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Dato:
Sted:
Møtende
varamedlemmer:

Forfall:

Fra
administrasjonen:

16.03.2012 kl. 10:00-14.15
Lunner rådhus

Ida Rasmussen, Jevnaker kommune – for Frank Morten Nerby
Mari Kvale Svenbalrud , Lunner kommune – for Hege Bogfjellmo
Rune Meier, Gran kommune
Frank Morten Nerby, Jevnaker kommune
Hege Bogfjellmo , Lunner kommune
Ivar Odnes, Oppland fylkeskommune.
Olaf Nils Diserud, Opland fylkeskommune.

Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann Tore M Andresen, Lunner kommune
Rådmann May Britt Nordli, Jevnaker kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland fylkeskommune
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes
Regionkoordinator Edvin Straume

Ellers møtte:

Fylkesmann Kristin Hille Valla
Fylkesordfører Gro Lundby, Oppland fk. – til sak 8/12
Tone Elisabeth Andersen, leder NAV Hadeland – til sak 8/12
Trond Kristian Holter, rektor Hadeland vg.skole – til sak 8/12

Protokollfører:

Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland

Møteledelse:

Møtet ble ledet av Regionrådets leder, Harald Tyrdal

Presse:

Oppland Arbeiderblad
Hadeland

Møteinnkalling og
saksliste:

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent
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8/12 Orientering- og drøftingssaker 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
8/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling
Bedriftskontakt for opplæring
Leder av NAV Hadeland, Tone Elisabeth Andersen og rektor ved Hadeland videregående skole, Trond
Kristian Holter, orienterte om prosjektet som starter opp i vår med prosjektleder tilsatt i NAV.
Målet med prosjektet er å få flere elever til å fullføre videregående skole og redusere antall unge
NAV-brukere.
Det er i dag 180 unge under 24 år som ikke er i skole eller arbeid på Hadeland.
Orientering og drøfting ved fylkesordfører Gro Lundby
Leder av regionrådet innledet om tema en ønsket å drøfte med fylkesordføreren. Temaene var
oversendt fylkeskommunen i forkant av møtet. I første rekke dreide dett seg om:
 Nasjonal transportplan 2014–2023.
Hvordan få viktige prosjekter prioritert i NTP 2014-2023.
(Rv.4 – RV.35 og Gjøvikbanen)
Hvordan komme i dialog med Akershus og Oslo for å presentere innspill til bruk av midler i
Oslopakke 3?
 Kollektivtilbudet på veg og bane mot Oslo, Akershus og Buskerud.
 Behovet for et Nær-Oslo-perspektiv i regional/fylkeskommunal planlegging.
 Videregående skole.
Behov for tilbud innen frisørfag og viktigheten av å beholde tilbud innen data og elektronikk.
 Bedre busstilbud internt i regionen.
Avgjørende for at flere elever fra Jevnaker skal velge å gå på nye Hadeland v.g.s.
 Ny reiselivsstrategi for Oppland.
Fra fylkesordførers tilbakemelding refereres følgende:
 Det må gjøres et betydelig arbeid for å få til bedre uttelling når NTP skal til behandling i
Stortinget. Regionen inviteres til å komme med god høringsuttalelse.
Det er svært viktig at alle i Oppland blir enige om et felles budskap.
Fylkeskommunen vil samarbeide med regionene og de andre fylkene i Østlandssamarbeidet
for å påvirke prosessen så godt som mulig.
Fylkeskommunen vil forsøke å få til et møte med Akershus fylkeskommune for å presentere
synspunkter på bruk av midler i Oslopakke 3.
 Opplandstrafikk har møter med Akershus fylkeskommune/Ruter hvor en diskuterer
kollektivtrafikk med buss på tvers av fylkesgrensa.
Oppland fylkeskommune er ikke invitert til å avgi høringsuttalelse til Kollektivtrafikkplanen
for Buskerud (Flybussen).
 Det foreligger ikke planer om å etablere frisørfag som tilbud ved Hadeland vgs.
Det er vanskelig å skaffe nok lærlingeplasser.
Det er for få søkere til data og elektronikk i Oppland. En ønsker imidlertid ikke å svekke dette
tilbudet på Hadeland.
 Busstilbudet i regionen blir vurdert.
Vanskelig å få de økonomiske rammene til å strekke til.
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Reiselivssatsing må sees i lys av nasjonal reiselivstrategi som vil foreligge i løpet av våren.
Oppland fylkeskommune har invitert til reiselivsmøte i Oslo 19. april.
Hadeland hører i reiselivssammenheng trolig hjemme i et «Nær-Oslo-perspektiv».
Gode prosjekter, mtd næringslivet som samarbeidspart, ble etterlyst.
Slike prosjekter vil fylkeskommunen støtte.
Fylkeskommunen har satt av 6. mill. til verdiskapingsprosjekter med utgangspunkt i natur- og
kulturarven. Her har Hadeland søkt om å bli med.
Ellers orienterte fylkesordføreren om Innlandsoffensiven, satsingen på store
idrettsarrangement og festivaler. Det er viktig å organisere disse satsingene enda bedre slik
at en kan få mer ut av dem.

