MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

13.03.2015 kl. 9:00-14.15
Lunner rådhus

Møtende
varamedlemmer:

Kristin Myrås, Lunner kommune – for Line Jorung
Halvor Bratlie, Lunner kommune – for Hege Bogfjellmo

Forfall:

Olaf Nils Diserud – Oppland Fylkeskommune
Hege Bogfjellmo – Lunner kommune
Frank Morten Nerby – Jevnaker kommune
Line Jorung – Lunner kommune
Regionkontakt Terezia Hole – Oppland Fylkeskommune

Fra
administrasjonen:

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann Tore Molstad Andresen, Lunner kommune
Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune
Regionkoordinator Sigmund Hagen
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes
Klimapådriver Kristin Molstad

I tillegg møtte:

Simen Torp, Filago – til sak 11/15
Reidun Gravdahl, OFK – til sak 12/15
Even Alexander Hagen, OFK – til sak 12/15
Øyvind Sørlie, Gran kommune – til sak 12/15
Ole Jonny Kalstad, Tredriver – til sak 12/15
Finn Hoel, Gran Tre – til sak 12/15

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes
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7/15 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2015
Arkivsak: 13/00719
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
7/15

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 300 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015

Regionrådets behandling 13.03.2015:
Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes orienterte om prosjektet.
Kristin Myrås ble kjent inhabil i behandlingen, pga. at hun er samarbeidspartner, prosjektet kjøper
tjenester av hennes firma, Rabalderfabrikken.

Regionrådets vedtak 13.03.2015:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i “Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidende kommuner på Hadeland” bevilges 1 300 000 kr til gjennomføring av prosjektet
“Hadeland - nært og naturlig” i 2015
[Lagre]
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8/15 Innlandsfiske Randsfjorden, tildeling av midler for 2015.
Arkivsak: 13/01085
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
8/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2015.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatte midler i Regional
handlingsplan for Hadeland 2015.
Regionrådets behandling 13.03.2015:
Det var flere kommentarer fra regionrådets medlemmer om at det er synd at
landbruksmyndighetene sentralt tenker å avslutte finansieringen om slike prosjekt.
Regionrådets medlemmer ønsker fortsatt å støtte Innlandsfiske Randsfjorden, nå som det endelig
vises gode resultater. Regionrådets medlemmer understreker allikevel at dette er et prosjekt med
tidsbegrenset varighet.
Regionrådets vedtak 13.03.2015:
Regionrådet for Hadeland bevilger 100 000 kr til tynningsfiske etter sik i Randsfjorden i 2015.
Midlene tas fra partnerskapsavtale inngått med Oppland fylkeskommune – avsatte midler i Regional
handlingsplan for Hadeland 2015.
[Lagre]

9/15 Utviklingsarbeid i landbruket
Arkivsak: 11/00732
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
9/15

Innstilling:

I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
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Regionrådets behandling 13.03.2015:
Landbruket vil komme og orientere muntlig om prosjektet senere på et møte i regionrådet.
Regionrådets medlemmer ønsker fortsatt å støtte Hadelandsbonden 2020, men understreker
allikevel at dette er et prosjekt med tidsbegrenset varighet.
Regionrådets vedtak 13.03.2015:
I tråd med Regional Handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til prosjektet
«Hadelandsbonden 2020».
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
[Lagre]

10/15 Klimapådriver Hadeland 2012-2015. Tildeling av partnerskapsmidler
2015
Arkivsak: 12/01452
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
10/15

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 500 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2015.
Regionrådets behandling 13.03.2015:
«Du setter spor etter deg» sier Harald
Uten klimapådriver ville vil ikke lukkes i å nå målene i våre klimaplaner – sier Hilde
Veldig godt fornøyd både med Kristin og prosjektet – sier May Britt. Kristin er en viktig og god
pådriver. Hun jobber konkret og praktisk, ser framgang
Viktig å få flere saker i Ringbladet også om hva klimapådriver får til (har ikke vært så mange saker
der)
Ivar Odnes dro frem at flere og flere nå velger kollektivtransport i Oppland (bl.a Lillehammer)
Sigmund påpeker at dette er siste år for dette prosjektet – en del ting må videreføres
Rune lurer på om det er tall fra hvem som er interessert i elsykkel – bakgrunn, arbeidsted osv – dette
må vi sjekke opp
Knut vil gjerne ha mer informasjon fra Kristin på et annet regionråd om bla husprosjektene

Regionrådets vedtak 13.03.2015:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 500 000 kr til prosjektet
Klimapådriver Hadeland i 2015.
[Lagre]
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11/15 Økolandsby på Hadeland. Tildeling av partnerskapsmidler 2015
Arkivsak: 15/00824
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
11/15

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til oppfølging av
økolandsbyetablering på Hadeland i 2015.
Regionrådets behandling 13.03.2015:
Simen Torp orienterte. Stikkord fra orienteringen:
- Fra ord til handling – det er dette som er viktig
- Bærekraft, fellesskap, delaktighet
- Landsbykonseptet er en optimal måte å leve på
- Veldig viktig del at man skaper arbeidsplasser
- Mange muligheter for verdiskapning
- Må også være økonomisk bærekraftighet – det er det nå gjennom Filago økosamfunn
Flere kommentarer fra Regionrådets medlemmer som støtter og synes dette virker veldig
inspirerende
Regionrådets vedtak 13.03.2015:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges 100 000 kr til oppfølging av
økolandsbyetablering på Hadeland i 2015.
[Lagre]
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12/15 Orienteringssaker 13.mars 2015
Arkivsak: 15/00460
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
13.03.2015

Saknr
12/15

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enig om gjennom orienteringen
Regionrådets behandling 13.03.2015:
Overordnet tema for orienteringene er «Nært og naturlig» - bærekraftig utvikling på Hadeland
• Erfaringer fra Hurdal økolandsby. Potensiale for etablering av økotun og økolandsby på
Hadeland. v/Simen Torp, Filago Økosamfunn
• Nytt fra Oppland Fylkeskommune
- Videreutvikling av partnerskapet v/ Even Alexander Hagen
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland v/ Even Alexander Hagen
- Reidun Gravdal – Utvikling av kollektivknutepunkt v/ Reidun Gravdahl
• Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealplan i Gran kommune – Hvordan er
bærekraftige prinsipper for arealplanlegging og samfunnsutvikling ivaretatt i planarbeidet.
v/Øyvind Sørlie, spesialrådgiver plan og utvikling, Gran kommune
• Orientering om arbeidet med skog- og trestrategien i fylket og kompetanseprogrammet for
Kommuner v/Ole Jonny Kalstad, Tredrivern i Oppland, Innovasjon Norge
• Muligheter og utfordringer for avsetning av flis, massivtre og andre skogprodukter
v/Finn Hoel, daglig leder i Gran Tre
OFKs regionkontakt Terezia Hole var syk, derfor ingen orientering om Klimaspleis
Det ble heller ingen orientering om kommunereformarbeidet pga lite tid i møtet.

Regionrådets vedtak 13.03.2015:
Sakene tas til orientering og følges opp slik man blir enig om gjennom orienteringen
[Lagre]
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