Møteprotokoll
Regionrådet for Hadeland
Dato:

26.10. 2012

Tid: 10.00 ‐ 14.20

Sted:

Lunner rådhus

Forfall:

Anders Larmerud, Lunner kommune
Hege Bogfjellmo, Lunner kommune
Rune Meier, Gran kommune
Ivar Odnes, Oppland f.kommune
Olaf Nils Diserud, Oppland f.kommune

Møtte ikke:
Møtende vararepresentanter:
Kari‐Anne, Jønnes, Gran kommune
Gerd Myklebust Wang, Oppland f.kommune
Eivind Brenna, Oppland f.kommune

‐ for Rune Meier
‐ for Ivar Odnes
‐ for Olaf Nils Diserud

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Tore M. Andresen, Lunner kommune
Rådmann Arne Skogsbakken, Gran kommune
Rådmann May‐Britt Nordli, Jevnaker kommune
Regionkontakt Ove Søberg, Oppland f.kommune
Prosjektmedarbeider Elisabeth Raastad Kjørven
Regionkoordinator Edvin Straume
Ellers møtte:

Lennart Hovland, LINK Ringerike
‐ til sak 41/12
Torleif Grønli, rektor Moen skole
‐ til sak 41/12
Marta Tuff, sektorleder Gran kommune
‐ til sak 41/12
Stig Fallingen, konsulent Gran kommune
‐ til sak 41/12
Laila Jensen, Energigården
‐ til sak 41/12
Dagfinn Edvardsen, d.leder Hadelandshagen
‐ til sak 41/12

Møteledelse:

Møtet ble ledet av regionrådets leder, ordfører Harald Tyrdal.

Presse:

Oppland Arbeiderblad
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Møteinnkalling og sakliste:
Møteinnkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Saksliste
41/12 Orientering‐ og drøftingssaker 26. okt. 2012
42/12 Referatsaker 26. okt. 2012
43/12 Forslag til revidert reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune.
Høringsuttalelse.
44/12 Medlemskap i Norsk Kulturarv.

Møtet ble gjennomført etter utsendt møteplan:
10.00 Orienteringer.
11.40 Lunsj.
12.10 Orienteringer og drøftinger.
Behandling av saker.
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41/12 Orientering og drøftingssaker 26. oktober 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.10.2012