Nytt fra fylkesmannen
Fylkesmann Kristin Hille Valla kommenterte og orienterte om bl.a. følgende saker:
- Bedriftskontakt.
Prosjektet bør sees fra to vinklinger:
- Elev/lærling perspektivet og kommunenes arbeidsgiveransvar.
Kommunenes arbeidsgiveransvar bør komme tydeligere fram i prosjektet.
Fylkesmannen ønsker å se dett prosjektet i sammenheng med satsingen «Ung i Oppland».
- Stemmerettsjubileum i 2013.
Kommunene ble anbefaler å samarbeide om markering.
- Dispensasjon fra reguleringsplaner.
Dette må kommunen må være kritiske til.
- Barnevern.
Barnevernet må prioriteres av kommunene. Mange klagesaker i 2011.
Mange sliter med å få tilsatt kvalifisere folk i nye stillinger.
Årsrapport ligger på fylkesmannens hjemmeside.
- Juridisk kompetanse.
Kommunene bør vurdere å samarbeide om dette.
- Har vært fylkesmann i 10 år. 10-års kommentar lagt ut på blogg.
- Vergemål.
Fylkesmannen overtar ansvaret fra 1. juli 2013. To stillinger er lyst ut.
- Stortingsmelding om landbruk skal behandles i løpet av våren.
Over 600 mill. ble overført til landbruket i Oppland i 2011.
Landbruket i Gran kommer på 4. plass i Oppland.
Det ble lagt ned 100 foretak innen landbruket i Oppland i 2011.
- Frisklivssentraler
Her er Oppland best, 21 av 26 kommuner har frisklivssentraler.
De som ikke har kan søke fylkesmannen om midler til å opprette slike.
- Sosialhjelp.
Ikke nødvendig med boligadresse til samme kommune som en søker sosialhjelp fra.
Ble henvist til sak som ligger på fylkesmannens hjemmeside.
- Skole/mobbing:
Kommunene ble oppfordret til å sette seg inn i høyesterettsdom hvor Kristiansand kommune
er dømt.
- Bygging i strandsonen.
Fylkesmannen orienterte om to klagesaker. Kommunen hadde gitt byggetillatelse. I begge
sakene var kommunene vedtak satt til side. Flere opplysninger er å finne på fylkesmannens
hjemmeside.
- Sjekk hva HRA har fått tillatelse til.
- Utvidelse av biogassanlegget ved HRA.
Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) har overprøvd fylkesmannens avslag.
Fylkesmannen må behandle saken på nytt.
BIOREG- Videre bioenergisatsing på Hadeland?
Drøfting med utgangspunkt i evaluering utarbeidet av Østlandsforskning og utsendt drøftingsnotat.
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Tilbakemeldingene fra drøftingene var vanskelig å oppsummere.
Signalene som ble gitt pekte i ulike retninger og gav ikke noe entydig svar.
Det var imidlertid enighet om at det var viktig å holde fast på regionen grønne og fornybare
profil.
Konklusjon:
Det utarbeides et forslag til strategi, med flere tiltak, som viser hvordan bioenergi inngår i
regionens samla satsing på energieffektivisering og fornybar energi.

Regional plan for Hadeland
Følgende tilbakemelding ble gitt på drøftingsnotat som ble delt ut:
I det videre planarbeidet legges følgende til grunn:
 Kommunene på Hadeland vil legge til rette for å ta sin del av befolkningsveksten som vil
komme i Osloregionen.
 Prioriterte tettsteder for konsentrert utvikling vil være:
Gran – Nesbakken – Harestua.
Styringsgruppa har gjennom denne tilbakemeldingen ikke gitt uttrykk for endelig standpunkt
til framtidig tettstedsstruktur på Hadeland.
 Fortetting innenfor gangavstand til øvrige stoppesteder for Gjøvikbanen.
(Jaren, Lunner, Grua)
 Kommunikasjoner:
- Bedre transporttilbud på Gjøvikbanen.
- Bedre busstilbud ut/inn av regionen for områder som jernbanen ikke betjener.
- Avklare mulighetene for samarbeid med Ruter om anbud for å få timesavganger med buss
Brandbu – Oslo.
- Samarbeide med Buskerud om busstilbudet øst – vest.
- Beder busstilbud internt i regionen.

