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1/15 Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen.
Høringsuttalelse.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Saknr
1/15

Innstilling:
1. Regionrådet for Hadeland mener revidert forslag ”Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen” er et godt strategisk dokument som drøfter de viktigste utfordringene og har
utarbeidet gode strategier for å løse Osloregionens hovedutfordringer innen areal- og
transportutvikling.
2. Regionrådet for Hadeland stiller seg bak de overordnede målsettingene slik disse
framkommer på side 7 i strategidokumentet.
3. Regionrådet for Hadeland mener de foreslåtte strategiene i all hovedsak er dekkende for å
håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende justering av strategi
for en flerkjernet region:
Første setning i tredje kulepunkt endres til:
- Konsentrert vekst til byer og tettsteder, og lokalisering av viktige private og offentlige
funksjoner til regionsenterne og de største byene.
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4. I dokumentet forøvrig foreslås følgende justering:
- Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 8,9
og 40 i plandokumentet. Dette bør følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der
satsingen er noe mer vag formulert.
- De viktigste prioriteringene i Oslopakke 3 bør beskrives i dokumentet. De bør også
innarbeides vurderinger av hvilke konsekvenser de foreslåtte stretegiene kan ha for disse
prioriteringene.
- Betegnelsen Hadelandsregionen erstattes med Hadeland. Hadeland er en presis betegnelse
på regionen som består av kommunene Jevnaker, Lunner og Gran.
5. Regionrådet for Hadeland støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort
som en sentral strategi.
Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP 2018-2029
utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse
jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden.

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
6. Regionrådet for Hadeland mener revidert forslag ”Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen” er et godt strategisk dokument som drøfter de viktigste utfordringene og har
utarbeidet gode strategier for å løse Osloregionens hovedutfordringer innen areal- og
transportutvikling.
7. Regionrådet for Hadeland stiller seg bak de overordnede målsettingene slik disse
framkommer på side 7 i strategidokumentet.
8. Regionrådet for Hadeland mener de foreslåtte strategiene i all hovedsak er dekkende for å
håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende justering av strategi
for en flerkjernet region:
Første setning i tredje kulepunkt endres til:
- Konsentrert vekst til byer og tettsteder, og lokalisering av viktige private og offentlige
funksjoner til regionsenterne og de største byene.
9. I dokumentet forøvrig foreslås følgende justering:
- Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 8,9
og 40 i plandokumentet. Dette bør følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der
satsingen er noe mer vag formulert.
- De viktigste prioriteringene i Oslopakke 3 bør beskrives i dokumentet. De bør også
innarbeides vurderinger av hvilke konsekvenser de foreslåtte stretegiene kan ha for disse
prioriteringene.
- Betegnelsen Hadelandsregionen erstattes med Hadeland. Hadeland er en presis betegnelse
på regionen som består av kommunene Jevnaker, Lunner og Gran.
10. Regionrådet for Hadeland støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort
som en sentral strategi.
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Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP 2018-2029
utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse
jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden.
[Lagre]

2/15 Kulturstrategi for Oppland 2015 - 2020 - Høring.
Arkivsak: 14/02407
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Saknr
2/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland vil understreke at den nye strategien bør ta innover seg behovene i hele
fylket og dermed fremme tiltak som kommer alle innbyggerne til gode.
Regionrådet vil påpeke at viktige kunstfaglige disipliner, som musikk, teater og visuell kunst ikke er
omtalt i strategien.
Regionrådet for Hadeland oppfatter kulturstrategien som begrensende, konserverende,
sentraliserende og lite utviklingspreget.

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
Regionrådet for Hadeland vil understreke at den nye strategien bør ta innover seg behovene i hele
fylket og dermed fremme tiltak som kommer alle innbyggerne til gode.
Regionrådet vil påpeke at viktige kunstfaglige disipliner, som musikk, teater og visuell kunst ikke er
omtalt i strategien.
Regionrådet for Hadeland oppfatter kulturstrategien som begrensende, konserverende,
sentraliserende og lite utviklingspreget.
[Lagre]
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3/15 Nasjonalt glassmuseum
Arkivsak: 11/03231
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Saknr
3/15

Innstilling:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges
200 000,- kr til arbeidet med å etablere Nasjonalt Glassmuseum.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommuner.

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
I tråd med forutsetningene innarbeidet i Regional handlingsplan for Hadeland 2015 bevilges
200 000,- kr til arbeidet med å etablere Nasjonalt Glassmuseum.
Bevilgningen tas fra inngått partnerskapsavtale med Oppland fylkeskommuner.
[Lagre]

4/15 Underskuddsgaranti for Hadelandsmessa 2015
Arkivsak: 11/02958
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Saknr
4/15

Innstilling:
For å redusere den økonomiske risikoen ved Hadelandsmessa 2015 stiller Regionrådet for Hadeland
en underskudds garanti, begrenset oppad til kr. 100 000,-

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
For å redusere den økonomiske risikoen ved Hadelandsmessa 2015 stiller Regionrådet for Hadeland
en underskudds garanti, begrenset oppad til kr. 100 000,-

[Lagre]
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5/15 Valg
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Saknr
5/15

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland velger følgende representanter:
Markarådet: Lars Magnussen
Osloregionen: Harald Tyrdal
Sykehuset Innlandet – politisk referansegruppe: Willy Westhagen

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
Regionrådet for Hadeland velger følgende representanter:
Markarådet: Lars Magnussen
Osloregionen: Harald Tyrdal
Sykehuset Innlandet – politisk referansegruppe: Willy Westhagen

[Lagre]

6/15 Møteplan 2016
Arkivsak: 11/00495
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Innstilling:
Framlagt forslag til møteplan vedtas
Regionrådets behandling 27.11.2015:
21.okt er det formannskap i Gran. Flytte møtet til 28.oktober.
Flytte møte 10.juni til 3.juni pga kollisjon med annet møte i Lunner.
Regionrådet slutter seg til møteplan ut over det.
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Saknr
6/15

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
Møteplan for Regionrådet 2016 blir som følger:
29.januar
11.mars
3.juni
2.september
28.oktober
2.desember
Hadelandsting – 29.april
Møtene starter kl. 9.00
[Lagre]

7/15 Referatsaker 27.november 2015
Arkivsak: 15/00461
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
27.11.2015

Innstilling:
Sakene tas til orientering

Regionrådets vedtak 27.11.2015:
Sakene tas til orientering
[Lagre]

7

Saknr
7/15

