordinators innstilling:
I tråd med intensjonene i avtaler mellom kommunen og destinasjonsselskapet bevilges 258 480,- kr
til reiselivsarbeidet i 2016. Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland
fylkeskommune
Regionrådets behandling 28.10.2016:
Destinasjonsselskapet inviteres inn snart i regionrådet til å ha en orientering.
Regionrådets vedtak 28.10.2016:
I tråd med intensjonene i avtaler mellom kommunen og destinasjonsselskapet bevilges 258 480,- kr
til reiselivsarbeidet i 2016. Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland
fylkeskommune
[Lagre]
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23/16 Valg av næringslivsrepresentant til Regionrådet for Hadeland
Arkivsak: 16/00798
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
28.10.2016

Saknr
23/16

Regionkoordinators innstilling:
Leder i Hadelandshagen, Dagfinn Edvardsen, velges som næringslivsrepresentant med talerett i
Regionrådet for Hadeland.
Fra Jevnaker næringsdrivende velges … som vara.
Regionrådets behandling 28.10.2016:
Innspill om at i 2017 bør regionrådet diskutere hvordan næringslivet på Hadeland kommuniserer
bedre, få til en felles næringslivsorganisasjon og hvordan skal regionrådet bruke sine ressurser inn i
næringslivet?
Ønskelig at vedtaket ikke omhandler navn, kun posisjon.
Regionrådets vedtak 28.10.2016:
Leder i Hadelandshagen, velges som næringslivsrepresentant med talerett i Regionrådet for
Hadeland.
Det velges en vara fra Jevnaker næringsdrivende.
[Lagre]
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24/16 En ny region - Hedmark og Oppland.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019

Møtedato
28.10.2016

Saknr
24/16

Regionkoordinators innstilling:
Regionrådet for Hadeland vil understreke viktigheten av at Oppland fylkeskommune gjennomfører
en grundig prosess hvor også hensynene til utkantregionene blir ivaretatt. Hadelandsregionen har
sterk tilknytning og relasjoner til andre fylkeskommuner og en fremtidig regional tilknytting må
uttredes og vurderes gjennom lokale prosesser.
Regionrådet for Hadeland forventer at Oppland fylkeskommune har parallelle prosesser med
Akershus og Buskerud for å sikre Hadelandsregionens mulighet til å velge en eventuell ny fremtidig
regional tilknytning.
Regionrådet for Hadeland vil oppfordre Oppland fylkeskommune til å inngå et samarbeid med
Buskerud og Akershus for å utprøve grenseoverskridende regionalt samarbeid. Et regionalt
samarbeid mellom Hadeland, Ringerike og Romerike kan kompensere for tilhørighet til ulike
forvaltningsgrenser.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke at fylkeskommunen bør vurdere andre nye grenser for
fremtidige regioner som ikke følger dagens fylkesgrenser. Hadelandsregionen er en del av en felles
bo- og arbeidsregion med store deler av indre Østlandet mens fjellregionen har andre utfordringer.
Regionrådets behandling 28.10.2016:

Regionrådets vedtak 28.10.2016:
Regionrådet for Hadeland er positiv til regionreformen. Det er mye som tyder på at et nytt
innlandsfylke vil være positivt for en helhetlig samfunnsutvikling.
En naturlig konsekvens av et evt. nytt innlandsfylke er at Hadelandskommunene må ta en debatt om
hvilke fremtidige folkevalgte organer og embeter regionen naturlig bør være en del av.
Regionrådet for Hadeland forventer at Oppland fylkeskommune gjennomfører en grundig prosess
hvor også hensynene til utkantregionene blir ivaretatt. Hadelandsregionen har sterk tilknytning og
relasjoner til andre fylkeskommuner og en fremtidig regional tilknytting må uttredes og vurderes
gjennom lokale prosesser. Oppland fylkeskommune må dermed ha parallelle prosesser med
Akershus og Buskerud for å sikre Hadelandsregionens mulighet til å velge en eventuell ny fremtidig
regional tilknytning.
Regionrådet for Hadeland vil påpeke at fylkeskommunen må vurdere andre nye grenser for
fremtidige regioner som ikke følger dagens fylkesgrenser. Hadelandsregionen er en del av en felles
bo- og arbeidsregion med store deler av Osloregionen mens fjellregionen har andre utfordringer.

[Lagre]
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25/16 Høring - forslag om ny politistruktur i Innlandet
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet 2015-2019
Kommunestyret 2015-2019

Møtedato
28.10.2016

Saknr
25/16

Regionkoordinators innstilling:
Regionrådet for Hadeland støtter opp under arbeidsgruppas anbefaling om at Gran og Lunner
lensmannskontor skal bestå som tjenesteenhet.

Regionrådets behandling 28.10.2016:

Regionrådets vedtak 28.10.2016:
Regionrådet for Hadeland støtter opp under arbeidsgruppas anbefaling om at Gran og Lunner
lensmannskontor skal bestå som tjenesteenhet.
I tillegg mener regionrådet at det er positivt at lensmannskontoret foreslås endret til politistasjon.

[Lagre]
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