Saknr
41/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering og følges opp slik en blir enige om gjennom drøfting.
Møtebehandling
Behandling:
Orientering om arbeidet for å få viktige prosjekter med i NTP.
 Stor‐Oslo Nord:
Regionrådsleder Harald Tyrdal orienterte om samarbeidet mellom kommunene i Gjøvikregionen,
Nittedal og Gran og Lunner. Målet med samarbeidet er å få mest mulig investeringsmidler til Rv 4 og
Gjøvikbanene når NTP sak vedtas av Stortinget til våren.
Jernbane er viktigst for persontransport – Vei er viktigst for næringslivet.
 LINK Ringerike:
Prosjektleder Lennart Hovland orienterte. Arbeidet som gjennomføres i regi av Rådet for
Ringeriksregionene har som mål å få raskest mulig gjennomføring av fire viktige
samferdselsprosjekter. Disse er:
‐ E 16 Sandvika – Hønefoss
‐ Ringeriksbanen (hurtigtog for persontrafikk Sandvika – Hønefoss)
‐ E 16 (Rv 35) Eggemoen – Olum
‐ Ringerikspakka (lokalt veinett i og rundt Hønefoss)
Lokal transport på Hadeland.
Prosjektleder Elisabeth Raastad Kjørven og rektor Torleif Grønli orienterte om prosjektet og
reisevaneundersøkelse 2.
Målet med prosjektet er å:
 Redusere utslipp av klimagasser fra lokal bilbruk.
 Gjennomføre tiltak for å redusere privatbilbruken til skoler og arbeidsplasser og registrere
effekten av dette.
Ved arbeidsplasser som er med i prosjektet benytter 86 % av de kommunalt ansatte og 93 % av de
privat ansatte bil til jobben.
Gjennom holdningsskapende arbeid kan en oppnå resultater. Ved Moen skole har andel elever som
blir kjørt med privatbil til skolen blitt redusert fra 56 % i 2010 til 31 % i 2012.
Prosjektet vil bli videreført og revidert prosjektplan vil bli lagt fram for regionrådet.
Ungdomssatsing.
Orientering v/ sektorleder Marta Tuff og konsulent Stig Fallingen fra Kulturkontoret for Lunner og
Gran.
 Fellessatsing i 2012.
Det ble redegjort for de ulike satsingene og oppslutningen om disse.
Av synspunkter som kom fram under drøftingen nevnes følgende:
‐ Viktig med tilbud som fanger opp de som ikke deltar i tradisjonelle organiserte aktiviteter.
‐ Viktig med alkoholfrie arrangement.
‐ Oppslutningen blir best når det arrangeres i egen kommune. Fellesarrangement må derfor
vurderes nøye.
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Ungdomssatsing i regionene 2013 – 2015.
Fylkeskommunen har lyst ut midler for en 3‐års periode. Søknadsfristen er 10. des.
Det forutsettes en regional søknad kanalisert gjennom regionrådet. Prosjektene det søkes
om må være forankret i hovedsatsingsområdene til Oppland fylkeskommunes vedtatte
ungdomspolitikk – «Ung i Oppland». Det kreves kommunal egenandel.
Konklusjon:
Søknad om tilskuddsmidler til ungdomssatsning for 2013 – 2015 vil bli vurdert på ordfører‐
/rådmannsmøte 6. nov. Resultatet av disse drøftingene vil bli lagt fram for regionrådet 7. des.
SUSTAINCO ”Sustainable Energy for Rural Communities” –energieffektiviserings‐ og
energiomleggingsprosjekt.
Energirådgiver Laila Nordbø Jenssen fra Energigården orienterte.
SUSTAINCO:
‐ Er et prosjekt under EUs program IEE «Intelligent Energy Europe»
‐ Målet er å redusere energibruken i nye og gamle bygg
‐ Regioner i Østerrike, Irland, Spania, Storbritannia, Romania, Kroatia og Norge deltar.
‐ Energigården er norsk partner og Hadeland er den norske regionen i prosjektet
‐ Totalbudsjett på 12 mill. – 1,3 mill. til den norske delen av prosjektet
‐ Forankringsmøte på Energigården 16.10. med god deltakelse fra Gran og Lunner kommune,
Oppland fk. og Energiråd Innlandet.
‐ En skal finne gode eksempelbygg i hver region og formidle kunnskap om disse.
‐ Energigården har ønske om at alle tre kommunene deltar aktivt i prosjektet – en mener alle
vil ha utbytte av det.
Hadelandsmessa – Hadelandkonferansen.
Messeansvarlig Dagfinn Edvardsen orienterte.
Til messa er det nå påmeldt 93 utstillere – dvs. at messa i praksis er fulltegnet.
Pr. d.d. er det 163 påmeldt til konferansen. Dette oppfattes som tilfredsstillende. Det arbeides
fremdeles med å få flere deltakere og en har godt håp om å få dette til
Nytt fra Oppland fylkeskommune.
Fylkestingsrepresentant Gerd Myklebust Wang gratulerte regionen med ny videregående skole og
vellykket åpning av denne 9. okt.
Sammen med regionkontakt Ove Søberg orienterte hun om:
‐ Mulighetsstudie for Rv 34 som fylkestinget behandlet 16. okt.
‐ Møte som vil bli arrangert mellom Knut Arild Hareide, leder for stortingets transportkomite
og representanter for Stor‐Oslo Nord.
‐ Bevilgning av 730 000 kr til utbygging av gjestebrygger i Randsfjorden
‐ Bygningsvernrådgivere.
Disse er knyttet til museene og gir gratis rådgivning til eiere av freda eller gamle hus.
‐ Arbeidet med ny regional plan for klima og energi.
Prosjektleder ønsker å komme på møte i regionrådet for å informere og få innspill til
planarbeidet.
‐ Konferanse om Universell utforming på Lillehammer 28. nov.
‐ Behandling i forb. med utbygging av Rv 4 i Gran og Lunner og E 16 i Jevnaker som delvis
bompengefinansierte prosjekter.
Regional handlingsplan for Hadeland 2013.
Regionkoordinator la fram og gjennomgikk revidert skisse til regional handlingsplan for Hadeland
2013. Forslaget bygger på tidligere utkast presentert på forrige møte.
Den regionale handlingsplanen vil være førende for bruk av partnerskapsmidler i 2013 og vil bli
vedtatt på neste møte.
Vedtak
Sakene tas til orientering med de presiseringer som framkommer av protokollen.
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[Lagre]

42/12 Referatsaker 26.oktober 2012
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.10.2012

Saknr
42/12

Innstilling:
Sakene tas til orientering
Møtebehandling

Det kom fram ønske om orientering om prosjektskissen VINK «Langs vannveier og gutuer fra
bronsealderen til cyberspace».
Orientering om prosjektet vil bli gitt dersom det tar opp som en del av fylkeskommunens VINK‐
satsing.
Vedtak
Sakene tas til orientering
[Lagre]

43/12 Forslag til revidert reiselivsstrategi for Oppland fylkeskommune
Høringsuttalelse.
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.10.2012

Instilling:
Vedlagt forslag til uttalelse vedtas
Møtebehandling
Vedtak
Vedlagt forslag til uttalelse vedtas
[Lagre]
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Saknr
43/12

44/12 Medlemskap i Norsk Kulturarv
Behandlet av
Regionrådet

Møtedato
26.10.2012

Saknr
44/12

Innstilling:
Regionrådet for Hadeland tar kontakt med Norsk Kulturarv med sikte på medlemskap.
Avtale utarbeides på bakgrunn av forslag fra Norsk Kulturarv og etter drøfting med arbeidsgruppe
rådmennene får ansvar for å sette ned.
Årlige utgifter til medlemskap fordeles mellom kommunene etter folketall.

Møtebehandling
Vedtak
Regionrådet for Hadeland tar kontakt med Norsk Kulturarv med sikte på medlemskap.
Avtale utarbeides på bakgrunn av forslag fra Norsk Kulturarv og etter drøfting med arbeidsgruppe
rådmennene får ansvar for å sette ned.
Årlige utgifter til medlemskap fordeles mellom kommunene etter folketall.

[Lagre]
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