Vedtak
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enig om gjennom drøftingene.
[Lagre]
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9/12 Referatsaker 16.03. 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
9/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]

10/12 Prosjektplan for "Hadeland - nært og naturlig" 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
10/12

Innstilling:
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidene kommuner på Hadeland», bevilges 1 000 000 kr til gjennomføring av prosjektet
«Hadeland – nært og naturlig» i 2012.
Møtebehandling
Prosjektmedarbeider Vibeke Buraas Dyrnes orienterte om prosjektet, den reviderte prosjektplanen
og aktuelle tiltak som er under gjennomføring eller planlegging.
Vedtak
Regionrådet slutter seg til den framlagte prosjektplan.
I tråd med forutsetninger innarbeidet i «Partnerskapsavtale mellom Oppland Fylkeskommune og
samarbeidene kommuner på Hadeland», bevilges 1 000 000 kr til gjennomføring av prosjektet
«Hadeland – nært og naturlig» i 2012.
[Lagre]
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11/12 Hadeland Ringerike Reiseliv. Bruk av partnerskapsmidler 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
11/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 375 000 kr til
reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike i 2012.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Utbetaling av midlene skjer i henhold til tidligere inngått samarbeidsavtale som forlenges med et år.
Regionrådet vil ta stilling til videre finansiering av reiselivsarbeidet når utredning om framtidig
organisering foreligger.
Møtebehandling
Ved behandling av saken ble det gitt uttrykk for at det hadde vært ønskelig med mer informasjon om
hva aktiviteten til Hadeland Ringerike Reiseliv har ført til og hvilke konkrete resulter en kan vise til.

Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 375 000 kr til
reiselivssamarbeidet mellom Hadeland og Ringerike i 2012.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune.
Utbetaling av midlene skjer i henhold til tidligere inngått samarbeidsavtale som forlenges med et år.
Regionrådet vil ta stilling til videre finansiering av reiselivsarbeidet når utredning om framtidig
organisering foreligger.
[Lagre]
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12/12 Kom inn på tunet på Hadeland

Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
12/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 100 000 kr til prosjektet “Kom
inn på tunet på Hadeland”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 100 000 kr til prosjektet “Kom
inn på tunet på Hadeland”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder.

[Lagre]

13/12 "Veien Videre" - LAR 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
13/12

Innstilling:
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 80 000 kr til prosjektet “Veien
videre”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder

Vedtak
I tråd med vedtatt Regional handlingsplan for Hadeland 2012 bevilges 80 000 kr til prosjektet “Veien
videre”.
Midlene tas fra partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommune og må brukes i tråd med de
forutsetninger denne avtalen inneholder

[Lagre]
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14/12 Presentasjonsarene - "Ambassade" på Oslo S
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
14/12

Innstilling:
Regionrådet tar informasjonen om presentasjonsarena - «Ambassade» ved Oslo S, til orientering.
Når mer konkrete planer foreligger, og ny sak er lagt fram for regionrådet, vil inntil 75 000 kr. kunne
brukes på prosjektet i 2012.

Vedtak
Regionrådet tar informasjonen om presentasjonsarena - «Ambassade» ved Oslo S, til orientering.
Når mer konkrete planer foreligger, og ny sak er lagt fram for regionrådet, vil inntil 75 000 kr. kunne
brukes på prosjektet i 2012.

[Lagre]
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15/12 Høringsuttalelse til Oppland fylkeskommunes dokument "Ung i
Oppland"
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
15/12

Innstilling:
Saken legges fram for drøfting i regionrådet.
Synspunkter regionrådet ønsker innarbeidet i høringsuttalelsen må komme fram under denne
drøftingen.
Det nedsettes et administrativt utvalg, med en representant fra hver kommune oppnevnt til
rådmannen til å utarbeide forslag til uttalelse i saken. Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes er
sekretær for arbeidet.
Høringsuttalelse vil bli lagt frem som referatsak på møte i regionrådet i mai.
Møtebehandling
Under drøfting av saken ble følgene forhold presentert:
 Behov for tiltak knyttet til ungdom og trafikk.
F.eks. noe trafikkopplæring lagt inn i videregående skole.
 Internasjonalisering og ungdom.
Hadeland vgs. har erfaringer regionen ønsker skal bli videreført.
Ander synspunkter som ønskes vurdert innarbeidet i høringsuttalelsen kan ettersendes til
regionrådets sekretariat.
Vedtak
Saken legges fram for drøfting i regionrådet.
Synspunkter regionrådet ønsker innarbeidet i høringsuttalelsen må komme fram under denne
drøftingen.
Det nedsettes et administrativt utvalg, med en representant fra hver kommune oppnevnt til
rådmannen til å utarbeide forslag til uttalelse i saken. Prosjektleder Vibeke Buraas Dyrnes er
sekretær for arbeidet.
Høringsuttalelse vil bli lagt frem som referatsak på møte i regionrådet i mai.
[Lagre]
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16/12 Regionrådet for Hadeland - Årsmelding 2011
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
16.03.2012

Saknr
16/12

Innstilling:
Vedlagt årsmelding vedtas og oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.

Vedtak
Vedlagt årsmelding vedtas og oversendes kommunene og Oppland fylkeskommune.

[Lagre]
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