MØTEPROTOKOLL
Regionrådet
Dato:
Sted:

05.05.2017 kl. 8:30
Thorbjørnrud hotell, Jevnaker

Arkivsak:

17/00103

Møtende
varamedlemmer:

Lise Nygård for Harald Antonsen

Forfall:

Anne Elisabeth Thoresen, OFK
Olaf Nils Diserud, OFK
Harald Antonsen, Jevnaker
Randi Eek Thorsen, Gran

Møtt:

Willy Westhagen, Gran kommune
Rune Meier, Gran kommune
Harald Tyrdal, Lunner
Kristin Myrås, Lunner
Halvor Bratlie, Lunner
Lars, Magnussen, Jevnaker
Trine Lise Olimb, Jevnaker

Fra
administrasjonen:

Protokollfører:

May Britt Nordli, rådmann Jevnaker
Lars Ole Saugnes, rådmann Gran
Dag Flackè, rådmann Lunner
Sigmund Hagen, daglig leder i Regionrådet
Vibeke Buraas Dyrnes, prosjektleder i Regionrådet
Sekretariatet for Regionrådet for Hadeland v/ Vibeke Buraas Dyrnes

SAKSLISTE

13/17
14/17

14/02407-54

Høring - Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021

14/02407-59

Høring og offentlig ettersyn av planprogram for Regional plan for
verdiskapning, Regional plan for kompetanse og regional plan for
samferdsel.
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13/17 Høring - Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
05.05.2017

Saknr
13/17

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av at man i den kommende handlingsplan
perioden prioriterer vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak fremfor store nye
infrastrukturinvesteringer.
Oppland fylkeskommune har gjennom de siste handlingsprogrammene brukt store deler av sine
midler til større infrastrukturprosjekter. Regionrådet for Hadeland mener derfor at i perioden 2018 –
2021 må prioriteringene være utbedringer av vedlikeholdsetterslepet og trafikksikkerhet.
Regionrådet vil også understreke viktigheten av at fylkeskommunen prioriterer oppgradering og
trafikksikkerhetstiltak på avlastningsveger til hovedveinettet.
Regionrådet ber om at fylkeskommunen som vegeier overtar ansvaret for drift av gang- og
sykkelveger og gatelys langs fylkesvegene. Regionrådet ser at det er hensiktsmessig at
sammenfallende vegstrekninger driftes av samme myndighet.
Regionrådet s behandling 05.05.2017:
Regionrådet ønsker å legge inn tillegg om miljøgate i Gran sentrum – regionsenteret.
Regionrådet s vedtak 05.05.2017:
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av at man i den kommende handlingsplan
perioden prioriterer vedlikehold og trafikksikkerhetstiltak fremfor store nye
infrastrukturinvesteringer.
Oppland fylkeskommune har gjennom de siste handlingsprogrammene brukt store deler av sine
midler til større infrastrukturprosjekter. Regionrådet for Hadeland mener derfor at i perioden 2018 –
2021 må prioriteringene være utbedringer av vedlikeholdsetterslepet og trafikksikkerhet.
Regionrådet vil også understreke viktigheten av at fylkeskommunen prioriterer oppgradering og
trafikksikkerhetstiltak på avlastningsveger til hovedveinettet.
Regionrådet for Hadeland understreker viktigheten av at miljøgate i regionsenteret Gran prioriteres
samtidig med en helhetlig utbygging av ny riksvei 4. Gjennomføringen av utbyggingen må skje i første
del av planperioden.
Regionrådet ber om at fylkeskommunen som vegeier overtar ansvaret for drift av gang- og
sykkelveger og gatelys langs fylkesvegene. Regionrådet ser at det er hensiktsmessig at
sammenfallende vegstrekninger driftes av samme myndighet.

[Lagre]
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14/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram for Regional plan for
verdiskapning, Regional plan for kompetanse og regional plan for samferdsel.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
05.05.2017

Saknr
14/17

Daglig leders innstilling:
Regionrådet for Hadeland vil oppfordre fylkeskommunen til å først sammenstille sine eksisterende
planverk for de nevnte samfunnsområdene før man legger opp til en omfattende prosess med
regional og lokal involvering. Regionrådet er av den oppfatning at det allerede finnes strategier og
planer som er forankret lokalt innenfor kompetanse, verdiskapning og samferdsel.
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av å stimulere de regionene som har attraktive og
robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dersom Opplandssamfunnet skal lykkes med sine
målsetninger om vekst og utvikling må prioriteringene kanaliserer i større grad mot de regionene
som har positiv befolkning- og næringsvekst. En slik endring av prioriteringen innenfor kompetanse,
samferdsel og verdiskapning vil ha positive ringvirkninger for hele Opplandssamfunnet.

Regionrådet s behandling 05.05.2017:
Regionrådet s vedtak 05.05.2017:
Regionrådet for Hadeland vil oppfordre fylkeskommunen til å først sammenstille sine eksisterende
planverk for de nevnte samfunnsområdene før man legger opp til en omfattende prosess med
regional og lokal involvering. Regionrådet er av den oppfatning at det allerede finnes strategier og
planer som er forankret lokalt innenfor kompetanse, verdiskapning og samferdsel.
Regionrådet for Hadeland vil fremheve viktigheten av å stimulere de regionene som har attraktive og
robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Dersom Opplandssamfunnet skal lykkes med sine
målsetninger om vekst og utvikling må prioriteringene kanaliserer i større grad mot de regionene
som har positiv befolkning- og næringsvekst. En slik endring av prioriteringen innenfor kompetanse,
samferdsel og verdiskapning vil ha positive ringvirkninger for hele Opplandssamfunnet.

[Lagre]
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